Hogager Menighedsråd

Referat til menighedsrådsmøde tirsdag den 8. August kl. 18.00
Tilstede: MWP, PM, ES, AP, PP
1. Godkendelse af dagsorden

godkendt

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

Underskrevet:

3. Meddelelser fra formand

Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
Evaluering af arrangementer siden sidst: markedsgudstjeneste - 80-85 personer, stort orkester (ca. 15 personer), meget
positivt,
Kommende arrangementer
- Konfirmand start 20/8 - rundstykke med pålæg, uddeling af salmebøger, rugbrød/franskbrød kl 11.30, PM
og PP, ca. 30 konfirmander
- Havefest kl 14 og så i konfirmandstuen - MWP hjælper
- Høstgudstjeneste - 10/9 på den nye grund,
- næste møde 19/9 - her burde være afklaring op huset,
- Auktion - opgaver er fordelt, alle der kan møder op.
Afhentning fra 10-12 lørdag og søndag,
- Mindelegat: i borgernyt i september, ansøgningsfrist
1/10, skal i borgernyt 20/8 AP laver, vi har møde igen
3/10, skal sendes til AP, på mødet 3/10 tages beslutning,
- Menighedsmøde kl 19.30 7/11 - fremlæggelse af legat, kaffe undervejs
Høstgudstjeneste 10/9: folk skal selv medbringe stole, vi skal
også medbringe lidt, AP medbringer, vi laver en sti derned,
sandwich udendørs ved godt vejr, i købmandsbutikken ved
dårligt vejr, Tove sætter sejl op og der skal trækkes strøm AP spørger,

4. Meddelelser fra præst

Høstindsamling – til varmestuen i holstebro og til køkkenhaveprojekt i Tanzania,
Fortælle om minikonfirmander på skolerne
Inspirationsaften i Gudum 30/11,

Hogager Menighedsråd
5. Meddelelser fra kontaktperson

Tove er tildelt et AMU kursus i ledelse i Dec. Som hun meget
gerne vil på

6. Meddelelser fra kirkeværge

Kirkesyn
En eftermiddag efter 14, skal være inden 1/10
Datoforslag - 22/8, 24/8,
Sidste oprydning omkring kirkegården - 15 gravsteder der skal
fordeles og ringes til,

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Intet nyt

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

Intet nyt

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

Intet nyt

10. Kommende møder

VALG:
PR:
PRG:
ARR: 17/8 kl 16.30-18 i kirkehuset

12. Eventuelt

