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Der indkaldes til MR-møde onsdag
den 10.1.2018 kl. 19.00 i
sognegården.

Dato: 02.01.2018

Blad nr. 72
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
sidste MR-møde.

Fraværende: Lisa Bremer og Line Anderson
1.Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
2. Hilsner med glædelig jul fra provst og biskop.
Distriktsforeningen indkalder til generalforsamling på
Hornemødet den 3. marts.
4. Orientering ved kirkeværge,
Kim Larsen vil komme og lave google 3 D-besøg i kirkerne,
kontaktperson, præster og
menighedsrådet takker nej.
kirkegårdsleder.
Brev fra Visda om tilladelse til brug af billeder. Der blev
Udvalgsorientering venter til næste orienteret, og regningen blev videregivet til kassereren til
møde.
betaling.
I referat fra kirkegårdsudvalgets møde fra 5. jan. er der et
5. Visionsdrøftelse med afsæt i
ønske fra kirkegårdsleder Martin Sonne og
strukturændringer. Jævnfør brev fra kirkegårdsudvalgets formand Torben Højbjerg om deltagelse
Stiftet november 2017. I drøftelsen i et møde den 8. marts på Nyborg Strand, hvilket
deltager provst Thomas Reinholdt
menighedsrådet synes, er en god ide.
Rasmussen.
Brev fra Folkekirkens Nødhjælp om ny leder af indsamlingen
i Tårs - Børne/Unge udvalget ser på det.
Evt.
Orientering om Pulpitursagen i Tårs kirke - den er kommet
tilbage fra Stiftet og er nu sendt til Provstiet.
3. Orientering ved kassereren.

3. Opfordring til økonomisk mådehold i 2018
4. Kirkeværge Mads Horshauge: Bjarne Holmgren fra hallen
ønsker samarbejde med kirken om at lave endnu en koncert
med Die Herren i Tårs, hvilket menighedsrådet bifalder.
Kontaktperson Birthe Gadekær: Der skal laves nyt
ansættelsesbrev til kirkesanger Anne Riisager Nielsen.
Der er kommet en tak for kirkens deltagelse i og bidrag til
julearrangementet i byen den 8. dec. 2017.
Der er sat gang i undersøgelse vdr. ny kopimaskine i
Sognegården.
Præsten: Julehjælpen kom ud som sædvanligt og mange tak
for den.
Pænt besøg i kirkerne i julen, og juleaften var der virkelig
mange. Er der evt. brug for en julegudstjeneste den 24. dec.
om formiddagen i Tårs kirke? Ca. 40 invitationer er udsendt
til dåbsgudstjenesten for de 5-årige den 19. jan. kl. 14.00.
Kirkegårdsleder Martin Sonne: Han og Torben Højbjerg har
deltaget i et graver-inspirationsmøde i Sindal.
5. 1. marts 2018 skilles Tårs og Ugilt sogne igen. Den
manglende 50% præstestilling i Tårs opslås nu sammen med
en 50% funktions-præstestilling i Aalborg Stift.
Evt. Næste menighedsrådsmøde bliver den 30. jan kl. 19.00 i
konfirmandstuen. Derved aflyses mødet den 14. feb.
Edit Vajhøj har været til første møde i det mellemkirkelige
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Stiftsudvalg i Aalborg, og hun blev der indvalgt i Danske
Kirkers Råd, der har hovedsæde i Kbh.

, den

underskrifter

