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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 11.12.2013
BEMÆRK: KL. 18.00

Dato: 3.12.2013

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Der er på forhånd afbud fra Jonna og Lars på grund af ferie.
Afbud også fra Torben Højbjerg.

2. Siden sidst ved formanden.

1. Godkendt og underskrevet

3. Ansøgning fra kirkerødderne om
start af juniorklub.

2. Højskoleaften med salmedigteren Steen Kaalø velbesøgt, anderledes, men også fin aften.
Byggeriet ved kirkegårdshuset er færdigt. Dog mangler
maling og asfalt pga vejret, det ordnes til foråret.
Aalborg Stiftsbog 2013 omdelt.
Organist Anton Schmidt-Jakobsen har haft jubilæum, og han
fik overrakt gratiale ved personalets samling efter førstehjælps-kurset.
Henvendelse til formanden i Ugilt, om de vil være med til
fælles nytårsfest - tilbagemelding, at det vil de gerne.

4. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster og udvalg.
5. Eventuelt.
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3. Menighedsrådet ser positivt på, at kirkerødderne udvides
med juniorklub.
4. Kirkeværge: Ros til kirkegårdens personale mht.
grandækning og nye hække.
Kontaktperson: Førstehjælpskursus gennemført med succes.
Kirkegårdsudvalget opfordres til at tænke rationalisering i
Morild - punkt på til næste møde.
Invitation fra organisten til juleafslutning i kirkekoret tirsdag
den 17.dec. Præsterne deltager.
Børne/Unge-udvalget: Rockgudstjeneste sammen med
Borremose Ungdomsskole var ok og kan fint gentages.
Konfirmanderne var der næsten alle.
Spagetti-Gudstjeneste: Alle tiders oplevelse, fuld hus og stor
tilfredshed bl. deltagerne.
Fredslys-gudstj. velbesøgt og stemningsfuld.
De forskellige bannere er nu hjemkommet.
Kirkegårdsudvalget:Kopi omdelt fra møde 6.dec.
Økonomiske tiltag kan først komme på tale ved udgangen af
2013, når vi har set, om budgettet holder.
Der lukkes nu op for plænebegravelser på nordre side af
søndre kirkegård.
Præsterne: Som sædvanlig juletravlt, men med mange
glædelige stunder.
6 af skolens yngste klasser har været til jule-fortællehjørne i
kirken.
De små FDF ´ere har juleafsluttet med lille tjeneste i kirken
Dejlig gudstjeneste med plejehjem og dagcenter sammen
med mini-konfirmanderne og kirkens børnekor, der gik i
Luciaoptog.
Julekoncerten i Morild med Blue Note var også en fin og
velbesøgt aften trods tåge.
5. Mads takkede for blomst fra menighedsrådet, da han og
Tina fik deres lille Rose.
Formanden takkede for samarbejdet i menighedsrådet i år

Side 2 af 2

Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 11.12.2013
BEMÆRK: KL. 18.00

Dato: 3.12.2013

Dagsorden

Beslutning

Formandens initialer:
CS

2013 og ønskede alle god jul.
Mødet hævet kl. 19.55
, den

underskrifter
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