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NYHEDSBREV 2 – 2018
Budgetsamråd – 5. september
Imens vi stadig befinder os i sommerferien, og mange nyder sol og varme bade nært og fjernt, en pamindelse om at
budgetsamradet grundet forskellige forhold er udsat til onsdag den 5. september kl. 19.00. Det afholdes i det nye
sognehus i Sjørring. Dagsorden for mødet fremsendes ca. medio august. Der er et par emner, som vi beder
menighedsradene drøfte lokalt inden budgetsamradet: afsættelse af midler til fælles udviklingskonto (forslag
fremlagt med bilag pa budgetsamradet i april).
Samarbejdsaftale skole-kirke konsulent
Derudover bedes I orientere jer i samarbejdsaftale mellem tre provstier vedr. fælles skole-kirkekonsulent.
(Fremsendes snarest.) En sadan har vi ikke haft tidligere, men efter at skole-kirkekonsulenten har været ansat en
arrække, findes nu pa papir de principper, som skole-kirkekonsulents virke reguleres efter. Det nye er, at der
oprettes et fælles repræsentantskab for de tre provstier, - et forum, som mødes en gang arligt. Pa det møde
orienterer konsulenten om arbejdet, og fremtidsplaner og nye tiltag kan drøftes og udvikles.
Sol og varme og tørke
Pa grund af tørken er der i hele landet afbrændingsforbud, altsa ogsa pa kirkegardene. Nogle menighedsrad og
gravere vælger at minde kirkegardenes besøgende om dette ved skiltning pa kirkegardslager. Dette bør I overveje.
Jeg tror, der vil være bred forstaelse for, at man i en periode eksempelvis ikke ma tænde levende lys pa gravsteder.
Ukrudtsbrændere og lignende er heller ikke tilladt. Læs mere pa www.thisted.dk
Provstens sygemelding
I øjeblikket arbejder jeg pa 50% af fuldtid. Det betyder, at jeg tager mig af de sager, der vedrører menighedsradene,
samt deler ledelsesopgaverne i forhold til præsterne med provst Folmer Toftdahl-Olesen. Præsterne er orienteret
om dette. Desuden har jeg enkelte opgaver i Tilsted sasom menighedsradsarbejde og enkelte gudstjenester.
Med ønsket om en fortsat god sommer. Silstrup den 31. juli 2018
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