TIL MENIGHEDSRÅDENE
I THISTED PROVSTI

NYHEDSBREV 4 – 2016
Hermed vil jeg ønske jer alle, både genvalgte og nyvalgte menighedsrådsmedlemmer en glædelig jul og et
velsignet nytår. Tak for samarbejdet i det forløbne år, og tak for jeres indsats for den folkekirke, som vi alle
værner om og arbejder for.
Inspirationsdag 14. januar
Her op mod årsskiftet vil jeg minde om, at Distriktsforening Nordthy og Thisted Provsti inviterer til
inspirationsdag i Nors den 14. januar. Programmet for dagen er fremsendt via DAP, og vi håber at mange vil
deltage i arrangementet, hvor vi sammen vil søge at få en god start på året og på menighedsrådsarbejdet i de
kommende fire år. Husk fælles tilmelding fra de enkelte menighedsråd til Ingrid Horslund, e-mail:
ingrid.horslund@live.dk.
Kurser for menighedsråd
I forlængelse af ovenstående vil jeg gøre opmærksom på, at der holdes fire kursusaftner i begyndelsen af
2017. De er arrangeret med henblik især på menighedsrådsmedlemmer i Thy og på Mors, og de afholdes alle i
Stagstrup Kirkecenter på følgende datoer kl. 18.00 – 21.00:
7. februar: Kursus for kontaktpersoner
28. februar: Kursus for kasserere
9. marts: Kursus for formænd og næstformænd
16. marts: Kursus for kirkeværger
Prisen er kr. 100 pr. kursus. Dette kan betales af menighedsrådet. Tilmelding til: lei@km.dk
Yderligere oplysninger om de enkelte kurser på Menighedsrådsforeningens hjemmeside.
Portræt Biskop Henning Toft Bro
Udvalget, der har sørget for indsamling af midler til portræt af Biskop Henning Toft Bro i anledning af hans 60
års fødselsdag, har bedt mig viderebringe en tak til de menighedsråd, der har bidraget til portrættet. Dette er
hermed gjort. Portrættet blev afsløret ved en reception i Folkekirkens Hus i oktober. Og det er nu hængt op i
Budolfi Kirkes sakristi.
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Formandsmøde
I begyndelsen af det nye år inviterer provstiudvalget og undertegnede til formandsmøde. Mødet holdes som
tidligere meddelt den 6. februar. Det bliver i Tilsted Præstegårds konfirmandlokale kl. 17.00 – ca. 20.00. Efter
nytår udsendes nærmere oplysning om tilmelding, mødepunkter m.v.
Fælles regnskabsførerordning
Med udgangen af året fratræder Annika Hove stillingen som regnskabsfører for en række menighedsråd i
Thisted Provsti. Herfra takker vi for samarbejdet i de tre år det blev til, - vi ved at også menighedsrådene har
været glade for samarbejdet.
Der arbejdes i øjeblikket på at ansætte ny regnskabsfører. Stillingen er opslået og udløber den 6. januar.
Bestyrelsen håber og tror, at der vil være ansat en ny medarbejder pr. 1. marts 2017. Indtil da vil en midlertidig
vikar tage sig af det mest fornødne. De implicerede menighedsråd er fuldt orienteret om dette.
Kirkegårdens takster
I 2011-2012 blev kirkegårdenes takster beregnet i henhold til Kirkeministeriets cirkulære fra 2009. I 2016 er
taksterne genberegnet og nyt takstblad er sendt ud i november. Der er i den forbindelse dukket spørgsmål op
fra flere sider. Vi har svaret på de konkrete spørgsmål. Og vi vil efter provstiudvalgsmødet i januar udsende en
mere generel vejledning vedr. forskellige spørgsmål.
Kirkeministeriets cirkulære fra 2009 er vedhæftet til orientering.
Lovforslag om forsøg i folkekirken
Menighedsråd har mange opgaver at løfte. Nogle menighedsråd giver undertiden udtryk for, at de gerne vil
aflastes for opgaver vedr. bygninger, personale og administration. De menighedsråd, som har tanker om dette,
BØR ved første menighedsrådsmøde i det nye år drøfte det lovforslag der netop nu ligger til høring. Det er den
21. december genudsendt på DAP med forlænget høringsfrist.
Alle Kirker Synger – 2017
Efter nytår mødes vi igen til salmesang i provstiregi. Der har været god tilslutning fra hele provstiet til
salmesangaftnerne i 2016, og vi håber også, at I alle vil bakke godt op hos hinanden de sidste fire aftner i
forløbet. Vi ses 4. januar i Hunstrup Kirke, 1. februar i Nors Kirke, 1. marts i Vorupør Kirke og 5. april i
Skinnerup Kirke. Med start hver aften kl. 19.00
Julen 2016
Thisted Provstikontor holder lukket fra den 23. december – 2. januar, begge dage inkl. Undertegnede kan om
nødvendigt kontaktes på telefon hen over julen.

21. december 2016
Mariann Amby
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