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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd onsdag den 16.
august 2017 kl. 19.00 i
sognegården.

Dato: 02.08.2017

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Lisa Bremer

Blad nr. 67
Formandens initialer:
CS

1. Godkendt og underskrevet
2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering ved kassereren.
4. Visionsprojekt præstegården nedsættelse af arbejdsgruppe.
5. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster,
kirkegårdsleder og udvalg.
6. Evt.

2. 13. aug. - fint arrangement i Tårs kirke og sognegård i
anledning af ibrugtagning af den nye alterdug kniplet af
Kirsten Maul.
27 er tilmeldt menighedsrådenes(Tårs-Ugilt) studietur lørdag
den 2. sept.
23. aug. er der i Sindal møde, hvor der skal vælges folk til
Provstiudvalg og Stiftsråd
Foldere til Teologisk voksenundervisning kursusår 20172018 fremlagt i kirkerne
Kloaksystemet i præstegården er blevet fotograferet.
Kloakkerne skal ordnes i marts 2018, og to tilbud indhentes
med afleveringsfrist den 11.sept
Hjørring Kunstudvalg har bevilliget 15.000 kr til fugleskulptur
på Tårs kirkegård
Der er indkaldt til Budgetsamråd i Hjørring den 28. aug. kl.
19.00
3.Kvartalsrapport pr 30.-6.-17 fremlagt, og der blev orientert
om økonomien p.t.
4. Arbejdsgruppen består af formand, næstformand og
kasserer
5. Kirkeværge Mads Horshauge: 5. september er der i
Hjørring et møde om kirkestruktur. Mads og Edith deltager.
Kontaktperson Birthe Gadekær: Organisten vil gerne på
kursus i Vejgaard den 1. og 6. sept, og menighedsrådet
nikkede alle bifaldende til.
Det årlige medarbejdermøde afholdes i Sognegården de 7.
nov. kl. 14.00. Menighedsrådsmødet den 8. nov, flyttes
derfor til den 7. og afholdes umiddelbart efter
medarbejdermødet
Præsten: Igen mødte omk. 100 mennesker op til
konfirmandindskrivning, og 43 blev indskrevet til
undervisning og konfirmation
Tårs-konfirmanderne er den 2. nov. om aftenen blevet
inviteret til Rockgudstjeneste hos konfirmanderne i Vrejlev
Kirkegårdsudvalg: Billeder af trappen op til orglet i Tårs kirke
sendt i Stiftet og der er foretaget en opdatering af priser på
projektet.
Edith Vajhøj har deltaget i et koordineringsmøde på
Bålhøjcentret om møder i de forskellige ældregrupper
6. Intet
Mødet hævet kl. 19.58
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