Til Menighedsrådene
Provstesyn
Det meddeles hermed, at der i 2017 afholdes følgende provstesyn:
30. maj
Lildstrand
Lild
Tømmerby
Tømmerby Præstebolig
31. maj
Hansted
Hansted Kirkecenter
Hansted Præstebolig
Ræhr Præstebolig
1. juni
Ræhr
Vigsø

Tidspunkt
kl. 8.30
kl. 10.00
kl. 12.00
kl. 14.00
kl. 8.30
kl. 10.00
kl. 12.00
kl. 14.00

kl. 8.30
kl. 10.00

I synet af kirkerne deltager provstiets arkitekt Poul Reintoft, en repræsentant fra
provstiudvalget, provstisekretæren samt undertegnede.
Ved synet af kirkerne skal foreligge kirkens synsprotokol, kirkegårdsprotokoller,
kirkegårdskort, kirkens indsamlingsbog og en ajourført inventarliste. Ligeledes skal der
være uhindret adgang til alle rum og bokse. Hvis der er påtænkt kalkning af kirken i år,
bedes dette udsat til efter provstesynet.
Kirkens graver bedes snarest gjort bekendt med synets afholdelse og anmodes om at være
tilstede. Ligeledes bedes menighedsrådet være repræsenteret ved minimum et medlem.
Ved synet af præsteboligen deltager provstiets arkitekt, provstisekretæren, sognepræsten,
præstens tillidsrepræsentant, op til to medlemmer af menighedsrådet/præstegårdsudvalget
og undertegnede. Præstegårdsprotokol og inventarliste skal foreligge.
Inden provstesynet beder vi menighedsrådet om ved et MR-møde at gennemgå
protokollerne fra seneste provstesyn for at tjekke, at fejl og mangler er udbedret. (en kopi af
protokollen kan evt. fås ved henvendelse til provstisekretæren.) Derudover bedes MR drøfte
kirkens og kirkegårdens tilgængelighed for gangbesværede/handicappede.
Vi vil gøre, hvad vi kan for at overholde ovennævnte tidspunkter, men der kan undervejs i
synet vise sig forhold, der gør, at synet tager længere tid end planlagt.
Tak om menighedsrådene i henholdsvis Tømmerby og Hansted ca. kl. 11.30 vil sørge for en
bid brød til frokosten.
Thisted Provsti, den 16. februar 2017
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