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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 6/9 - 2012 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og fortæring: Gitte 
DDS 729 
Afbud fra Frank Vemmelund. 

Siden sidst: underskrive referat fra sidst 

Valg til menighedsråd 2012: hvem gør hvad? 

Konsulentrunden: Er der noget nyt fra dem? 

Ladeprojektet og opdatering derpå. 

Nyt gasfyr i præstegården. 

JV avisabonnement.  

 

Referater underskrevet. 
Tove og Birgit sørger for fortæring til 
menighedsmødet. Maria og Niels J. laver 
dagsorden/slagplan for aftenen. 
NJ kontakter Frank K. ang. hvornår vi kan regne 
med at konsulentrunden kommer til os. 
Kirkeværgen fortalte om hvordan det går med 
ladeprojektet. Stråtækkeren er færdig, murer og 
tømrer mangler stadigt lidt endnu. Kirkeværgen 
afholder møde med Keld Abrahamsen, Svend 
Vølker og håndværkerne fredag den 7/9. 
Gasfyret i præsteboligen er udskiftet. Det gamle 
var kun 12 år gammelt, men var fuldstændigt 
tæret op.  
Maria kontakter kassereren for muligvis at 
opklare, hvorfor hun ikke mere modtager Jydske 
Vestkysten. 
 

Økonomi:  
Vi drøftede om ordningen med at udlåne 
Jesper(gravermedhjælper) løber 
tilfredsstillende, også på det økonomiske 
område.  

Nyt fra medarbejderrepræsentant 
Tove informerede om at der præster og gravere 
imellem skal være et møde angående brugen af 
Google kalenderen. 

Nyt fra præsten: Info. om konf. vandring + Kirke i 
børnehøjde 
Jesus på Slottet: besøg af børn + lærer fra 3. kl.  
Landemode 
Aftengudstjeneste 
Aften for konfirmander + forældre 
Valg af ny biskop. 

 

 

Der var 27 deltagere til kirke i børnehøjde. 
Konfirmandvandringen forløb rigtigt godt og i et 
strålende vejr og med rigtig god stemning 
deltagerne iblandt. Vi deltager med 6 personer 
til landemode. 
Info om Jesus på slottet og besøg fra 3 klasse. 
Information om aftensgudstjeneste, og aften 
arrangement for konfirmander og forældre. 
Vi drøftede kandidater til bispevalget.  
Der kommer brandsyn engang til efteråret, og i 
den forbindelse er der nogle ting vi skal have 
tjekket. Vi skal blandt andet have lavet en el-
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sikkerhedsattest. 
 

Kommende arrangementer:  
Høstgudstjeneste 7/10 - 12 

 
 

EVT.  
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


