Hogager Menighedsråd

Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 2. marts 2016.
Tilstede var: Poul Melgaard, Martin Fleng, Edith Sørensen, Asger Petersen, Britta Sunesen, Gunnar Strømgaard. Børge Jensen, Inge Klausen.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

Godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra formand

Vi havde afstemning ang. gaven fra Knut Langgade 60, der
var 6 stemmer for. Poul giver besked til advokaten.
Evaluering siden sidste møde:
Fælles foreningsmøde; orientering. Ole Bøndegaard kommer
og holder foredrag til Fælles Foredragsaften i efteråret. Spaghettigudstjeneste som vanligt god tilslutning.
Fortælleaften ca. 50 fremmødte.
Der blev afholdt "På spil i kirken" den 25.02. i Borbjerg. Det
var en succes.
Kommende arr.:
Den 24 marts kl. 17.00 gudstjeneste derefter påskemåltid i
Sognegården. Lam, Kylling med tilbehør; til dessert romfromage. Underholdning sørger Asger for. Børge køber drikkevarer.
Vi vedtager der ikke må bruges stearinlys i kirkebænkene.

4.

Meddelelser fra præst

5. Meddelelser fra kontaktperson

Der har været holdt minikonfirmandafslutning, som forløb
planmæssigt med god hjælp fra spejderne.
Sogneindsamling den 13,03.
D. 13.03.kl 19.00 afholdes arr. med Rønbjerg Kirketrio, hvor
der er salmesangsaften i Vinderup Kirkehus
Høstgudstjeneste den 11. september.
Der bliver lavet gudstjenesteplan for indeværende år med de
omkringliggende sogne.
Intet at bemærke

Hogager Menighedsråd
6. Meddelelser fra kirkeværge

Har været igennem alle gravstederne.
Vi har doneret 500 kr. til Danske Sømands og udenlandskirker.
Træerne er blevet beskåret i præstegårdsparken.

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Regnskabet godkendes og underskrives endeligt.
Indsendes med kvitteringslinien "Hogager Sogns Menighedsråd" CVR nr. 15417528 Regnskab 2015. Afleveret den
02.03.2016 kl. 20.03

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Gæstebogen udfyldt, Gunnar køber en ny.
God arbejdsdag med beskæring i Præstegårdsparken i Borbjerg.
Helle har hjulpet med at skure og vaske gulve.
Babysang er godt i gang med 6 babyer.
Søren Nielsen har været i kirken med et hold konfirmander.

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

Præstegårdsudvalg: Der er besluttet at der skal fjernes grene
efter påske.
Søndagsudflugt bliver den 29.maj, og turen går til Trans.

10. Kommende møder

NÆSTE MØDE DEN 6. APRIL KL 18.00

12. Eventuelt

