Hogager Menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 5. august kl. 17.30
Tilstede: Martin Fleng, Poul Meldgaard, Gunnar Strømgaard, Børge Jensen, Asger Petersen (ref.)
Afbud: Inge Klausen, Anja Haagen Jensen, Edith Sørensen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Underskrift af referat fra sidste
MRmøde

Godkendt

3. Meddelelser fra formand
-

-

-

Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
2. Pinsedag fællesgudstj. – forløb godt. Vi bakker fortsat op.
Sogneudflugten var en god tur. Der var ingen deltagere fra Hogager. Vi synes, at en udflugt er en god idé, men vi bakker udvalget op uanset hvad det beslutter.
Midsommergudstjeneste: en rigtig god aften.
Kommende arrangementer:
Konfirmandvelkomst 17/8: uddele salmebøger, Børge, Anja?
Foreningsrally 7/9: Børge og AP
Høst 14/9: kirkefrokost og kaffe bestilles hos Edith (AP). Poul
og Martin(?) hjælper. Martin sørger for øl og vand. Thorkild
foto? AP spørger.
Fortællecaféen 29/10: AP aftaler med Ingrid om koncept.
Gelænder. Poul har talt med smeden. Han har frist til 24/9.
Maling af kirkedøren. Arkitekten har lovet at følge op.
Reparationer m.m. i kapel. Tømreren er i gang; der er fuget, og
døren til nordsiden af kapellet er bestilt.
Besøg d. 17. august kl. 12.30 af MR og medarbejdere fra
Søndbjerg/Odby – ønsker at tale med MRmedlem. Børge.
Lys ved kunstværket. Sættes i værk. Gunnar.

4. Meddelelser fra præst
-

Årsplanen for konfirmanderne er ved at være på plads.
Der er omsider bestilt mobil teleslynge til vores højttaleranlæg
(bevilliget i forrige MR…). Pris omkr. 5000 kr. incl. moms.
VI har fået takkekort fra Marianne Nørsøller i forb. m. hilsnen til
hendes bryllup. Hun har skiftet navn til Marianne Sørensen.
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5. Meddelelser fra kontaktperson
-

Kirkesanger. Mary Sørensen fra Hedeagervej har sagt ja, og
hun tiltræder midt i august. Dagmar, Børge, Gunnar og AP har
talt med hende, hørt hende synge, og siger god for hende!

6. Meddelelser fra kirkeværge
Udsat
7. Meddelelser fra kassereransvarlig
Kvartalsrapport gennemgået. Halvårsstatus ser fornuftig ud.
8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

9. Orientering fra udvalgene
 valgbestyrelsen
 blad- og P.R.-udvalget
 præstegårdsudvalget
 arrangementsudvalget

Vi skal have sendt ansøgning til provstiet om tilladelse til at fælde
de træer, vi havde oppe på syn. Poul skriver ansøgning.

PR: KirkeNyt er denne gang (august) et dobbeltnummer. Layoutet
er piftet op i forsøget på at komme en bredere målgruppe i møde.
Arbejdet med at vedligeholde hjemmesiden går let.
ARR: udvalgsmøde 27/8 kl. 16.30.

10. Kommende møder
MR i sept. er flyttet til tirsdag d. 30. sept. kl. 18.00
11. Eventuelt
- Bispevalget går i gang næste uge. Husk debatmøderne! Mulighed
for fælles kørsel til Herning 11/8 (Børge) og Vejrum 13/8 (Asger).
- Vi drøftede muligheden for at få Benny Andersen og Poul Dissing
til Hogager. De kom begge to i Folkemusikhuset. AP går videre
med det.
Åben liste
Husk: Urnelegater skal forlænges. (se ref. 040614)

