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Der indkaldes til møde i Taars
Menighedsråd onsdag den 11.
januar 2017 kl. 19.00 i
sognegården.

Dato: 03.01.2017

Blad nr. 63

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Line Anderson og Martin Sonne

Formandens initialer:
CS

1. Godkendt og underskrevet
2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering ved kassereren.
4. Revisionsprotokol.
5. Sogn og struktur - en drøftelse.
6. Visionsdrøftelse. Form og forløb
samt evt. datofastsættelse.

2. Formanden bød velkommen til Lisa Bremer, der iflg.
skrivelse fra Biskoppen er konstitueret i det ledige
præsteembede til stillingen er besat.
Der er kommet dåbsfoldere til brug for nybagte forældre.
Invitation til konference om "Kirken på landet". Den afholdes i
Folkekirkens hus i Aalborg den 5. marts kl. 13.00. Tilmelding
senest den 15. feb.
Travl, men god jul i kirkerne og for personalet. Der var
mange mennesker til alle gudstjenester og arrangementer i
dec.

7. Projekt: Toilet i Morild kirke.
3. Der blev givet orientering om regnskab 2016
8. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster,
kirkegårdsleder og udvalg.

4. Revisionsprotokollat for Regnskab 2015 gennemgået og
underskrevet.

9. Evt.

5. Svar til provsterne blev drøftet.
6. Enighed om at der skal afholdes et visionsmøde. Carsten
Skovsgaard og Birthe Gadekær arrangerer og kommer med
forslag til dato.
7. Punktet udskudt, da udvalget skal ud og se stedet.
8. Kontaktperson: Kirkesanger Anne Risager er fra 1. jan.
2017 ansat på 30 timer i Tårs-Ugilt Pastorat.
Præster: Esbjergevangeliet opstilles i Tårs Sognegård uge
seks. Dåbsgudstjeneste for pastoratets 5-årige afholdes den
21. jan. kl. 14.00. Godt 40 indbydelser udsendt. Tak for
julehjælpen.
Lisa Bremer præsenterede sig selv, vil gerne arbejde med
stillegudstjenester, pilgrimsvandringer og retræter.
Kirkegårdsudvalget: Referat fra møde 6. januar omdelt og
kommenteret.
Børne/Unge-udvalget: Sigurd Barrett gæster sognet med en
Lutherforestilling for børn den 24. marts.
9. Februarmødet aflyst, næste møde den 8. marts.
Mødet hævet kl. 20.45

, den

underskrifter
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