Sdr. Stenderup

d. 25/6 - 2012

Kære MR-medlem
Du indkaldes hermed til :

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 28/6 - 2012 klokken 19.00

DAGSORDEN

REFERAT
DDS 726
Afbud fra: Birgit, Gitte, Pia og Frank V.

Salme og fortæring: NJL

Siden sidst: underskrive referat fra sidst
Valg til menighedsråd 2012: hvem gør hvad?
Konsulentrunden: hvad skal vi have klar til dem
(skitser m. v.)

Økonomi:

Nyt fra medarbejderrepræsentant

Nyt fra præsten:

Kommende arrangementer:

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Referater underskrives næste gang
Vi skal have valgt en valgbestyrelse inden alt for
længe. Den skal bestå af 3 personer.
Vi har endnu ikke hørt fra konsulenterne om
hvornår de kommer. Vi drøftede en plan vi kan
bruge i det videre forløb, og som vil være klar til
brug når konsulenterne kommer forbi.
Ny printer til konfirmandstuen: firmaet Print2IT
har været på besøg for at gennemgå vores
printerløsninger. De er kommet med et tilbud på
en multifunktionsmaskine vi kan bruge i
konfirmandstuen(den gamle kopimaskine kan
ikke laves)
Vores gravermedhjælper er blevet udlejet til
Bramdrup Kirke på halvtids basis i resten af
året. Jesper er glad for løsningen, hvilket vi
også er. Tove får brug for lidt hjælp udefra i
enkelte perioder når Jesper ikke er her.
Info om netop overstået sommerudflugt der i år
gik til Viborg. Der var 22 deltagere.
Næste år er der 9 der skal konfirmeres i vores
kirke, men det er kun de 6 af dem der skal følge
undervisningen hos os. Fremtidig undervisning
af konfirmander blev drøftet.
4/9 skal konfirmanderne på vandring(fælles med
Bjert)
Vi drøftede muligheden for, i forbindelse med en
fælles gudstjeneste, at lave en efterfølgende
pilgrimsvandring for alle der måtte være
interesseret.
Kirkekaffe 19/8.
Døvegudstjeneste den 26/8
Kirke i børnehøjde den 5/9

Løveroddevej 4
6092 Sdr. Stenderup

fensbjerg@post5.tele.dk
40191137

EVT.

Tove og Jesper ønsker sig meget en miljørive til
kirkegården. Ligesom den multitraktor vi har talt
om tidligere stadigvæk er meget ønsket.

.
SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Langhoff

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff
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