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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 12. september 2012 kl.
19.00.

Dato: 05.09.12

Blad nr. 26

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Iben Aldal og Edith Vajhøj

Formandens initialer:
CS

1. Referat godkendt og underskrevet
2. Siden sidst ved formanden.
3. Kassererbetragtninger.
4. Ressourcedrøftelse Tårs og
Morild kirker - orientering.
5. Evaluering af orienteringsmødet
onsdag den 5.9.2012.
6. Orientering fra kirkeværger,
kontaktperson, præster og udvalg.
7. Evt.

2. Program for Kirkehøjskolen i Vendsyssel efterår 2012
omdelt. Møderne finder sted i Vrå Sognegård.
Sommerfesten med madpakker og foredrag om Poul Anker
Bech var en vellykket aften i Sognegård og kirke.
Sogneaften i Hallen med Lisbeth Zornig Anderson samlede
over 700 tilhørere. Fint samarbejde for pastoratet med skole
og børnehaver og TUI, der solgte kaffe og sodavand i
pausen.
3. Kvartalsrapport pr. 31. aug 2012 omdelt og kommenteret.
Vdr. budget - vi er tildelt en ekstra anlægsbevilling fra
Provstiet på 525.000 kr. - 300.000 kr. til klokkestabel i Morild,
75.000 kr. til renovering af kapel i Tårs og 50.000 kr. til
minilæsser/multimaskine på Tårs kirkegård
Regnskab 2011 er ved at være færdiggennemgået.
Revisoren gæster Gert Storgaard i nov. for klaring af
tvivlsspørgsmål.
4. Med udgangen af 2012 har Menighedsrådet besluttet ny
struktur for drift af kirker og kirkegårde. Al drift varetages
derefter fra Tårs.
5. Der bliver valg den 13. nov.
Gert Storgaard indberetter digitalt.
6. Kontaktperson: Kirkesangeren har nu fået tilsagn om den
lovede lønforhøjelse.
Penge fra kompetancefonden til tre stk. trailerkørekort til
personale på Tårs Kirkegård søges fra næste pulje.
Præsterne:
Nordisk Symposion for ikonografi, kunst, kultur og teologi har
besøgt Tårs kirke, der sammen med Børglum og Saltum
kirker var udvalgt til besøg af Nationalmuseet. Ifølge dem er
vores kalkmalerier unikke i hele Europa. Bagefter har vi fået
at vide, at Tårs kirke var god at gæste pga stemningen i
kirken og et behageligt personale.
Ved en velbesøgt forældreaften den 22.aug. blev der
indskrevet 41 børn til konfirmanforberedelse.
Brevene er gjort klar til lige så mange mini-konf., der
begynder undervisning til okt.
Skole/kirketjenesten indbyder til åbning af udstillingen Ved
livets afslutning på Vendsyssels Historiske Museum, fredag
den 21.sept. kl. 15.00. Alle er velkomne.
Babysalmesang - nyt hold med 7 børn + mødre begyndt
Open by night - vi havde en fin lille koncert ved kirkens
organist med afsluttende aftensang i kirken, hvor ca. 50 var
til stede.
FDF opstart ved Boller sø - mange børn og det rækker med
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ledere, god stemning og mange forældre var til stede ved
slutbål og andagt.
Kirkegården i Tårs - Referat omdelt og kommenteret fra
møde den 7.sept.
Martin Sonne, kirkegårdslederen har været på GIAS-kursus i
provstiet , det handler om nyt computersystem til
gravstedsindberetninger og indbetalinger.
Børn/Unge: Referat fra møde den 30.aug.omdelt - fælles
program for alt børnearbejde skal udfærdiges, der satses på
et børnearrangement hver måned.
Fin tur til Fårup Sommerland med kirkens børnearbejde den
2.sept. - god deltaglese og godt vejr.
Morild: Der indsættet nu nyt fyr.
7. Intet
Mødet hævet kl. 20.45

, den

underskrifter

