Sønderup-Suldrup
Menighedsråd

ry

Menighedsrådsmøde onsdag den { 0. oktober 2A18 kl. 19 i sognehuset

Tilstede:

Leo Nøhr, Niels Peter Jakobsen, Frede Gundersen, Ettie Jødal, Morten Jødal,
lb Lundgren, Jette Pedersen, Anne Berit Rieks, Helge Maagaard, Jens Enggard.
Fraværende:
Kaffeansvarlig: Frede Gundersen

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Velkomst

o

Morten

Siderne 119-126 er behandlet på menighedsrådsmødet d. 10.10.2018.

2. Økonomi
a. Revisorerklæring
3. Opfølgning på menighedsmøde

Ansvarlig:

.

Leo

o

Mødet gik godt, positiv stemning og der var
26 tilstede.

Morten

4. Præstestillingen (status)

o

Stillingen opslået og udløber d. 29110-2018

Morten

5. Udvidet fælles menighedsrådsmøde 18. januar
(et t. markering af indsættelse?)

a

Morten planlægger en tur til forskellige kirkegårde.

Morten

6. Kikegårdsstudietur

.

7. Kirkegårdene
a. justering af kikegårdsvedtægter
b. Evt digitale kirkegårdskort
8. Menighedsrådets holdning
til Blå Mandagstur
9. Sønderup kirkes renovering
- status
1

1

0. Graverbygnings udvidelse
- status

Kirkegårdsvedtægterne skal gennemgåes og evt.
justeres.

lb og Jens

.

Det tages op igen når der er ansat en præst.

.

Kirken er tømt og vi afuenter det nye alterbord.
Morten

o

Sagen ligger ved Fredningsmyndighederne.
tb

1. Nyt fra udvalgene:

a. Aktivitets- & Bladudvalg

o
a

b. Præstegårdsudvalg

c. Sognehusudvalg

.
.

Menighedsrådet støtter op om arrangement vedr.
Sigurd Barret sammen med menighedsrådene i
Veggerby og Øster Hornum.
Sognegården er blevet rengjort.
Der er ny kunst på væggene i sognehuset.

www. qonderu psu ld rupkirke.
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Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
.
.
12. Sognepræsten har ordet

Menighedsrådet er enige om at der ikke afholdes
gudstjeneste d. 30.12.18 da der afholdes gudstjeneste den 31 .12.18.

.
.
o
13. Nyt fra medarbejderne

Fernisering lørdag d. 13.10-2A18 kl. 13.00
Kunstner Sten Lærke.

.
.

14. Siden sidst:

.

15. lnput til næste møde

.

16. Kommende møder

o

17. Eventuelt

o

De I læsninger. D. 16.12.18 kl. 19.00
Projektor i kirken virker fint dog problemer med tilslutning.
Der har været nogle gode familiegudstjenester.
Engageredekonfirmander.

Helge

Personalet arbejder videre med en personaleforening.

Jette

Beboere fra Plejehjemmet Himmerlandshave var til
høstgudstjeneste og de var meget glade for det.
Kalender med til næste møde.

Tirsdag den 20. november
næste kirkeår

- med konstituering

for
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