Sdr. Stenderup

d. 16-01-2019

MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 17/01 - 2019 klokken 17.00

DAGSORDEN

REFERAT

Salme og ordstyrer: Lizzie
Siden sidst: Kruse’ s have (Marianne)
Udtalelse til Stiftet.
Info om Baltic Pipe (gasledning)
Menighedsmøde

Økonomi: Underskrive
regnskabsinstruks
Bjert – Stenderup avis

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff

DDS 752
Merete Popp deltog
Marianne har talt med en anlægsgartner som ikke
umiddelbart vil påtage sig opgaven med at omlægge
Kruses have. Marianne kontakter et par andre
anlægsgartnere for at få en pris på arbejdet.
Hegnet mellem A- huset og Kruses have fjernes i næste
uge.
I forbindelse med at Maria efter eget ønske, ikke længere
skal være tovholder for Natkirken og dermed mister 5% af
sin kvote her hos os, har Stiftet udbedt sig en udtalelse fra
menighedsrådet. Svaret fra menighedsrådet til Stiftet er at
vi er indforståede med Maria’ s ønske om at stoppe som
tovholder for Natkirken. Maria har i stedet for, søgt og fået
stilling som beredskabspræst i Haderslev Stift, og er blevet
fast tilkaldepræst på Kolding sygehus. Søren foreslår at vi
tager kontakt til arkitekten der står for arbejdet i kirken og
får lavet en plan for hvad og hvornår tingene skal ske.
Søren, Jens og Niels J. deltager i mødet med ham. Niels
Jørgen tager kontakt til arkitekten for at aftale
mødetidspunkt.
Projektet ”Baltic Pipe” kommer til at berøre kirkens jord på
Gl. Ålbovej. Der er tale om etablering af en ventilstation
som bliver hegnet ind og der bliver plantet rundt om den. Vi
talte om placeringen af stationen og vender tilbage til
entreprenøren med vores forslag.
Vi planlagde menighedsmødet (17/1-19 klokken 19.00)
Vi underskrev regnskabsinstruks.
Udgifterne til vores ”kirke – nyt” i Bjert – Stenderup avisen
blev drøftet. Joachim gennemgik tidsplanen for
udarbejdelse af årsregnskabet.
Joachim har været i vores bank og fået oprettet mobilePay
numre som vi kan bruge til indsamling m.v.
Der udløb 14 gravsteder i 2018 og de 7 af dem er blevet
forlænget i 10 år.
Der er blevet ryddet op i arkivrummet og gjort rent.

Løveroddevej 4
6092 Sdr. Stenderup

njl@fensbjerg.dk
40191137

Nyt fra præsten: Gæsteprædikant den
24. januar: Håber på godt fremmøde og
opbakning.
Gave?

24/1-19 klokken 19.00 Henriette Bacher – Lind kommer
som gæsteprædikant. Vi køber en bog til hende som tak.
Vi tænker over til næste møde hvem der kunne være
emner som gæste – prædikant i næste sæson.

Gæsteprædikanter: Ideer til næste
sæson.

Udgifter til Kirke – nyt er drøftet under ”økonomi”.
Opstart af 6 minikonfirmander – Bente Langkjær hjælper
igen.

Udgifter til Kirke-nyt
Kommende arrangementer:
Høstgudstjeneste: Dato og koncept
Konfirmation i præstefamilien: Ok at
bruge konfirmandstuen?
Film til filmaften? Hav gerne forslag
med!

EVT:

Høstgudstjeneste den 29/9-19
Menighedsrådet er enige om at det er i orden at
præstefamilien bruger konfirmandstuen til deres
konfirmation.
Vi drøftede flere filmforslag som kunne bruges til
filmaftenen. (7/3)
24/3 er der fælles musikgudstjeneste – denne gang i Dalby.

Vi skal have skruet op for varmen i konfirmandstuen.

.
SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Langhoff

Menighedsrådsformand
Niels Jørgen Langhoff
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