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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i konfirmandstuen
onsdag den 13. marts 2013 kl.
19.00.

Dato: 6. marts 2013

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

Fraværende: Edith Vajhøj

Blad nr. 32
Formandens initialer:
CS

1. Underskrevet og godkendt
2. Siden sidst ved formanden.
3. Kassererbetragtninger.
4. Projekt Gravergård.
5. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster og udvalg.
6. Evt.

2. Fin sogneaften med Iben Krogsdal om De måske Kristne.
Invitation på vej ud til visionsaften for menighedsråd og
personale den 10. april kl. 18.00 i Sognegården.
Der er ny computer på vej til sognets kirkebogsførende
præst, udskiftningen er vederlagsfri for sognet.
3. Kassereren har deltaget i kassererkursus i Hasseris.
Han ønsker nu besøg af en medarbejder fra Brandsoft for at
få dybere kendskab til systemet. Det bevilligedes af Rådet.
4. Møde 18. marts i Sognegården med arkitektfirmaet
Brøgger og menighedsrådets formand, kasserer og formand
for kirkegårdsudvalget, samt kirkegårdslederen.
5. Kirkeværge: Har registreret og fotograferet Tårs og Morilds
kirkes værdigenstande
Kontaktperson: Meddelelse fra kompetancefonden, der har
tildelt os to kurser i Babysalmesang til kirketjener Ellen og
kirkesanger Anne, samt to trailerkørekort til Jesper og Tage,
hvortil menighedsrådet bevilligede det samme kursus til
kirkegårdslederen.
Graver Annette Pedersen, Morild, er fratrådt sin stilling med
udgangen af 2012
Menighedsrådet og kirkegårdslederen ønsker at ansætte en
elev. AMU-centret er kontaktet.
Der laves ny APV i beg. af april, når alle er tilbage i arbejde.
Tirsdag den 19. marts er der møde for kontaktpersoner i
vores sognegård, Birthe Gadekær deltager.
Præster: Fordelingen af konfirmander ved årets
konfirmationer - 24 konfirmeres 28.april og 17 den 5.maj. Der
er forældremøde den 4.april kl. 19.00 i sognegården.
Torben Højbjerg er igen vagt i våbenhuset ved
konfirmationerne.
Præsterne var tilfredse med Distriktsforeningens
Hornemøde, hvor Lisbeth Smedegaard-Andersen var
hovedtaler.
Kirkegårdsudvalget: Formanden roste kirkens medarbejdere
for deres hjælp ved gulvreparationen i kirken.
Børn/Unge: Henriette roste indamlingen til Folkekirkens
Nødhjælp. Efter gudstjenesten den 10.marts blev der samlet
ind af kirkens børnearbejde med forældre, og det gav et fint
udbytte. Næste gang ønskes flere indsamlere.
6.Intet
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