Sdr. Stenderup

d. 26-08-2014

Kære MR-medlem
Du indkaldes hermed til :

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 28/08 - 2014 klokken 19.00

DAGSORDEN

REFERAT

Salme og ordstyrer: Maria
Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde.
Kontaktpersonen: info om samarbejdsaftale med
Bramdrup – hvad gør vi fremadrettet.
Kirkeværgen – drøftelse af opgaver.

Økonomi:

Afbud fra: Tove, Søren N, Søren H.
Søren Hindbo deltog telefonisk fra Paris
Referater underskrives næste gang
Den samarbejdsaftale vi har med Bramdrup
kirke omkring gravermedhjælper er opsagt, og vi
aftalte hvad der skal gøres i den forbindelse.
Kirkeværgen er sygemeldt i en periode. Det
øvrige menighedsråd hjælper hinanden med
kirkeværge opgaver indtil videre.
Kirkens jord har været udbudt til forpagtning for
en ny 5 års periode. Ny forpagter er Jens
Barsøe.
Kontaktpersonen har udarbejdet fælles APV
med de 3 sognes organister. I den forbindelse
er der nogle ting vi skal have lavet om/ændret.
Blandt andet et nyt dørstop og nodestativ.
Rigmor tager sig af dette.
Vi afholder provstesyn i foråret 2015
Kassereren har været til budgetmøde. Vi får
ikke nogen af vores budgetønsker opfyldt

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Nyt fra præsten: Bjert kirke har spurgt om de i
forbindelse med at deres kirke bliver renoveret kan
låne vores kirke til næste års konfirmationer.

Kommende arrangementer: Høstgudstjeneste,
Kirke i børnehøjde m. v.

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Bjert kirke er meget velkomne til at afholde
deres konfirmationer i vores kirke næste forår.
17/9 – 14 er der liturgisk workshop i
Brændkjærkirken. Menighedsrådet betaler
udgiften til denne workshop for de af
medarbejderne der vil med.
Kirke i børnehøjde den 10/9: Joachim og Lena
hjælper.
Høstgudstjeneste den 5/10: Søren H. sørger for
grill og kød. Vi undersøger hvem der laver
salater. Maria vil forsøge at få lavet en plakat.
Spejderne medvirker ved høstgudstjenesten og
vil hjælpe med de forskellige lege.
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