
Indkaldelse	til	menighedsrådsmøde	i	Tyrsted-Uth	menighedsråd	
tirsdag	den	15.	august	2017	kl.	18.30	i	Sognehuset.	

------------------------------------------------------------------------------------------	

Afbud:	Jeanette,	Jens	Peder,	Olaf,	Kirsten,	Joan	

D	A	G	S	O	R	D	E	N	

1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2.  Vedtægt for Tyrsted-Uth kirkegårde principgodkendt af Provstiudvalget. Ændringer indsendes inden 31. 
august til endelig godkendelse. Fuldmagt til Kirke- og kirkegårdsudvalget til at beskrive ændringerne? 
Afgørelsen fra Provstiudvalget vedlægges. 

MR giver Kirke- og Kirkegårdsudvalget fuldmagt til at rette vedtægten iom. Provstiets anbefaling. 

3.  Årsmøde skal afholdes. Hvornår og hvordan skal dette ske? 

Afholdes 12. okt. kl. 18.00. Invitation til spisning. Tilmelding fredagen inden, den 6. okt. Annonceres via. 
hjemmeside, facebook, nyhedsbrev og fra prædikestol.  

4.  Arrangement for frivillige ved vore kirker? Hvad kunne vi tænke os? Nedsættelse af udvalg? Tænk over 
det - de frivillige gør et kæmpe arbejde, som fortjener en stor tak. 

Præst, Hanne, Lissi, samt Mette Bugge (Mette indkalder) 

5.  Vi har en stor glasmontre stående. Har været anvendt til skibet, der nu hænger i Uth kirke. Hvad gør vi 
med montren, som nu bare "fylder"? 

Forsøges solgt. Pris: ca. 3000,-. Beløbet overgår til den lokale menighedspleje. (Bettina)  

6.  Gys og gru afholdes 6. oktober 2017. Info om arrangementet og ønsker om hjælp til gennemførelsen. 

Thomas informerede. Tema: ”De 7 personer fra Johannes Åbenbaring”. 50 deltagere. Hanne og Lissi 
bager.  

7.  Kirkekaffe den 27. august og den 29. oktober. Hvem hjælper med kirkekaffen? Kirkefrokost! 

27. aug.: Ole/Merete, Leo 

29. okt.: Hanne, Tage, Jens Peder (reformationsfrokost m. tilmelding!) 

8.  Læsning af ind- og udgangsbøn i Uth kirke: 20.8. + 3.9. + 17.9. + 1.10. + 15.10. Hvem læser? 

20.8. (Thomas) + 3.9. (Søren P.) + 17.9. (Hanne) + 1.10. (Leo) + 15.10. (Egon) 

9.  Budgetsamråd afholdes 6.9.2017 kl. 19.00-21.30. Hvilke 2 folkevalgte deltager fra os? På 
budgetsamrådet er der endvidere valg til de 3 udvalg i projektpuljen. Hvem ønsker at blive opstillet - og til 
hvilket udvalg? Invitationen vedlægges. 

Søren Peter og Steen deltager + præster.  



Søren Peter ønsker opstilling til udvalget for diakoni.  

10. Distriktsforeningen indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 4.9.2017. Hvem deltager fra os? 
Indkaldelsen vedlægges. 

Tage, Hanne, Lissi, Egon 

11. Meddelelser: 

a. Formand. Orienteringsmøde om Provstiudvalg 16. aug. kl. 19.00, Tage, Jann, Lissi, Hanne, Steen og 
Søren Peter deltager. 
Studietur for MR og personale, 3. sept. til en ø. Med partner!  
Ref. fra seneste provstiudvalgsmøde. 
Minikonfirmanduge afviklet uge 32 (37 deltagere). 
     
b. Præsterne. 
  
Jesper deltager i Luthertur uge 35. 
Fibia kan ikke lægge internet ind. 
Bettina: Generelle problemer med KM-emails. 
Karen: Skole-kirkesamarbejde med ”Jesus på Fængslet”, Lutherprojekt for 4.-5. klasser. Stor opbakning 
fra vores skoler. 
Karen fortæller på højskoleformiddage i 6 sogne. 
 
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg. 
 
d. Præstegårdsudvalg. 
 
e. Vidensudvalg. 
 
f. Aktivitetsudvalg. 
 
g. Kontaktperson. 
 
h. Kasserer. 
 
i. Kirkeværge. 
 
j. Personalerepræsentant. 
 
k. Andre udvalg/personer. 
 
12. Eventuelt. 
 
HEREFTER LUKKET MØDE 


