Hogager Menighedsråd

Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 25. juli kl. 17.00
Tilstede: Inge Klausen, Poul Meldgaard, Edith Sørensen, Michael Wang Pedersen, Tove Serup,
Asger Petersen (ref.)
Afbud: Patricia Hass Pilborg

1. Godkendelse af dagsorden

OK

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

OK

3. Meddelelser fra formand

- Gennemgang af Langgade 60: Ejendommen gennemgået,
og vi har talt om mulighederne i haven og skoven
- Det videre forløb med Langgade 60:
Auktion: Borgerforeningen står for auktionen af løsøre. Vi aftaler på mødet 8/8
Høstgudstjeneste: Afhjoldes i Skoven. Tove sørger for, at
der bliver ryddet, så der er plads til høstgudstj. samt sti gennem haven. Budgetramme på kr. 5000. Vi bruger havestole til
høst.
- Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
Friluftsgudstj i Prg-parken fungerede godt med stor tilslutning.
Fam.arr. gennemført med få deltagere. Midsommer: fin tilslutning. Åbent hus i Kirkehuset Borbjerg: 25 deltagere.
- Kommende arrangementer:
Markedsgudstjeneste. Er der styr på.
- Der har været holdt møde med Borbjerg om skovpengene.
Vi prioriterer en renovering af Graverhuset, og hvis der bliver
bygget nyt, en nedrivning af Graverhuset.

4. Meddelelser fra præst

- Musik til cafe arrangement i 2018. Elsborg og Maribo kunne
være en mulighed – evt. til en kirkekoncert. Vi overvejer, om vi
vil satse på mere kendte navne (ex. Ester Brohus).
- Møde med skolelederne om konfirmandundervisning i det
kommende skoleår. Fra begge skoleledere ønskede man
mere af undervisningen lagt om eftermiddagen. Resultatet er
en øgning af eftermiddagsundervisningen med fire-lektioners
moduler fra kl. 12-15. Der bliver som noget nyt mulighed for,
at Asger kommer på skolerne og laver undervisning sammen

Hogager Menighedsråd
med en lærer, f.eks. i kristendom, historie, dansk. Forløbet
evalueres efterfølgende.
- Ansøgning fra spejderne
- Tilbud om 4 års studie- og rejselegat til uddeling i Hogager
fra Niels Herman Kristiansen, hvis far var præst i Borbjerg og
Hogager.
5. Meddelelser fra kontaktperson

Der er meget ros til Tove fra folk, der kommer i kirken og på
kirkegården.

6. Meddelelser fra kirkeværge

- Info ang. Registreringer på kirkegården: Der er efterhånden
ved at være styr på gravstedsaftalerne. Enkelte aftaler mangler stadig opfølgning og afklaring.
- Vi arbejder på at få vedtægterne for kirkegården færdige.
- Der skal holdes bygningssyn inden 1. okt. Michael indkalder.

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Intet

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

- Tegninger og planer over kirkegård og Langgade 60: Tove
præsenterer udkast til hedeområde på kirkegården. Vi søger
provstiet om tilladelse. PU møde 11. sept.
- Behov for at finde en sikker løsning ved jordbegravelse, da
sandet vil skride sammen. Tove undersøger hos nogen, der
har lignende jordbundsforhold.

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

PR – ny hjemmeside fungerer godt. Den er blevet forenklet,
og formatet passer til tablets mv.
PRG – intet nyt
ARR – intet nyt. Næste udv.møde 17/8 kl. 167.30-18.

10. Kommende møder

8/8 kl 16.30: møde med Borgerforeningen. Derefter MRmøde.
19/9 kl. 19: MRmøde. Der er burgergudstjeneste kl 17 i kirken, og derefter deltager vi i spisning i sognegården 17.30.
24/10 kl 18: MRmøde
21/11 kl 18: MRmøde

12. Eventuelt

- Menighedsmøde med orientering og dialog skal afholdes i
efteråret. Vi finder en dato næste gang.
- Er der nogen, der vil skrive nogle linjer om vores deltagelse i
Menighed møder Menighed?

