Hogager Menighedsråd

Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag 9. januar kl. 17.00
Tilstede alle

1. Godkendelse af dagsorden

Ok

2. Underskrift af referat fra sidste MR
møde

Ok

3. Meddelelser fra formand

Evaluering af arrangementer siden sidst:
1 Burgergudstjeneste - gik fint, med guitar, knapt 50
personer, 16/11
2 Forældreaften med minikonfirmander, 29/11 - ca 120
personer, kunne godt have brugt flere frivillige hænder,
3 Julestue på skave skole (30/11), forløb fint, quiz, rigtigt hyggeligt
4 Juletræstænding 3/12, kørte helt som det plejer,
mange mennesker og ca 75-80 til spisning,
5 Julefrokost i Borbjerg, rigtig hyggeligt og fin underholdning,
6 Julekoncert - Lucia, 14/12, knapt 70 til æbleskiver, rigtig mange mennesker og god musik,
7 20/12 skole og børnehaver i Borbjerg, 470 i kirken på
en formiddag,
8 Juleaften - fuldt hus, men ikke sat klapstole ud, flotte
buketter og ny pyntning,
9 Julemorgen - flere end til en alm fro-tjeneste, omtrent
20,
10 Nytårsgudstjeneste - meget fint, mange mennesker,
omkring 35 personer, passende ifht lokaler
Kommende arrangementer
1. Lasagnegudstjeneste og efterfølgende katekismus
2. Nytårsparade
3. Kyndelmisse 31/1, afslut minikonfirmander - brug for hjælp
til opsætning og køkkenet - Edith og Michael hjælper, N.C.
hjælper med opsætning,
5. Familieaften i spejderhuset 2/2
6. Konfirmander og forældre, 6/2
7. Burgergudstjeneste 20/2
8. 28/2 på spil i kirken i Borbjerg
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1. Møde med borgerforeningen 16/1:
2. Vi foreslår, at menighedsråd laver maden til fællesspisning en
gang i foråret
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3. Der skal snakkes om nye arrangementer, en mulighed kunne
være rejseberetning og sangaftner, gerne med mad midtvejs,
4. Cafe-aften: indvielse-koncert? Skotsk eller irsk folkemusik,
Tom Donovan? Asger hører Henning Bro for input
Snak om at gøre lidt ekstra ved konfirmationen. Anden sang til
ind og udgang? Saxofon? Asger spørger Kim Bæk. Evt en CD
til at spille i kirken før konfirmation.
4. Meddelelser fra præst

Minikonfirmands mor har spurgt om Hogager vil overveje lørdagskonfirmation, Asger spørger for at få en pejling hos 3./4.
klasserne.

5. Meddelelser fra kontaktperson

Intet nyt

6. Meddelelser fra kirkeværge

Tingene begynder at falde på plads. Pt samles der op på ting
der skal være klar til provstesynet, eks. fugt bag ved orglet.

7. Meddelelser fra kassereransvarlig

Intet nyt

8. Meddelelser fra medarbejderrepræsentant

1. Folder omkring begravelser er opdateret,
2. Regninger er sendt ud, og de er fremadrettet tilmeldt
e-box, digital dødsanmeldelse, cpr register,
3. Regninger vedr. gravsteder den sidste frist ej udløbet
endnu, ca 50 % betalt dd. En enkelt regning rettet,
4. Alle dødsanmeldelser fra 1984 i mappen gennemgået
så alting er korrekt registreret som hhv urne og kistebegravelser,
5. Reservationer: brev udsendes til de tre, som har reserveret med en frist på at give svar senest 1/3 2018
ellers sløjfes reservationen - udsendes pr brev og pr e
box,
6. Nedlæggelser: 5 gravsteder med skilte, liste til provsten omkring gravsteder, vi gerne vil nedlægge, så vi
kan sikre os, at der ikke er nogen af dem, der er bevaringsværdige - gemmes og tages med til kirkesyn,
7. Mgl betaling: 4 gravsteder i plænen der ej er betalt for
- brev udsendes, hvor de får mulighed for at betale for
resten af fredningsperioden eller gravstedet sløjfes.
Med Frist 1/3 2018 til dem der muligvis aldrig har fået
et brev, fremsendelse af brev til de 3 andre,
8. Manglende renholdelse: 4 gravsteder der ikke holdes
- skilt på den ene vedr. de skal henvende sig, der sendes et brev vedr. nr. 2 af disse,
9. Et gravsted hvor legat udløbet i 2011 og ingen gravstedsejer; vi prøver at finde en kontaktperson - så de
skal helst have et brev eller der skal et skilt på, den
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sidste renholdes heller ikke - opsøg kontaktperson og
fremsend brev,
Køb af planker
Saltning af p pladsen, og snerydning
Løvsuger - der er et par muligheder til gennemsyn
Plan over parken

9. Orientering fra udvalgene

valgbestyrelsen

blad- og P.R.-udvalget

præstegårdsudvalget

arrangementsudvalget

Arrangementsudvalget holder møde i denne uge
Præstegårdsudvalg: ifht rottebekæmpelsen er kloarken ved
præsteboligen færdiggjort

10. Kommende møder

VALG:
PR:
PRG:
ARR:

11. Eventuelt

Intet nyt fra øvrige udvalg

