Hogager Menighedsråd

Referat til menighedsrådsmøde tirsdag den 18. april kl. 18.00
Tilstede: alle
1. Godkendelse af dagsorden

godkendt

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

Underskrevet:

3. Meddelelser fra formand

Evaluering af arrangementer siden sidste møde:
- Menighed møder menighed: godt arrangement, fin
gudstjeneste, meget anderledes kirke, legetøjstasker
uddeles ved prædiken – snak om dette fører til snak
om at uddele tegneplader ved prædiken her.
- Demensgudstjeneste: få deltagere men meget hyggeligt, fokus på kendte ritualer og kendte salmer, dette
var første forsøg og næste gang skal plejehjem mfl inviteres i lidt bedre tid så de har mulighed for at planlægge efter det.
- Fortælleaften i kirken: meget fin aften, talerne supplerede hinanden fint, ca 40 til spisning og over 50 i kirken,
- Afsked med Gunnar: meget fint arrangement, Gunnar
blev meget rørt over det hele og fik mange fine gaver
- Påskearrangement 2/4: ikke mange men dejligt arrangement, koret gjorde det godt
- Palmesøndag: velkomst af ny graver, mange i kirken,
lidt mindre til spisning bagefter men rigtigt hyggeligt
- Lasagnegudstjeneste i Borbjerg: 38 spisende og flere
i kirken
- Skærtorsdag: mange mennesker i kirken og rigtigt flot
tilslutning til spisning også, dejlig aften
Kommende arrangementer
- Fortælleaften 4/5: snak om hvilke personer der skal
spørges, arrangementet er først 19.30 denne gang så
vi kan tænde lys i vinduerne, Asger laver løbesedler
- Workshop og koncert i Borbjerg, vokalgruppe kommer
og hjælper os med at lære at par sange til koncerten
bagefter
- Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
- Friluftsgudstjeneste i præsteparken 25/5
- 18/6 midsommergudstjeneste
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4. Meddelelser fra præst

Kaffe hos Asger
Familieaften fredag i juni, Ølgryden i Nr Felding
Efter sommerferien: Hogager marked, konfirmand indskrivning midt aug, høstgudstjeneste

Visioner for kirke/kirkegård – udskudt til næste møde
Der er konfirmation i Hogager kirke 14. maj kl. 10.00.
Her bliver brug for en eller to fra MR til at tage imod telegrammer i våbenhuset.

5. Meddelelser fra kontaktperson

Stillings beskrivelse til Tove – udskudt til næste møde, Asger
rundsender til gennemsyn og så kigger vi sammen på det næste gang

6. Meddelelser fra kirkeværge

Svar til Lone Hornstrup – sagen diskuteret, Michael sørger for
kontakt til de involverede
Ifbm dette tages et kig på folderen for begravelse som skal revideres – Patricia taster og den tages op på næste møde
Snak om gravsteder og hvad vi gør ifbm med manglende betaling af gravsteder, Asger kigger på dette

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

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

Fra graveren:
- snak om container til plastik, godkendelse for Tove
kontakter til Nomi4s for bestilling af større, ting Tone
ønsker nyindkøbt. Knæbeskyttere, lille kultivator, beskærersaks, handsker, murerske og trillebøre – godkendelse for indkøb hos Carl Ras
- Kimning: 15 min, juledag, påskedag, kr. himmelfartsdag og pinse, og til bryllupper.
- Vase: limes
- Gravsted sunket, sten der er ved at vælte, skal ordnes
i samarbejde med Borbjerg, sikkerhed først, snak om
gravsteder og aftaler der er og har været i denne forbindelse.
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10. Kommende møder

12. Eventuelt

VALG:
PR:
PRG:
ARR:
Planlægning mødedato for resten af året:
23/5 langt møde fra kl 17, 25/7 kl 18, 8/8 kl16.30 møde med
Borgerforeningen, 19/9 burgere først i sognegården kl 17 i kirken, spisning 17.30 møde kl 19, 24/10 kl 18, 21/11 kl 18

