Til menighedsradene i Thisted Provsti

Nyhedsbrev 3 - 2016

Energimærkning
Thisted Provsti har nu indhentet tre tilbud pa energimærkning af de bygninger, som
menighedsradene er forpligtet pa at energimærke. Mærkningen udføres af Emanuel Laursen,
Struer. Fra provstikontoret fremsendes et aftale- og oplysningsskema, som menighedsradet skal
udfylde og fremsende til Emanuel Laursen senest 15. oktober, hvorefter han kontakter
menighedsradet.
Menighedsradet ma betale energimærkningen af frie midler, hvis ikke udgiften umiddelbart kan
afholdes af driftskontoen.
Kirkediger
Digebygger Thomas Jørgensen er pa vej ud for at reparere diger i Skjoldborg, Hillerslev, Nors og
Lild. Det er endnu et par uafklarede spørgsmal vedr. digerne i hhv. Hansted og Tømmerby. Vi
haber, disse afklares snarest.
Vigtige meddelelser
Menighedsradet bør ved næste menighedsradsmøde læse og drøfte informationen, der ligger pa
DAP vedr. indskydergaranti. (DAP 30. august). Samt opfordringen fra Kirkeministeriet vedr.
opmærksomhed pa gravmonumenter, der skal sta sikkert. (5. september)

Provst Mariann Amby, Silstrupvej 34, 7700 Thisted, T: 97921750 M: 51154407 E: mda@km.dk
Thisted Provsti (kontor), Silstrupvej 12, Tilsted, 7700 Thisted, E: thisted.provsti@km.dk
Provstisekretær Tinne Kristensen, T: 97981407 E: tikk@km.dk Træffetid: mandag til fredag kl. 9.00- 12.00

Alle Kirker Synger
Vi er nu halvvejs igennem salmesangsforløbet ”Alle Kirker Synger”, og der har været god
tilslutning. Jeg vil opfordre menighedsrad og præster til at sørge for, at salmesangsaftnerne
annonceres ved søndagenes gudstjenester i provstiets kirker som et fælles provstiarrangement,
som alle er velkomne til at deltage i. Næste salmesangsaften: Kastrup Kirke, 5. oktober kl. 19.00.
Formandsmøde – januar 2017.
Undertegnede har tidligere ar indbudt menighedsradenes formænd til orienterings- og
drøftelsesmøde ca. midt i november. I ar er der menighedsradsvalg, og de nyvalgte
menighedsrad konstituerer sig mellem 8. november og 27. november. Derfor udskyder vi
formandsmødet til januar maned, - og der kommer en indbydelse herfra senere pa efteraret.
Vedr. planlægning af foredrag, koncerter o.a.
Nar menighedsradet har planlagt et foredrag, en koncert eller lignende, opfordrer vi til, at man
straks taster det ind i www.sogn.dk. Herfra overføres det direkte til provstiets kalender. Det
betyder at:
Pa www.thistedprovsti.dk kan menighedsradet undersøge, om andre menighedsrad har planlagt
et arrangement pa en given dato. Oversigten findes nederst i højre spalte ”Arrangementer i
sogne”. Listen er lang, men ligger i datoorden.

Thisted Provsti den 23. september 2016
Mariann Amby, Provst
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