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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 26/02 - 2015 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Rigmor 
Afbud fra Tove og Søren Nielsen 
DDS 787 

Siden sidst: Underskrive referat fra sidst 

Info om møde med Landskabsarkitekt. 

Opstart på udarbejdelse af håndbog – 
kontaktpersonen gennemgår proceduren. 

Repræsentantskabsmøde i Fælleskrematoriet den 
26/3 – 2015 klokken 19.00 

 

Referater underskrevet 
Landskabsarkitekt Preben Skaarup har været 
her for at se på de store træer på kirkegården 
da vi har haft lidt problemer med nedfaldsgrene 
når det blæser. Han sender os en rapport der 
beskriver hvad vi kan gøre. Avnbøgen ved 
graverkontoret mente han at vi skulle se at få 
fældet da den efterhånden er i dårlig stand og 
den hælder meget over mod graverkontoret. 
Rigmor fortalte lidt om den håndbog vi skal have 
lavet. Vi drøftede flere af emnerne i håndbogen 
og fortsætter løbende arbejdet.  
 
Vi melder afbud til repræsentantskabsmødet i 
fælleskrematoriet da vi selv skal have 
menighedsrådsmøde den aften. 
 

Økonomi: Gennemgang og underskrivelse af 
årsregnskabet for 2014 

Vi gennemgik og godkendte regnskabet for 
2014. Det udviste et overskud på 271.000 
kroner.  
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant:  

 

Tove har foreslået at det vil være en god ide’ at  
kirkegårdsudvalget mødes for at drøfte den 
videre planlægning af urnegravsteder m. v. på 
kirkegården. 

Nyt fra præsten: Info. om konfirmandlejren 
Info. om Tirsdagsklubbens udflugt 
Info. om Fælles sogneaften 
Ideer til prædikanter til efterårets Aften-kirke 
Forplejning til filmaften 
 
 

Maria fortalte om netop overstået konfirmandlejr 
i samarbejde med Bjert. Det forløb rigtigt fint.  
Maria har i dag været på Stentoft for at holde en 
gudstjeneste. 
4 klasse har været i kirken i dag for at øve 
sange til den store salmefest i Brændkjærkirken 
den 4/3 
14/6 sommerkoncert 
19/6 er der sommervandring 
Tirsdagsklubben tager i år på udflugt til Gråsten 
slot og Dybbøl mølle den 25/6 
Fælles sogneaften den 22/10 

Sdr. Stenderup d. 25-02-2015 
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Vi drøftede emner der kunne være aktuelle som 
gæsteprædikanter til efterårets Aften-kirke 
Filmaften den 16/4 – Maria spørger Tove om 
hun vil købe ind.  
 
 
 

 
Kommende arrangementer:  

Sogneindsamling den 8/3 
Kirke i børnehøjde den 23/4 klokken 17.30 
Rigmor hjælper 
28/5 kirke i børnehøjde 17.30 NJ + Søren H. 
hjælper 

EVT:  

Joachim informerede om pris på nye puder til 
stolene i konfirmandstuen. Der bliver lavet en 
prøve som vi kan se på inden vi endeligt 
beslutter os. 

 
 

 
 
 

 
 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


