Til
Menighedsradene
i Thisted Provsti

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Med dette sidste nyhedsbrev i 2018, vil jeg ønske menighedsradene i Thisted Provsti en glædelig jul og et
velsignet nytar. Med tak for samarbejdet og den store arbejdsindsats, I som frivillige lægger i jeres kirker
og sogne i dagligdagen. Uden jer var kirken ikke den folkekirke, som vi alle værdsætter, holder af og
gerne vil bevare som folkets kirke.
Jul og nytår
Pa provstikontoret er der lukket mellem jul og nytar, men undertegnede kan om nødvendigt træffes pa
mail og telefon. Kontoret abner igen tirsdag den 2. januar.
Møde med provstirevisor 16. januar kl. 16.30
Onsdag den 16. januar kommer provstirevisor til provstiet for at gennemga generelle ting vedr.
revisionsprotokollat. Han vil bl.a. komme ind pa: Nødvendighed af regnskabsforklaringer, frie midler,
anlægsmidler, momsspørgsmal og 5% midler. Derudover bliver der nogle bemærkninger vedr.
funktionsadskillelse, gaver, gavekort m.v.
Menighedsradets kasserer samt endnu et medlem af menighedsradet indbydes til at deltage. Mødet
holdes som fyraftensmøde i Tilsted præstegards konfirmandlokale kl. 16.30 – 17.30 ca. Det er vigtigt, at
menighedsradet er repræsenteret, da det er menighedsradet, der er ansvarlig for regnskabet m.v. Det er
op til menighedsradet at beslutte, om regnskabsfører skal deltage. Tilmelding ikke nødvendig.
Jeg beklager det sene udmeldingstidspunkt for mødet.
Provstesyn 2019
Med dette nyhedsbrev følger til de relevante menighedsrad oversigt over datoer for provstesyn i 2019.
Øvrige menighedsrad kan pa provstiets hjemmeside finde skema med arstal for provstesyn.
Principper for den økonomiske forvaltning i Thisted Provsti
Principperne blev sendt ud til menighedsradene tidligere pa efteraret og blev kort gennemgaet pa
formandsmødet i november. Thisted Provstiudvalg har nu vedtaget principperne for de kommende tre ar
2019-2021. Principperne er vedhæftet.
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Provstiudvalgets møder
Pa provstiets hjemmeside www.thistedprovsti.dk kan man altid finde oplysning om, hvornar
provstiudvalget holder møde. Deadline for indlevering af emner, der ønskes behandlet af provstiudvalget
er altid den 25. i maneden forud.
2. Pinsedag 2019
Pa præstesamrad i november er det besluttet, at næste ars fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag holdes
pa Malle Strand ved Sennels. Datoen er den 10. juni kl. 11.00. Flere oplysninger følger i det nye ar.
Organistspireordningen
Flere har spurgt til, hvorvidt det fortsat er muligt at fa en organistspire i sognet/kirken. Svaret er ja. Fra
provstiets side understøtter vi, at unge klaverspillere rekrutteres til 10 timers omskoling ”Fra klaver til
orgel”. Det sker ved henvendelse til Dorte Mosgaard, som i første omgang kontakter en organist, der star
for vurdering af, om vedkommende kan opna de nødvendige færdigheder gennem 10 timers omskoling.
Er det tilfældet, sa ma menighedsradet bruge 5000 kr. pa omskolingen. Hvis menighedsradet rader over
frie midler, henviser vi til at bruge af disse og sende en meddelelse herom til provstikontoret. Rader
menighedsradet ikke over frie midler, men har akut behov for organistspiren, kan der søges 5% midler
til omskolingen.
Vær opmærksom pa gode, unge klaverspillere rundt i jeres sogne. Har I ikke selv behov for en vikar, sa
har nabosognet maske. Det er en fælles opgave at sikre, at der ogsa i fremtiden er organister og
organistvikarer til radighed for folkekirken i vores landsdel. Erfaringerne har tilmed vist, at der er unge,
der far øje pa uddannelses- og jobmuligheder i folkekirken, ikke blot via organistspireordningen, men
ogsa gode, unge sangere, som I ansætter som kirkesangervikarer i provstiets kirker.
Det ma vi gerne sammen glæde os over.
Herfra ønskes alt godt i det nye ar,

Mariann Amby, provst
Thisted Provsti den 21. december 2018
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