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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i sognegården
tirsdag den 11.11.2014 kl. 16.00.

Dato: 2.11.2014

Blad nr. 46
Formandens initialer:
CS

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

1. Godkendt og underskrevet

2. Valg, herunder formand og
næstformand.
3. Siden sidst ved formanden.
4. Nytårsfest.
5. Orientering ved kassereren.
6. Budget 2015.
7. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster,
kirkegårdsleder og udvalg.
8. Evt.

2. Carsten skovsgaard valgt som formand
Edith Vajhøj valgt som næstformand
3. Provstiudvalget har den 23.okt. godkendt vores
kirkegårdsvedtægt.
Takkebrev fra Folkekirkens Nødhjælps generalsekretær
Henrik Stubkjær for støtte til nødhjælpen. Han fratræder nu
for at blive biskop i Viborg. Deres Sult-karavane kommer og
besøger vores konf. til foråret.
Folder om frivillige - til uddeling i sognet
Kirkelab.dk - hjemmeside
Regnvejret har været hård ved kirkegården, mere end 300
gravsteder skulle rettes op. Kirkegårdslederen og hans
medarbejdere skal fortjener stor ros for deres arbejde med at
udbedre skaderne.
Carsten Skovsgaard orienterede om tilbud af køb af maleri
fra byens 750 års jubilæum, men menighedsrådet kunne ikke
bifalde købet.
4. Nytårsfest - fredag den 30. januar kl. 18.30
Formanden er festarrangør og sender invitation til Ugilt
5. Kvartalsrapport fra 31.okt. omdelt i kopi.
Det ser rimeligt ud.
6. Menighedsrådet godkendte Budget 2015
7.Kirkeværgen roste kirkegårdens personale
Præsterne: Tak for hjælp på konfirmandlejr 2014. Næste år
lejr igen fra den 11. til 13. sept.
Der er lukket ned i Morild Kirke til midt i marts. Dog er der en
gudstj. den 18. jan. kl. 9.00 derude pga dåb, da kirken jo ikke
er mere lukket, end at den åbnes ved kirkelige handlinger.
Fin tilslutning til Allehelgen i begge vore kirker
Martin Sonne: Kommunen skal betale finansering af ikke
bemidledes nedgravning og pasning af graven.
Torben Højbjerg: Kopi rundsendt fra møde i
kirkegårdsudvalget den 3.okt., hvorunder det fremkom, at
orglet i Tårs Kirke skal renses. Kirken skal da lukkes en uge
og det koster 19.000 kr., og at klokkestablen i Morild er
færdig.
Henriette Bæk: Busk og spagetti - gudstjenester var begge
velbesøgte og gode arrangementer.
Edith Vajhøj havde deltaget i Distriktsforeningen for
Menighedsråds efterårsmøde i Løkken med fhv. biskop Erik
Normann Svendsen som taler
Birthe Gadekær, kontaktperson: Organisten ønsker kursus,
kompetencefonden søges senest 18. nov.
8. Tak for hilsen til rund fødseldag fra kirkegårdslederen
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