Sdr. Stenderup

d. 29-05-2017

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag den 31/5 - 2017 klokken 19.00

DAGSORDEN
Salme og ordstyrer: Søren
Siden sidst: Nyt omkring skimmelsagen
Orgel
Ny plæneklipper?

Økonomi:

REFERAT
DDS 725
Vi har haft et debatindlæg i Jyske Vestkysten som
beskriver vores problematik med skimmelen i
præstegården.
Vi har besluttet at vi vælger at renovere præstegården da vi
fra kommunal side fik nej til at rive ned.
Vi laver de vigtigste ting som orglet kræver lige pt. Og
venter med den store renovering indtil når kirken skal
kalkes – måske i 2018.
Graverne har en ny plæneklipper på prøve da den gamle er
gået i stykker og ikke kan laves mere.
Joachim gennemgik foreløbigt budget 2018. Joachim har
sendt det ind til økonomiportalen med stemplet: Budget
afleveret
Årsbudget 2018 er blevet afleveret til provstiet

Nyt fra medarbejderrepræsentant:
Arbejdstøj m.m.

Budgettet er blevet påført tidsstemplet:
31-05-2017 21:13
Der er indkøbt arbejdstøj efter pointsystemet.

Alle skribentopgaver til næste kirkeblad er på plads
Lizzie og Maria laver et oplæg til dagsorden for
visionsmødet.
Tove sørger for bestilling af mad til visionsdagen
Der er 60 konfirmander i Bjert og Stenderup næste år.
Maria og Tine Illum har planlagt forløbet.
Nyt fra præsten:
Der indtil videre kun 1 gæsteprædikant som har takket ja til
Skribenter søges til næste nummer af
at komme, vi har yderligere 3 emner som Maria prøver at
kirkebladet
kontakte.
Dagsorden til visionsmøde den 11. juni
Maria og hendes familie oplever stadigvæk problemer efter
Info: Konfirmandundervisning næste år skimmelsvampen. Efterhånden er alt familiens indbo
kasseret da de ikke kan holde ud at være i samme rum
Gæste-prædikanter: status
som dette indbo.
Status skimmelsvamp
Datoer for kommende møder:
Datoer for MR-møder til efteråret
21/9
Hvad gør vi med høst-gudstj. og arr. i
26/10 klokken 17.00 før aftensgudstjenesten
år?
30/11
Menighedsrådsformand
Løveroddevej 4
fensbjerg@post5.tele.dk
Niels Jørgen Langhoff
6092 Sdr. Stenderup
40191137

14/12
Vi drøftede formen på årets høstgudstjeneste

Kommende arrangementer:

Der er reformationsjubilæum i Haderslev 2/6 og
menighedsrådet samt ansatte mødes i Haderslev den 2/6
klokken 18.00 og spiser sammen.
Pinsedag gudstjeneste med det nye spirekor med
efterfølgende kirkekaffe.

EVT.

.
SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Langhoff

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

Løveroddevej 4
6092 Sdr. Stenderup

fensbjerg@post5.tele.dk
40191137

