Menighedsrådsmøde i Aars kirkecenter
onsdag den 23.maj 2012 kl. 19,00 til 22,00

Dagsorden:

Afbud: Kirsten Bøg-Jensen, Eva Harbo
Andersen, Hardi Kristensen og
Karina Schärfe

1.

Godkend denne dagsorden.

1.

Denne dagsorden er godkendt

2.

Modtaget hos formanden siden sidst.
Oversigt vedlagt

2.

Aars kirkekasse bidrager til provistivolontør projektet
med 2500,00 kr.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp bliver i 2013 10.
marts og 9. marts i 2014

3.

Spørgsmål til udsendte referater
a. Kirkegårdsudvalget
b.

3.
a.
1. juni er der overdragelse af arealet, annekskirkegården fra entreprenøren til kirkegårdspersonalet, hertil inviteres menighedsrådet og personale, afbud meldes til kontoret.
på 98624247
Indvielsen 24. august her deltager biskoppen,
borgmesteren og provsten.
Kimbrergarden underholder med musik.
b. Fremover sendes referat til hele menighedsrådet

c. Børne - ungeudvalg

4.

Orientering ved kontaktpersonen

4.

Ikke noget.

5.

Orientering fra præsterne

5.

Der har været 3 8. klasser fra Østermarkskolen til undervisning i kirken ved alle tre præster.
Konfirmationerne er nu godt overstået.

6.

Tidspunkter for kirkelige handlinger

Bilag til godkendelse

6.

Det forelagte oplæg for tidspunkter blev godkendt.
For fremtiden bliver korte siddende på krans og buketter
og følger med ud på grave. Med mindre andet er aftalt
mellem bedemand og kirketjener

7.

Kirkens liv og vækst: Menighed, menighedsråd 7.
og medarbejdere trives – arbejder for det samme
mål.

Ved Jens Simonsen
Dorthe tager 27. juni genkendelighed, loyalitet og frihed.
Niels tager 26. september, undervisning og sjælesorg

8.

Menighedsrådsvalg november 2012
a. Skal vi have åben kirke igen i år

8.

Der skal laves flyers til uddeling hen over sommeren.
Der laves orienteringsmøde 12. september med efterfølgende opstillingsmøde.
De ”Ti spørgsmål” vedrørende valg kommer til at køre på
hjemmesiden, med et nyt hver uge.

9.

Udkast til budget 2013 kun til orientering

9.

Udkast til budget gennemgået, inden aflevering indkaldes
budgetudvalget.

10.

Punkter til kommende dagsorden
Næste møde 27. juni

11.

Eventuelt.
Her bør kun fremføres akut eller uopsættelig
orientering. Drøftelse og vedtagelse
vil normalt ikke kunne finde sted

10. Valg, Kirkens liv og vækst, indvielse af annekskirkegård,
Telegrammer til konfirmanderne indeholdende konfirmandordet.
11. Skal der være kirkefestival i 2013?
Skal der laves voksenundervisning?

Lukket punkt personale

