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Sønderup-Suldrup
Menighedsråd

Menighedsrådsmøde torsdag den l316 2A19 kl. {9:00 isognehuset

Tilstede:
Fraværende:
Kaffeansvarlig:

Helge Maagaars, Morten Jødal, Niels Peter Jakobsen, Leo Nøhr Jespersen, lb
Lundgren, Frede Gundersen, Ettie Jødal, Jette Krog Pedersen
Jens Enggaard, Dorthe Krogsgaard Jensen
Ettie Jødal

DAGSORDEN:

REFERAT:

1. Velkomst

a

2. Økonomi
a. Budget 2A20 - beslutning

3, Kirkegårdsplanlægning
a. Evaluering af studietur
b. Videre aktiviteter

4. Høstgudstjenester
a. Antal og form

b.

Høstoffer - indsamIing? Og i bekræftende
fald anvendelse af
denne

Morten

r

Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd CVR-nr.
22524119, Budget 2AZA, Bidrag budget afleveret d.
13-05-2019 10:25 - blev behandlet og godkendt af
menighedsrådet

.
r

En inspirerende studietur
Efter sommerferien tages op på 2 menighedrådsmøder: et for Sønderup og et for Suldrup hvor vi
drøfter hvad vi ønsker med de to kirkegårde. Medarbejderne skal naturligvis med

o
o
o

r

o
5. Menighedsmøde
dato

- form og

a

Ansvarlig:

De har ikke været så velbesøgte bortset fra den for
Himmerlandshaves
Forslag: at lave en eftermiddagsgudstjeneste hvor
evtuelle samarbejdspartnere kommer med have"høst" (blomster og frugt). Fællesspisning og auktion.
Et andet forslag er at lave et udendørsmarked
Evt kalde det "Høstglæde"
Beslutning om evt indsamling træffes senere
1. september: gudstjeneste i Suldrup kl 10.30 spisning og menighedsmøde

a

6. Energioptimering - orientering om projektets forkøb

.

7. Graverbygning i Suldrup status

Mureren begynderden 17. 6.

lkke meget i Sønderup

Sønderup kirke er der nu kommet udvendig belysning
Der mangler rensning af orgelet (bliver til efteråret)
Abning af vinduet i nord vil Morten rykke Nationalmuseet for
Arkitekt Kibsgaard er veC*rt være færdig

8. Nyt fra udvalgene:

www. sonderu psu ld ru pkirke.
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Sønderup-Suldrup
Menighedsråd
o

Møde imorgen

Præstegårdsudvalg

o

Orientering

Sognehusudvalg

o

Orientering

9. Sognepræsten har ordet

o

Orientering

10. Nyt fra medarbejderne

o

Orientering

a. Aktivitets- & Bladudvalg

b.
c.

11. Siden sidst:

12. lnput til næste møde
13. Kommende møder
- fastlæggelse af datoer
året ud

Vellykket Grundlovsfest og sogneudflugt

o lnput fra visionsdag
o 20. august (med kirkesyn)
o 1. september
o 26.september
o Z3.oktober

:
14. Eventuelt

o

,,

november

Fernisering 7. september kl 14
.-- SLUT.--
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