Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
Menighedsrådsmøde onsdag den 8. maj 2019 kl. 19 i sognehuset
Tilstede:
Fraværende:
Kaffeansvarlig:

Morten Jødal, Leo Nøhr, Frede Gundersen, Jette Krogh, Ib Lundgren, Dorthe
Kaasgaard, Jens Enggaard, Helge Maagaard, Niels Peter Jakobsen
Ettie Jødal
Ib Lundgren

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Velkomst

•

2. Økonomi
a. Input til budgettet

Foreløbig budget 2020 gennemgået og justeret.
Morten og Leo tager det videre til Anni for videre
drøftelser.

3. Grundlovsfesten – praktisk
planlægning

Praktiske opgaver i forbindelse med Grundlovsfesten
fordelt.

4. Sogneudflugten

Mandag 10/6 – Turen går til Hjerl Hede med
gudstjeneste i Viborg Domkirke

Helge

Generelt er det ikke tilladt at fotografere under
gudstjeneste.
Derudover formuleres en tekst til specielle kirkelige
handlinger.

Helge

5. Fotografering i kirken

6. Frivilliggruppe

Der tænkes videre…..

7. Graverbygning i Suldrup status

Der er etableret kloakering, så der nu er klar til
isolering og støbning af gulve og sokkel.

8. Nyt fra udvalgene:

---

a. Aktivitets- & Bladudvalg

Sogneblad for Juni, Juli og August på vej!
Forslag til sogneaften med billederne fra Hjedsbæk
kro, som omdrejningspunkt 5/9

b. Præstegårdsudvalg

Der er indflytningssyn 21/5

c. Sognehusudvalg

Billederne fra Hjedsbæk Kro prøveophænges begge
på nordgavlen i Sognehuset.
Forslag til bedre indretning af kontor og depot i
Sognehuset blev diskuteret.

d. Visionsgruppe
9. Sognepræsten har ordet

Helge informerede om forløbet af Blå mandag, som var
en god oplevelse.

10. Nyt fra medarbejderne

Jette fortalte, at der var udtrykt stor skuffelse over
manglende flagale i forbindelse med konfirmationen i

www.sonderupsuldrupkirke.dk

Ansvarlig:

Morten og
Leo

--Morten
Leo
Jens
Ib og Leo

Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
Sønderup.
Kimeanlæg i Sønderup kræver service.
11. Siden sidst:

17 tilmeldte til kirkegårdsturen.
Der bestilles bus.
Himmerlandshavekoret har ansøgt om støtte – hvilket
er bevilliget som tidligere.
Ib, Jens og vore to gravere deltager i provstiets
energioptimeringsmøde i Støvring 15/5.

12. Folkekirkens Familiestøtte

• Udskydes til næste møde

13. Anmodning om udtræden

Anmodning om udtrædelse af menighedsrådet
accepteret.

12. Høstgudstjenester

Helge fremlagde tanker om opfriskning af
høstgudstjenesten, eventuelt holde den som
familiegudstjeneste.
Der tænkes videre og emnet tages op igen ved næste
møde.

13. Kommende møder
HUSK KALENDER!

• 13. juni, 20. august (med kirkesyn) og 26.
september.

14. Eventuelt

Rengøring af kontor og konfirmandstue diskuteret.

www.sonderupsuldrupkirke.dk

Jens
Morten

