Hogager Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde Tirsdag den 4 August kl. 18.00
Tilstede var: Martin Fleng, Gunnar Strømgaard, Edith Sørensen, Børge Jensen, Asger Petersen
Poul Meldgaard, Inge Klausen.
Ref.: Inge Klausen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

OK

3. Meddelelser fra formand
Evaluering af arrangementer siden sidste møde :
Den 21.06.15 havde vi sogneudflugt, hvor turen startede med
gudstjeneste og derefter frokost i Lis og Børges Sommeridyl.
Derefter kørte vi til Feldborg Kirke hvor vi fik fortalt om kirkens
historie. Vi sluttede med kaffe. Der var ca 25 tilmeldte og vi
havde en rigtig hyggelig dag.
Markedsgudstj. ca 135 i teltet.
Kommende arrangementer:
Konfirmandstart den 15.08.15. Rundstykker i sognegården
Edith ordner dette. Børge deler salmebøger ud til de kommende konfirmander i kirken.
Høstgudstj.: Edith kommer med sandwich. Børge kommer
med øl,vand.krus, småkager. Gudstjenesten holdes ved legepladsen.
23.09.15 Spaghettigudstj.: Inge tager mod penge.
08.09.15. kl. 19.00: møde med borgerforeningen i kirkehuset.
Edith kommer med brød til kaffen.
Kirkedøren: Børge taler med arkitekten i denne uge, og hvis
ikke døren bliver malet i løbet af ugen, skal der findes en ny
maler (maleren i Herrup).
Kirkegårdsvedtægterne kommer senere.
4. Meddelelser fra præst
Lige i dagene har Asger været hos os i 8 år. 8 gode år.
Asger laver selv reklamer/plakater til MR. bladet m.m., derfor
ønsker han et nyt kamera. Godkendt.
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5. Meddelelser fra kontaktperson
Ingenting

6. Meddelelser fra kirkeværge
Børge/Kurt/Frits arr. udflugt. Det er den 28.08.15
Maleren skal male rundt om vinduerne indvendigt i tårnet.
7. Meddelelser fra kassereransvarlig
Kvartalsrapport gennemgået. Halvårsstatus ser fornuftig ud.
31.08.15 budgetsamråd kl. 19.00 i Ejsing.
8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Til markedsgudstjenesten gav folk udtryk for at vores kirkesanger Else Winther gjorde det rigtig godt.

9. Orientering fra udvalgene
Ingenting

10. Kommende møder
30.09.15 kl. 18.00

12. Eventuelt

