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Der indkaldes til møde i Tårs
Menighedsråd i sognegården
onsdag den 11. september 2013 kl.
16.00.

Dato: 5.9.2013

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra sidste
MR-møde.

1. Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst ved formanden.
3. Kassererbetragtninger.
4. Visionsopfølgning:
Fysiske rammer.
5. Til drøftelse fra børne- og
ungeudvalget:
- sogneindsamling
- evt. opsætning af banner
6. Medarbejderkursus førstehælp,
herunder tillige evt. indkøb af
hjertestarter.
7. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præster og udvalg.
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2. Ros til organisten for musikken til Open-by-night.
Fin og velbesøgt sognefest med provsten og "Chren Hil" og
lige så god studietur med personalet og menighedsrådene i
Tårs-Ugilt Pastorat.
Høstfest i forsamlingshuset 30. sept. - Carsten Skovsgaard
tager sig af annonce og tilmelding.
Han har deltaget i Budgetmøde i Provstiet og forskellige
byggemøder vdr. udbygningen af gravergården, og intet
giver anledning til særskilte punkter.
3. Kvartalsrapport 2013 og Årsbudget 2014 omdelt i kopi og
kommenteret.
I 2014 er der til driften tildelt os 3,6 mil., og holder vi
nuværende aktivitetsniveau, vil det kunne balancere.
4. Tre punkter blev drøftet: 1. Parkeringspladser, Carsten
Skovsgaard kontakter skolen. 2. Kirkegården og tomme
pladser, der blev drøftet lapedarium, (områder til opstilling af
gl. sten).Kirkeudvalget tænker videre i de baner.
3. Sognegården - der skal opsættes flere skabe og hylder.

8. Evt.
5. Der ønskes en større indsats i forhold til flere voksne
indsamlere ved sogneindsamlingen den 9. marts 2014 til
Folkekirkens Nødhjælp.
Banner anskaffes og opsættes til Børnegudstjenester - alle
synes, det er ok, hvis det bare kommer ned igen efter brug
6. Evt. medarbejderkurser den 22. og 29. nov., hvor alle
medarbejdernes førstehjælps-kurser skal fornyes.
Anskaffelse af Hjertestarter drøftet igen, forskellige
muligheder undersøges.
7. Kontaktperson: Deltager i Fyraftensmøde i Bistrupkirken
den 24. sept med Anni Sloth.
Røremaskine belliget og indkøbes nu til Sognegården.
Præsterne: Godt 30 konfirmander er begyndt på
undervisning. Der var konf.indskrivning ved en
aftengudstjeneste i Tårs den 20. aug, og fra den 13.-15. sept
drager vi på lejr med dem på Hvide Klit.
Minikonf. begynder 2. okt., orienteringbreve er på vej ud til
dem. Provsten taler med det kommunale skolesystem om, at
den undervisning kan fortsættes på samme måde og tid,
også når børnenes skoledage forlænges.
Kirkegårdsudvalget: Referat udsendt fra møde i udvalget den
6. sept. i Sognegården. Det blev kommenteret og føgende
blev nævt: En landinspektør har lavet opmålinger til
berigtigelse af skelstenene i området ved gravergården.
Syn på Kirker og kirkegårde flyttet til 18. sept. kl. 16.00,
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begyndende i Morild.
Der blev drøftet forsinkringer for frivillige, der arbejder for
kirken i børnearbejde og på lejre. Udvalget laver sonderinger,
for pt. er det egen fritids/ulykkes forsikring, der gælder.
Børne/Unge-udvalget: Der er lavet en folder med det
samlede børnearbejde til uddeling - fint initiativ og arbejde.
Velbesøgt sommertur til Fårup med Kirkens børnearbejde 112 deltog i gudstjenesten i Tårs den 8. sept. og i turen
bagefter, og alle kom hjem i god behold, en oplevelse rigere
og mætte af sol og Ellens og Henriettes mad.
8. Intet
Mødet hævet kl. 17.45

b, den

underskrifter

