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Menighedsrådene i Thisted Provsti

NYHEDSBREV 2 - 2017
Vigtig nyhed – 20 % rabataftale vedr. annoncer
Thisted Provsti har pr. dags dato indgået en aftale om rabat på annoncering. Menighedsrådene i Thisted
Provsti opnår 20 % rabat på menighedsrådets annoncer i Nordjyskes aviser, dvs. både dagbladet og
ugeaviserne. I Thisted Posten skal annoncen bringes under det fælles logo. Rabatten gives også på
stillingsannoncer, der dog ikke bringes under logoet.
Vi sender dette nyhedsbrev til provstiets regnskabsførere, som bedes være opmærksomme på, at kirkekassen
får den aftalte rabat fra d.d. Evt. spørgsmål om aftalen rettes til provstisekretæren.

Døbefonte i Aalborg Stift
Arkitekt Jørgen Orlien har i februar 2017 i samarbejde med Aalborg Stift udgivet bogen: Døbefonte i Aalborg
Stift. Bogen indeholder fotos og beskrivelse af samtlige døbefonte i kirkerne i Aalborg Stift. For at sikre
udgivelsen har hver af de 14 provstier givet forhåndstilsagn om at købe 25 bøger á 310, - kr.
Bogen kan derfor, så længe lager haves, ses og evt. købes på provstikontoret til kr. 310,-. Beløbet indbetales
på konto: 9090-0505864638

8 dage i Martin Luthers fodspor
En rejse til Erfurt - Eisenach - Wartburg - Eisleben - Wittenberg - Torgau - Magdeburg
Tidsrum: Mandag 28.maj - mandag 4.juni 2018.
I Martin Luthers fodspor - 8 dage med moderne langtursbus og erfarne rejseledere.
Rejseledere: Ole Dybro og Kalle Kessler. Tilmelding: morsoe.provsti@km.dk
Turen er åben for alle interesserede - og udbydes i Morsø, Thisted og Sydthy provstier.
Se de to vedhæftede filer: Den ene indeholder en kort sammenfatning, den anden det fulde program.
Brug dem til omtale i kirkebladet/udgiv på sognets hjemmeside.

Provst Mariann Amby, Silstrupvej 34, 7700 Thisted, T: 97921750 M: 51154407 E: mda@km.dk
Thisted Provsti (kontor), Silstrupvej 12, Tilsted, 7700 Thisted, E: thisted.provsti@km.dk
Provstisekretær Tinne Kristensen, T: 97981407 E: tikk@km.dk Træffetid: mandag til fredag kl. 9.00- 12.00

Forberedende Budgetsamråd – 4. maj kl. 19.00-21.00
På det forberedende budgetsamråd i Tilsted Præstegård den 4. maj vil vi orientere om provstiets økonomi og
drøfte forskellige forhold vedr. budgetlægning for 2018, herunder evt. fælles indkøb af digitale kirkegårdskort til
alle provstiets kirkegårde.
Alle menighedsrådsmedlemmer og deres regnskabsførere er velkomne til at deltage.
Tilmelding senest 24. april til provstikontoret, E-mail: tikk@km.dk.

Thisted Provsti den 23. marts 2017
Mariann Amby, provst
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