Hogager Menighedsråd

Dagsorden til menighedsrådsmøde torsdag d. 16. marts kl. 18.00
Tilstede: Edith, Poul, Inge, Michael, Asger (ref.)
Afbud: Patricia, Gunnar og Helle
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Underskrift af referat fra sidste MR

OK

møde
3. Meddelelser fra formand

Afholdte arrangementer:
Spagh 8.feb – fin tilslutning.
Luther-foredrag – god aften.
På spil i Kirken – succes.
Kend din kirke, Borbjerg – fin tilslutning.
Sogneindsamling – godt 8000 kr. plus MobilPay.
Spagh 15.marts –spisning aflyst pga. få tilmeldte, men
godt 20 til gudstj.
Kommende arrangementer:
Mgh møder mhg – godt 30 tilmeldte.
23/3 – Fortælleaften i kirken. Vi spiser i Sognegården og
aftaler, hvad vi skal fremadrettet. AP kontakter Lars
Palle om deltagelse.
2/4 – Vi synger Påsken ind. Koret holder afslutning i Kirkehuset. AP aftaler med Dagmar.
4/4 – Vi byder den nye graver velkommen med kaffe kl
8.00. Inge laver kaffe; AP sørger for blomst og rundstykker.
9/4 – Palmesøndag – kirkefrokost m. graveren; annonceres i KirkeNyt, hjemmeside m.v.
13/4 – Skærtorsdag, spisning som sidste år. Underholdning: jeg spørger Laura.
Regnskab – udsat til 31/3 efter sammenkomsten!
Kommende møder – planlægges når vi er fuldtallige.
Ansættelseskontrakt, graver. Gennemgået og tilrettet.
Bliver underskrevet en af de kommende dage.
AP undersøger med Britta, hvordan graveren opføres i
lønsystemet.

Hogager Menighedsråd
Afsked med Gunnar: 31/3 kl. 12.00 i sognegården. Personale og MR er indbudt. Gunnar kan indbyde andre,
hvis han vil – AP taler med ham. Edith står for fortæring.
4. Meddelelser fra præst

Orientering.
Til visionsmødet skal vi tale om, hvad vi gerne vil, at Hogager kirke skal tilbyde i sognet – f.eks. andre tidspunkter en gang imellem…

5. Meddelelser fra kontaktperson

Helle er sygemeldt 4-6 uger. Vi holder kontakt med Peder ang. afløsning i Hogager.

6. Meddelelser fra kirkeværge

Inventarlisten er under revision.
Graverkontoret søges ryddet op inden den nye graver tiltræder. Inge undersøger, hvad der skal gemmes.

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Intet yderligere.

8. Meddelelser fra medarbejderrepræ-

Afbud.

sentant
9. Orientering fra udvalgene






valgbestyrelsen
blad- og P.R.-udvalget
præstegårdsudvalget
arrangementsudvalget

10. Kommende møder

12. Eventuelt

PR-udv.: Hjemmesiden opgraderes til version, der er
mere egnet til tablet og mobiltelefon.
Arr.: Der har været afholdt møde med foreningerne.
Fælles foredrag bliver 12. okt. kl. 19 i Skave v/ Charlotte
Bork Høvsgaard, Ryde ”Om at komme videre”.
VALG:
PR:
PRG:
ARR:
Ekskursionen til efteråret – vi spørger Borbjerg, om de
vil stå for det alene i år.
Michael nyt tlf.nummer: 2175 8471

