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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 14. august 2013 kl.
19.00

Dato: 03.08.2013

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Edith Vajhøj

Blad nr. 35
Formandens initialer:
CS

1. Godkendt og underskrevet
2. Siden sidst ved formanden.
3. Kassererbetragtninger.
4. Visionsopfølgning:
Kirkelige tjenester.
5. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster og udvalg.
6. Eventuelt.

2. Foldere med stiftets teologiske voksenundervisning
omdelt.
Der er Budgetsamråd den 29.aug. kl. 19.00 i Hjørring
Sognegård, kassereren deltager.
Ligeledes er der i Hjørring sognegård den 21.aug. kl. 19.00
valg til Provstiudvalg og Stiftsråd.
Henvendelse fra Skalborg om møde vdr. Folkekirkens
fremtidige styring.
Kursusinvitation om kirken og dens bygninger fra provst Ole
Dybro. Det er den 25.jan. 2014 kl. 10-15 i Hjørring
Sognegård. Tilmelding senest 15.jan.
36 fra Patoratets menighedsråd og ansatte er tilmeldt
studieturen den 25.aug.
Halvårsplanen for Pastoratets aktiviteter i sidste halvår af
2013 er nu offentliggjort.
3 . Halvårsrapport for 2013 omdelt i kopi og kommenteret.
Der skal holdes igen, men vi holder så nogenlunde
budgettet.
4. Flere muligheder for gudstjenester blev drøftet, og
menighedsrådet ønsker nu at holde Morild kirke lukket for
gudstjenester i januar og februar måneder
Ved næste planlægning af aktiviteter tilstræbes at lave et par
alternative gudstjenester om eftermiddagen.
5. Kontaktpersonen: Eftersøgte punkter til personalemødet i
Sognegården den 11. sept. kl 14.30.
Ide til kursusdag for personale?
Præsterne: Konfirmanderne begynder ved gudstjeneste i
Tårs kirke den 20.aug. kl. 19.00
Præsterne ønsker handling vdr. ny, fastsiddende projektor i
konf. stuen. Der fremkom ny ide om, at en stor fastsiddende
TV-skærm måske var bedre. Økonomi undersøges.
Kirkegårdsudvalget: Referat fra møde i udvalget den 9.aug.
kl. 7.30 i sognegården omdelt, der er syn den 28.sept. Det
begynder i Morild Kirke kl. 8.30
Børne/Ungeudvalget: Plan for næste sæson omdelt og
referat fra møde den 12.maj.
I henhold til referat for børne/ungeudvalget tager Torben
Højbjerg forbehold for egenbetalingen til Fårup-turen på 75
kr.
6. Menighedsrådsmødet den 11. sept. flyttes til kl. 16.00 umiddelbart efter personalemødet.
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Ny hjemmeside på vej.
Mødet hævet kl. 20.30

, den

underskrifter
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