Sdr. Stenderup

d. 02-12-2014

Kære MR-medlem
Du indkaldes hermed til :

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 4/12 - 2014 klokken 19.00

DAGSORDEN

REFERAT

Salme og ordstyrer: Joachim
Siden sidst: Landskabsarkitekt til kirkegården
kirketælling

Økonomi:

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Nyt fra præsten: Fadervors ordlyd – bibeholdes?
Epistellæsning v. gudstjenestens slutning: hvordan
fungerer den?
Mini-konfirmander
Radiator i præstegården

Kommende arrangementer:
Julekoncert + samvær efterfølgende
Orientering: Julefrokost i besøgstjenesten
Lucia og de 9 læsninger: Nogle der vil bage til
konfirmanders eftermiddags-kakao?
Nytårsaften
Julefrokost
EVT:
Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

DDS 84
Vi har bedt landskabsarkitekt Preben Skaarup
om at komme og se på de store træer på
kirkegården.
Indberetning til kirketællingen er sat i system.
Data sendes pr. mail til præstesekretæren som
herefter vil indberette tallenene.
Vi har modtaget budgettet for 2015 retur med
godkendelse. Joachim gennemgik diverse andre
ting vedrørende økonomien.
Tove undersøger priser fra Marius Pedersen og
Lotra på tømning af container.
Vi drøftede muligheden for at få en
landskabsarkitekt ud for at komme med forslag
til udvikling af kirkegården. Vi vender det når vi
skal have provstesyn i 2015.
MUS samtale med gravermedhjælperen er
gennemført.
Fadervors ordlyd bibeholdes
Vi går fra 3 til 2 bibelske læsninger
Den 7/1 – 15 begynder minikonfirmander fra 3
klasse. Det slutter igen den 15/3 – 15 med en
familiegudstjeneste.
Radiatoren bliver efterset. Bundpropper i
håndvaskene kigges også efter.
Der er købt ind til samvær efter julekoncerten.
Torsdag den 11/12 – 14 er der julefrokost i
besøgstjenesten for besøgsvenner og
besøgsværter.
Den 14/12 – 14 er der Lucia og de 9 læsninger
Nytårsaften: Joachim sørger for champagne og
kransekage og champagneglas.
Julefrokost den 9/1 – 15
NJ + Maria sørger for menuen.
Vi aftalte beløbsgrænser for gaveindkøb til de
ansatte.
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