Sdr. Stenderup

d. 19-11-2013

Kære MR-medlem
Du indkaldes hermed til :

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 21/11 - 2013 klokken 19.00

DAGSORDEN

REFERAT
DDS732
Ingen afbud

Salme og ordstyrer: Joachim
Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde.
Opfølgning på samarbejdsmøde med Bjert og
Dalby den 30/10(Rigmor har sendt referat til alle via
mail)
Printer i konfirmandstuen
Julegaver til medarbejdere m.fl.

Referater fra 2 sidste møder underskrevet
Vi gennemgik Rigmor’s referat fra
samarbejdsmødet med Bjert og Dalby
Det blev besluttet at vi aflyser 3 gudstjenester i
sommerperioden
Vi køber ny printer til organisten
Vi aftalte procedure for indkøb af julegaver til de
ansatte m. v.

Godkendt regnskab for 2012 er modtaget retur
fra provstiet.
Ellers generel info fra kassereren.

Økonomi:

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Nyt fra præsten: Kl. 9.00-tjenester ved fremmed

præst aflyses, til gengæld aftensang/aftenandagt
hverdags aften eller eftermiddag?
”Kirke i børnehøjde” - evaluering
Indsættelse af Birgit Urd Andersen den 10. dec.
(evt. forældreorlovspræst)
Julearr. i besøgstjenesten – info.
Ny dato til møde i gudstjenesteudvalget
Kommende arrangementer: Julekoncert

Tove fortalte lidt om fredning af gravsteder og
om at vi som menighedsråd selv skal være
opmærksomme på om der er noget der skal
fredes.
Kontaktpersonen er i gang med udarbejdelse af
APV for de ansatte
Maria har været til MUS samtale hos provsten
Vi synes at det kunne være fint at bytte nogle af
klokken 9 gudstjenesterne til hverdagsaftner.
Kirke i børnehøjde forløb rigtigt fint sidste gang
efter at vi har ændret en smule på konceptet.
Birgit Urd Andersen indsættes i Bjert kirke den
10/12 – 13, vi vil deltage nogle stykker herfra.
11/12 er der julearrangement i besøgstjenesten
Maria sender et par datoer rundt til
gudstjenesteudvalget som så melder tilbage
hvornår vi kan

8/12 er der julekoncert klokken 19.00

Nytårsaftensdag
Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Løveroddevej 4
6092 Sdr. Stenderup

fensbjerg@post5.tele.dk
40191137

Nytårsaftensdag er der gudstjeneste klokken
14.00 med efterfølgende kransekage og
champagne i konfirmandstuen. Joachim sørger
for kransekage, NJ sørger for champagnen.
Formand: Niels Jørgen
Næstformand: Søren Hindbo
Kasserer: Joachim Rinck
Kirkeværge: Søren Nielsen
Kontaktperson: Rigmor Aarøe
Underskriftsberettiget: Søren Hindbo

Valg af: Formand
Næstformand
Kasserer
Kirkeværge
Kontaktperson
Valg af underskriftsberettiget person ud
over formanden.

EVT:

Besøg af provsten og provstiudvalget den 2/11
– 13: Det var et rigtigt godt møde hvor vi så på
Kirkealle’ 6, kirkegården og præstegården.
Besøget kom i stand på foranledning af
provstiudvalget da de gerne vil besøge alle
kirker i provstiet. Det var meget positivt at have
besøg af dem.
Søren Hindbo fortalte lidt om Kirkealle’ 6 og
dialogen med kommunen om sagen.

.
SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Langhoff
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