Sdr. Stenderup

d. 19.04.2016

Kære MR-medlem
Du indkaldes hermed til :

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag den 20/04 - 2016 klokken 19.00

DAGSORDEN

REFERAT
Afbud fra Tove(ferie)
DDS 725

Salme og ordstyrer: Rigmor
Siden sidst: Nyt fra kirkeværgen
Formandsmøde 14/6 – 16 i Skanderup kirkehus 17
– 19.30

KIRKEALLE 6
Dige er rettet op.
Muld er påfyldt
Bøgehæk er plantet
Asfaltering udestår temperatur er ikke høj nok.
Der rettes af med sand til konfirmationen

Tilbud modtaget på redskabslade
Tilbud modtaget på ombygning af graverbygning
Arbejdet besluttet igangsat
Tilbud modtaget på stabilisering af fundament
Arbejdet besluttet igangsat

Maling af døre i præstegård og vinduer i konfirmandstuen
samt kapeldør
Udskiftning af varmtvandsbeholder i præstegård
Samt termostatventiler i kirken
Børge indhenter tilbud

Økonomi: Budget 2017 og ønsker hertil.

Kassereren gennemgik budgetrammer for 2016
og 2017

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Kormikrofon ønskes (data på næste møde)
Ny printer i konf.stue (Niels Jørgen)
Internetforbindelse (Niels Jørgen)
Overvej gartnerelev i fællesskab med de andre sogne
Nyt tøj til koret T-shirt og slag / kappe
Menighedsrådet har bevilliget en kirkesynsrunde i Fredericia
og omegn

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Løveroddevej 4
6092 Sdr. Stenderup

njl@fensbjerg.dk
40191137

Nyt fra præsten: Respons på filmaftenen

Konceptet fungerer fint, 16 deltagere.

Flytning af Høstgudstjenesten? Til weekenden før:
25/9.
Meddelelsernes plads? Fungerer det eller
forstyrrer de? Skal de evt. rykkes til lige før eller
efter udgangsbønnen?
Konfirmation: Telegramvagter samt andre ting der
skal planlægges.
Flere forslag til Fælles sogneaften? Pt. er foreslået:
Lisbeth Filtenborg (har lige været i
Husholdningsforeningen), Peter Fischer-Møller,
Lotte Arnsberg
Ønske om udskiftning af ovn i præstegården (lågen
slutter ikke tæt)
Vinterslag: Ny info. Et foret og halvlangt slag koster
3500 kr. hos Atelier 2000
Overvejelse: Samarbejde med
Husholdningsforening, Beboerforening og
Pensionistforening – hvordan?

Høstgudstjeneste flyttes til den 25/9

Drøftelse af formen på ”kirke i børnehøjde”.

Rigmor og Lene hjælper den 17.maj kl. 17.00
Lisbeth laver mad for sidste gang.
Lena overtager madlavnings tjansen
Vi summer over om vi skal fastholde beslutning
om fremtidig betaling

Meddelelser fungerer fint fra prædikestolen efter
prædiken. Ingen ændring nu.
Lene og Joachim er telegramvagter

Holger Lissner er også foreslået

Søren finder pris på erstatning
Maria bestiller foret halvlangt slag

Skærtorsdags arrangement (Andagt i kirken,
lam i forsamlingshuset)
Gudstjeneste, julemarked og juletræstænding
Vi summer videre hver for sig og tager det op
igen næste gang.

Kommende arrangementer:
Konfirmation

E. V. T.

Med venlig hilsen
Niels Jørgen Langhoff

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Løveroddevej 4
6092 Sdr. Stenderup

njl@fensbjerg.dk
40191137

