Hogager Menighedsråd
Referat til menighedsrådsmøde onsdag 4 januar kl. 18.00
Tilstede: PM, IK, GS, HK, MWP, ED, AP, PHP (referant)
1. Godkendelse af dagsorden

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

3. Meddelelser fra formand

Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
Fortælleaften 17/11: 28 personer til en aften der gik strygende! Snak om tiden i Hogager inden krigen.
Juletræstænding: ca 75 personer til det traditionsrige og hyggelige arrangement
Julestue på Skave skole: AP havde lavet en stand og ca 25
voksne og 40 børn deltog i quizzen
Lucia/julekoncert: forløb rigtigt fint, Dagmar piger gik optog
med de nye elektriske lys.
Nytårskur i Borbjerg: hyggeligt og godt
Kommende arrangementer
Hellig tre konger – stillegudstjeneste
Lasagne gudstjeneste i Borbjerg
Nytårsparade flyttet til 22/1 i Borbjerg
Fortælleaften – mere senere
Luther filmen i Borbjerg
Kyndelmisse i borbjerg med afslutning af minikonfirmander –
behov for lidt ekstra hjælp –ES og NCK hjælper
Snak om honorar – kirkeværge, kontaktperson, kasserer og
formand, efter de takster der er rundsendt
Langgade 60: nyt siden sidst – tinglysningen er ny underskrevet
Møde med borgerforeningen i Hogager 7/2 kl 16.30 – PM kontakter for dette
Nøgler
PHP laver nøgleerklæring – AP har skabelon og fremsender
denne
MWP har fået, Rigmor har og Børge skal have Martins, AP
skriver til Martin.
Stillingsopslag vedr. graverstilling diskuteret

Hogager Menighedsråd
4. Meddelelser fra præst

Fortælleaften sidst og planlæggelse af de næste 2:
19/1: Foreningerne i Hogager, gymnastikforeningen og jagtforeningen, og da hestene kom
Ang 23/3 PHP spørger Rigmor og MWP spørger Børge for en
aften om kirken.

5. Meddelelser fra kontaktperson

Alle informationer er videregivet pr mail i perioden siden sidste
møde
Møde med GS 31/3 kl 12

6. Meddelelser fra kirkeværge

MWP informerer

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Intet nyt

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Intet nyt fra GS udover beretning omkring turen sammen med
Borbjerg

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

Blad og PR: AP har holdt møde med Klaus omkring tekster og
flyers
Præstegårdsudvalg: ingen møder afholdt
Arrangementsudvalg: ingen møder afholdt, men listen udsendt

10. Kommende møder

VALG:
PR:
PRG:
ARR: møde i februar

11. Eventuelt

