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NYHEDSBREV 3 - 2017
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, 5. juni kl. 11.00. – Info til MR, Kirkeblad, hjemmeside m.v.
Dette års friluftsgudstjeneste holdes ved Bakkegården, Bakkegårdsvej 4, 7742 Vesløs. Prædikant i år er
biskop Henning Toft Bro, korsang ved Thisted Drenge- og Mandskor, og musik ved Thisted FDF Orkester. I
forlængelse af gudstjenesten er der mulighed for at bage pandekager over bål sammen med FDF’er fra
Thisted. Og KFUM-spejderne fra Østerild sørger i år for alterbord, kors og prædikestol.
Vi vil bede jer i de enkelte sogne kontakte jeres spejdere og FDF’ere og andre lignende grupper og invitere
dem til at deltage i gudstjenesten og medbringe fanen. Fanebærerne bedes være tilstede ved pladsen med
fanen senest kl. 10.45 for nærmere instruktion.
Medbring stol/tæppe og evt. madpakke.
Der opfordres herfra til, at sognene organiserer fælles kørsel for sognenes beboere. Der vil være P-plads på
en mark lige op til gudstjenestepladsen.
Ansættelse regnskabsfører
Bestyrelsen for den fælles regnskabsfører funktion har pr. 1. maj ansat Lene Haugstrup Søndergaard som ny
fælles regnskabsfører for 8 sogne, - idet Hansted og Ræhr MR nu tilslutter sig samarbejdet. Mere om dette på
forberedende budgetsamråd.
Forberedende budgetsamråd 4. maj.
Det forberedende møde vedr. budget 2018 afholdes i Tilsted Præstegård den 4. maj kl. 19.00. Se tidligere
meddelelse om dette. Husk tilmelding senest 24/4 til e-mail: tikk@km.dk
Valg af provstiudvalg og repræsentant til stiftsråd
Der afholdes i år valg af provstiudvalg og valg af repræsentant til stiftsråd. Orienteringsmøde vedr. valgene
holdes den 15. august kl. 19.00 i lokalerne på provstikontoret, Silstrupvej 12, 1 sal. Nærmere info følger.
Thisted Provsti den 15. april 2017
Med venlig hilsen og glædelig påske,
Mariann Amby
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