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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 8. februar 2012 kl.
19.00.

Dato: 1. februar 2012

Dagsorden

Beslutning

1. Behandling af indkomne
ansøgninger til kirkesangerstilling.

Fraværende: Mads Horshauge

2. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.
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1.Indkomne ansøgninger behandlet, tre ansøgere udtaget til
samtaler mandag den 13.feb.
2. Godkendt og underskrevet.

3. Siden sidst ved formanden.
4. Kassererbetragtninger.
5. Orientering fra kirkeværger,
kontaktperson, præster og udvalg.
6. Evt.

3. Tre gode arrangementer afholdt - nytårsfest for ansatte,
sogneaften med Lisbeth Filtenborg(stor oplevelse),
højskoleaften med Britta Shall Holberg.
Takkeskrivelse fra Thorvald Baggesen for hilsen til hans
runde fødselsdag.
Næste uge (uge 7) kommer vores nye halvside i Ugeposten
for første gang. Jonna Andersen samler stof og placerer det
på siden. Stof indleveres til hende i de lige uger senest
onsdag, og vores halvside bringes i avisen de ulige uger.
Ansøgning om tilskud - 4000 kr - fra Kirkerødderne
indkommet, hvilket blev bevilliget ligesom sidste år
Der er Provstesyn fredag den 27.april begyndende kl. 9.30.
4. Kirkesangereksemplaret af Menighedsrådenes Bla
afmeldt.
Seddel med de planlagte anlægsarbejder 2012 omdelt, og af
hensyn til økonomi bør dette overholdes.
Ved næste møde forventes Regnskab 2011 færdigt, og det
vil blive forelagt.
5. Børneudvalget/Edith Vaihøj: Familieaften i jan. fint besøgt.
Else pedersen Østervrå spillede.
Invitation til Distriktsforenings Hornemøde lørdag den 3.
marts omdelt, tilmeldingsfrist 22.feb.
Invitation til Norjysk Kirkedag i Aalborg, lørdag den 10.marts
omdelt, tilmeldingsfrist 5.marts.
Kontaktperson/Birthe Gadekær: Der er givet gave til den
afgående kirkesanger Christine Bjerre og afholdt en lille
sammenkomst med personalet for hende, og hun var glad
ved det.
Præsterne: Der er minikonfirmandafslutning søndag, den
12.feb. kl. 10.30 i kirken med morgenkaffe kl. 9.30 i
sognegården for børn, forældre, søskende og
bedsteforældre. 33 børn af årgangen har deltaget.
Kirkegårdsudvalget/Torben Højbjerg: Loftet i kapellet under
observation.
Der er Kirke-DV kursus i Sindal den 7.marts kl. 19.00
Morildudvalget/Gert Storgaard: Udskiftning af oliefyr - Sal det
være oliefyr igen? Det undersøges.
6.Der er sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp i forb.
med gudstjenesten i Tårs kl. 9.00 den 4.marts
Fastelavnsgudstjeneste i Tårs den 19.feb. kl. 10.00 med
efterfølgende tøndeslagning i Barholt.
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