Side 1 af 2

Indkaldelse til menighedsrådsmøde Dato: 11.08.2021
i Tårs Menighedsråd onsdag den
18.08.2021 i Tårs Sognegård.

Blad nr. 7
Formandens initialer:
EV

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
11.06.2021

1. Godkendt og underskrevet

2. Orientering fra formanden
3. Kassereren har ordet
4. Udbygning af Sognegården
- Studietur og Ideòplæg
5. Kirkens "Indre liv og Vækst"
a. Opsamling og begrundelse for
mail af 20.06.21
b. Gennemgang af den
organisatoriske tilknytning for det
børnearbejde der udgår fra
Sognegården.

2. Distriktsforeningens sommertur til Vrensted var en fin tur.
Ansøgning fra Kent Højbjerg om tilskud til Børneklubbernes
sommerlejr - 1000 kr blev givet.
Årsmøde i det Mellemkirkelige Stiftsudvalg i Folkekirkens
Hus i Aalborg den 10. nov. Fhv. biskob Karsten Nissen
fortæller om Forfulgte Kristne.
Der har været Årsmøde i Landsforeningen for Menighedsråd
på Nyborg Strand 6.-8.aug. Edith Vajhøj deltog og
orienterede.
Møde i Vrå med de tre bispekandidater - 6 fra Tårs deltog.
Invitation til valg til Provstiudvalget onsdag den 1.sept. kl.
19.00 i Sindal sognegård - tilmelding senest 27.aug.
Fra Kirkeministeriet 11. aug. - alle restriktioner ophæves.

3. Kvartalsrapport(halvårs) af 13.juni underskrevet af
formand og kasserer og sendt til Provsten.
6. Overordnede principper for udlån Fra Provstiudvalget: Vi er bevilliget likviditetslån til betaling af
af Sognegården ( bilag vedlagt)
feriepenge og penge fra 5% pulje til maling af kirkedøre.
- revidering af nuværende
Midler til renovering af Tårs Præstegård budget-udskudt til
retningslinjer ( udleveres på mødet) 2022.
Budgetseminar i Provstiet den 31. aug. kl. 19.00 i Hjørring
7. Nyt fra sognepræst,
Sognegård. Formand og kasserer deltager.
kontaktperson, kirkeværge,
Mobilpay er bragt i orden.
kirkegårdsleder og udvalg.
Skema til Befordringsgodtgørelse i 2021 omdelt.
8. Evt.

4. Studietur fastsat til 9.okt.
5. a. Formanden forklarede baggrund for sit brev vdr.
børnearbejdet i kirken, hvorefter børneklubbernes tilknytning
til kirken blev diskuteret.
Torben Højbjerg udtrykte mistillid til formanden på baggrund
af brevet.
b. Børnearbejdet under menighedsrådet: Babysalmesang,
kor, minikonf., konf., familieaftner, spagettigudstj.,
Skole/kirketjeneste, samarbejde med Børnehaven ved
højtider.
6. Sognegårdsudvalget - formand, næstformand, kirkeværge
og formand for børnearbejdet Henriette B Hansen kommer
med forslag til nye retningslinjer for udlån af Sognegården til
menighedsrådet. Derefter skal ungdomsafdelingen
orienteres.
7. Præst: Klar til forårets udsatte konfirmationer. Ny
konfirmander(2 hold) er begyndt undervisning og Mini- konf.
begynder undervisningen den 25. aug og slutter af ved
gudstj. i Tårs kirke Sidste Søndag i kirekåret. Der er
Konfirmandlejr fra 3.-5.sept.
Kontaktperson: Kirketjener Ellen er tilbage.
Kirketjener/sanger Marianne er begyndt undervisning på
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kirkemusikskolen. Kirkesanger Anne begynder igen med Qkor og et nyt hold til Babysalmesang. Organist Anton ønsker
indkøb af el-klaver. Pengene er til stede på koncertkontoen.
Det obligatoriske medarbejdermøde er fastsat til 13. okt kl.
14.00. Det efterfølgende Menighedsrådsmøde samme dag
flyttes derfor til kl. 16.00.
Kirkeværge: Fin kirkegårdsvandring den 10. aug. - megen
ros udefra.
Kirkegårdsudvalget: Der er gjort klar til kalkning og maling af
døre(5% puljen). Der er bestemt syn den 31.aug. med start kl
15.00 i Morild
Aktivitetsudvalget: Ønsker kirkegårdsvandring gentaget i
foråret. "De kreative" begynder den 23. aug. kl. 19.00 i
Sognegården. Erhvervsmessen i Hallen er udskudt til april
2023.
Børneudvalget: Børnehaven er blevet forespurgt om
høstarrangement.
Der er planlagt flere familiegudstj. begyndende i Tårs kirke
den 12. sept. med gudstjeneste i kirken kl. 10.30 og
efterfølgnde let frokost i Sognegården.
8. Novembermødet rykket til den 17.nov kl. 19.00 i
Sognegården.
Mødet hævet kl. 21.46

, den

underskrifter

