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Indkaldlse til Menighedsrådsmød i
Tårs Menighedsråd onsdag den
10.03.2021 kl. 19.00 i
Sognegården.

Dato: 04.03.21

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af protokol fra
09.12.2020.

1. Godkendt og underskrevet

2. Siden sidst v/ formanden
3. Nyt fra kassereren
4. Udkast til budgetramme for 2021
5. Annoncering af kirkelige
aktiviteter fremadrettet
6. Streamning af gudstjenester på
de sociale medier ( bilag vedlagt)
7. Orientering om projekt
præstegård v/ formanden

Blad nr. 3
Formandens initialer:
EV

2. Til lykke til kirkegårdsleder med bestået diplomeksamen.
Omtale af nedlukning af julens gudstjenester.
Afgående menighedsrådsmedlemmer har fået den nye
Højskolesangbog som tak.
Problemer med at få de nye medlemmer med på nettet.
Distriktsforeningen har aflyst deres Generalforsamling, deres
martsmøde og diverse introduktionskurser for nye
medlemmer.
Årsmødet på Nyborg Strand er flyttet til 6.- 8.aug.
Skole/Kirke-tjenestens årsmøde er flyttet til 18. maj i Sindal
sognegård(Tina er medlem og Henriette er suppleant)
Årsmøde i Samvirkende Menighedspleje den 24. april på
Brogården ved Middelfart.
Sidste års statistik for sognet omtalt

3. Kaj har nu overtaget arbejdet. Mødepligt til Rådsmødet i
8. Orientering om projekt sognegård april, hvor Regnskabet 2020 vil blive fremlagt.
v/ Torben
Der skaffes 2 stk.Dankort til personale
9. Nyt fra sognepræst, kirkeværge,
kirkegårdsleder, kontaktperson og
udvalg.

4. Budgetramme-udkast diskuteret.
5. Opgaven med annoncering er lagt over til drøftelse i
Aktivitetsudvalget

10. Evt.
6. Streaming drøftet. Hvem er målgruppen? Hvad vil vi?
Det blev besluttet at lave en påskehilsen med link på
hjemmesiden og omtale i Ugeposten og Tårs-byen i centrum
Når alt bliver normalt, tages punktet på igen.
7. Formanden gav orientering.
8. Torben Højbjerg orienterede om det gl. forslag til
sognegård, der blev lavet i 2004
9. Præsten: Julehjælpen kom ud. Tak for indkommen
donation på et år, hvor vi ikke kunne samle ind.
Konfirmatinerne flyttet til 28.og 29. aug., med mulighed for
afholdelse af konfirmation på det forud bestemte datoer.
Gudstjenesteplan for påske og åbning af Morild kirke efter
vinteren. Morild åbnes påskedag, og der afholdes tre
gudstjenester med tilmelding - kl. 9 i Tårs-kl.10 i Morild - kl.
11 i Tårs.(hvis der ikke kommer andre restriktioner end nu)
Skole/Kirke-tjenesten har meddelt, at Esbjerg-evangeliet
opstilles i Tårs Sognegård i uge 5 næste år.
Kontaktperson: Ønsker et punkt på næste rådsmøde om
teamfordeling i rådet
Kirkegårdsleder: Referat af Kirkegårdsudvalgsmøde fra 5.
marts omdelt og kommenteret.
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10. Intet
Mødet hævet kl. 21.40

, den

underskrifter

Blad nr. 3

