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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 9. oktober 2013 kl.
19.00.

Dato: 29.09.2013

Blad nr. 37

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Henriette Bæk og Lars Rishøj

Formandens initialer:
CS

1. Godkendt og underskrevet
2. Siden sidst ved formanden.
3. Visionsopfølgning:
- PR.
4. Ansøgning fra Kirkerødderne.
5. Opfølgning på kirkesynet
herunder forsøg på prioritering af
kommende arbejder/omkostninger.
6. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster og udvalg.
7. Eventuelt.

2. Siden sidst er der afholdt høstfest i forsamlingshuset med
fin tilslutning - salmesangsaften i Morild kirke med Iben Aldal
og voksenkor - spillemandskoncert - alle arrangementer kan
godt gentages.
Der blev orienteret om nyvalg til provstiudvalg og omdelt
foldere til tre stiftsdage om Ydre mission,diakoni og
religionsmøde.
Kvartalsrapport omdelt - påpasselighed ønskes
3. Bannere er under udarbejdelse.
Ny hjemmeside - pæn og let tilgængelig.
Vores kalender og et link til os lagt ind på Visittaars.
Fine foldere til børnearbejdet er udarbejdet.
Menighedsrådet er rimelig tilfreds med de forløbige tiltag vdr.
pr.
4. 4000 kr bevilliget
5. Torben Højbjerg gennemgik de synsudsatte arbejder mht
synet. Prioriteringslisten kan danne baggrund for budget
diskussionen på novembermødet.
6. Birthe Gadekær orienterede om manglende udbetaling af
feriepenge fra 2003-2005.
Hun deltog 24.sept i møde i Bistrupkirken med
kontaktpersoner, og hun har ansøgt Trygfonden om
hjertestarter, ansøgningsfrist 1. marts.
Desuden er personalemøderne med opfølgning af
førstehjælpskurser de to sidste fredage i nov. på plads.
Præsterne: Der er indkøbt dåbs og bryllupsbibler til det
næste år.
Der er udsent invitationer til Alle Helgen til de ca. 50 familier,
der i år har mistet en pårørende i sognet eller har fået en
begravet på kirkegården.
Minikonfirmand undervisningen er nu godt i gang.
Skøn og givende konfirmandlejr og tak til alle, der hjalp.
Kirkegårdsudvalget: Referat fra møde 4.okt. omdelt.
Byggeprojektet ved graverhuset kører, som det skal.
Kapellet skal istandsættes og lukkes ca. en uge
Børne/unge-udvalget: Familieaften afholdt med 35 deltagere,
hvor der blev fortalt om en skole i Afrika og hver familie
spiste af fælles fad som i Afrika, alle tilfredse
7. Intet
Mødet hævet kl. 20.40
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