Drøftelse af visioner for Hogager kirke – 21-01-2020
Overordnet

Hogager Menighedsråd har som primære vision at udvikle og sikre den lokale
tilslutning til Hogager Kirke og varetage de fysiske opgave omkring de arrangementer, der afholdes, men også at sikre drift og vedligeholdelse af Kirken,
kirkegården og de resterende tilknyttede områder.
Endvidere har der været fokus på at forbedre arbejdsforhold for Kirkens ansatte
med nedrivningen af det gl. graverhus og et nyt graverkontor i det nye Fælleshus.

Arrangementer
i kirken

Dette varetages ved at afholde en stribe arrangementer i kirkeligt regi, der
appellerer til forskellige målgrupper i Hogager sogn. Først og fremmest evalueres
og udvikles på de faste gudstjenester, men også arrangementer som spaghettigudstjenester, pilgrimsvandring, koncerter, stille-gudstjenester og udendørs
gudstjenester. Menighedsrådet har fokus på udvikling, fordybelse, inspiration og
medmenneskeligt samvær i kirkeligt regi.

Arrangementer
i samarbejde

Menighedsrådet arbejder i tæt samarbejde med Hogager Borgerforening om
fortælleaftner, en årlig cafe-aften, sang-aftner og fællespisning.

Udekirken

Yderligere arbejdes på fortsat at udvikle og vedligeholde kirken og kirkegården,
samt de nye arealer omkring Hogager Borgerhus som åbner for yderligere
udendørs kirkelige aktiviteter, idet området giver mulighed for flere udendørs
gudstjenester med opsætningen af et udendørs kirkerum.

Kirkegården

Kirkegården er i konstant vedligeholdelse, og de fremtidige visioner for denne er at
omdanne et område til en lyngkirkegård i god tråd med at området omkring kirken
har været præget af hede, der nu er opdyrket. Endvidere ønskes de tomme
gravsteder omlagt til at give kirkegården et mere parklignende præg.

Samarbejde i
pastoratet

Endvidere har Hogager menighedsråd et tæt samarbejde med Borbjerg
Menighedsråd og foreningerne i området, hvilket bla. betyder medvirken til at
afholde fælles foredrag, og lidt større koncerter i Borbjerg Kirke.

De fysiske rammer:

Kirken: provstesyn viser vi er på rette spor, ingen større opgaver, ingen planer om forandringer

-

Kirken

Kirkegården: plan for kirkegården skal udarbejdes, ønske om lyngkirkegård og lav gravsteder til et mere parklignende præg

-

Kirkegården

Udekirke: skal forsøges brugt i flere sammenhænge/arrangementer, flere planlagte udegudstjenester i sommerperioden,

-

Udekirken

skaffe hynder (100 hynder og opbevaringskasse),

-

Haven

Haven: anlæggelse af rampe, skilte om haven og QR kode er undervejs,

-

Parkering

Parkering: forbedring af parkeringsforhold, dels ved at det gl. graverhus er fjernet og ved at inddele i båse, lave zone foran

-

Graverkontor

kirke og fælleshus så der bliver en bedre sammenhæng ml kirke og fælleshus og et mere præg af et ”torv” imellem de to
bygninger og parkeringspladserne

De menneskelige ressourcer:

Ansatte: bestræbe os for at fastholde

-

ansatte

Menighedsråd: medtage suppleanter eks 2 gange om året, invitere personale og suppleanter til visionsdag,

-

frivillige

Frivillige: forsøge at engagere flere frivillige til arrangementer,

-

menighedsråd

Nytilflyttere: invitere til spaghetti-gudstjeneste? Folder med faste arrangementer til uddeling?

-

kirkegængere

Arrangementer:

Konfirmationer – tilføje lidt mere musik/underholdning

-

børn

Stående kirkekaffe efter gudstjenester: kobles fint med udendørsgudstjeneste, måske gøre det ved 9-gudstjenesten? Kaffe

-

familier

og rundstykker? Brunch?

-

ældre

Børn: babysalmesang, spaghetti-gudstjeneste, minikonfirmander, spørge efter babysalmesang om der er behov for en

-

musikalske

opfølgning,

-

temaer

Familie: spaghetti-gudstjenester, koncerter, tante andante, skattejagt? spørge børnefamilier om de mangler tilbud

-

samarbejde med lokale

Ældre: demens-gudstjenester, sommerarrangement, døve-gudstjeneste, senior-klub ulige uger 14-16 – Asger kigger forbi?

foreninger/grupper

Musikalske: sangaftner, hit-med-salmen? Fyr-aftenssang, afholde kirkekoncerter mere fast/hyppigt, fastholde

fokus-grupper

folkemusiktraditionen for området,

-

Stillegudstjeneste for voksne en hverdagsaften
Pilgrimsvandring

