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Der indkaldes til MR-møde onsdag
den 23.1.2019 kl. 19.00 i
sognegården.
Bemærk: sognegården.

Dato: 16.01.2019

Blad nr. 80

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
sidste MR-møde.

Fraværende: Carsten Skovsgaard

Formandens initialer:
CS

1. Godkendt og underskrevet
2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering fra kasserer,
herunder årsregnskab 2018.
4. Kursus i sognegården for
besøgsvenner.
5. Oplæg fra Agnethe Brittasius.
6. Orientering ved kirkeværge,
kirkegårdsleder, kontaktperson,
præst og udvalg.

2. Ros til kirkens personale for julens mange fine og
velbesøgte arrangementer.
Der er inviteret til Generalforsamling i Distriktsforeningen
onsdag den 30. jan. kl. 19.30 i Vrå Sognegård.
Brev om indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, søndag den
10. marts. Edith Vajhøj tager sig af det.
3, Kassereren orienterede, og der arbejdes videre med
regnskabet.
4. Edith Vajhøj planlægger en kursusdag for Kirkens
besøgstjeneste den 21. marts. Budget op til 5000 kr.
Menighedsrådet bifaldt projektet.

7. Eventuelt.
5. Agnethe Brittasius tilbyder udstilling af sine kunstværker i
Tårs kirke og Sognegård i påsken.
Hvad angår hendes projekt til Tårs kirkegård:
Menighedsrådes enedes om at gå videre med sagen. Torben
Højbjerg er imod projektet, da han pga kirkens økonomi ikke
mener, at der skal indkøbes kunst nu.
Carsten Skovsgaard og Edith Vajhøj søger fondsmidler.
6.Kontaktperson: Q-koret har fået et venskabskor i Sorgenfri.
De kommer på besøg i Tårs, og begge kor deltager ved
gudstjenesten den 24. marts. Menighedsrådet hjælper med
forplejning om lørdagen, den 23.
Ingrid stopper som kirketjenermedhjælper den 1. feb.
Præsten: Godt forløb med minikonf. og tilfredshed med,at vi
har flyttet undervisningen, så den nu går fra sommerferien til
jul.
Julehjælpen kom ud som sædvanligt og blev alle steder
modtaget med tak og taknemlighed.
Den afholdte dåbsgudstj. for sognets 5-årige den 19. jan. var
igen en god oplevelse.
Kirkegårdsudvalget: Der har været afholdt møde om køb af
minnilaster og den er nu bestilt.
Istandsættelse af toilet i Morild(synsudsat fra provstesynet) Lars Rishøj undersøger om mulighed for frigivelse af midler
fra præste og embedskapitaler.
Møde i udvalget igen den 8. marts kl. 7.30
Børneudvalget: Igen velbesøgt og fin lysgudstjeneste i dec.
7. Intet
Mødet hævet kl. 20.20

, den
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underskrifter

