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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 28/2 - 2013 klokken 18.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme: Søren Nielsen 
DDS 192 
Afbud fra Søren Hindbo 

Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde. 

Afslutning af ladeprojektet, herunder ansøgning om 
ekstra midler. 

Gårdsplads: omlægning af flisegang 

Kalkning af kirken i 2013? 

Nye maskiner til kirkegården, hvad gør vi 

 

Referater underskrevet 
Vi har besluttet at vi på menighedsrådsmøderne 
fremover vil have en ordstyrer på vores møder. 
Ordstyrerposten går på skift. 
Kirkeværgen orienterede om hvor langt vi er i 
ladeprojektet. Der skal søges en ekstrabevilling 
for at gøre projektet helt færdigt. 
Vi har tidligere fået en pris på at få lagt 
flisegangen om, og kirkeværgen følger op på 
om prisen stadigvæk holder, ligesom vi 
undersøger hvad det vil koste at få den øvrige 
del af belægningen i præstegården renoveret. 
Vi kalker kirken i år. 
Tove, Jesper og Søren Nielsen undersøger pris 
på en ny/brugt multitraktor til kirkegården. De 
maskiner vi har nu går simpelthen for meget i 
stykker grundet deres alder. 

Økonomi:  

 

Kassereren redegjorde for forskellige tiltag, 
blandt andet bliver regningerne fra Tre – For 
fremover udspecificeret på hvert enkelt 
målernummer så der ikke er problemer med at 
finde ud af hvor pengene bliver brugt. 
Kassereren tjekker op på om alle abonnementer 
på kristeligt dagblad - på nær Maria’ s – er sagt 
op. Hvis det ikke er tilfældet, så skal det gøres. 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: 
Tove har haft kontakt med Margrethe Wind fra 
stiftet. De aftalte at stiftet arrangerer et møde i 
april måned vedr. kirkealle’  6. Tove gjorde 
opmærksom på at gangene på kirkegården er 
meget bløde, og at vi derfor måske skal til at se 
på og få dem renoveret. 

Nyt fra præsten: Drøftelse af hvordan vi fremover 
skal afholde klokken 9 gudstjenesterne. 

Brev fra borger omkring nye tanker og ideer. 

Vi talte om hvordan vi kan afvikle vores klokken 
9 gudstjenester fremover. Nye tiltag er under 
opsejling.  
Brevet fra borgeren indeholdt mange gode ideer 
og tanker som vi vil tage med i vores fremtidige 
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 planlægning.  
Der er 16 minikonfirmander i år. 
Maria har været på konfirmandlejr med årets 
konfirmander.  
 

Kommende arrangementer: Konfirmation, vi skal 
have aftalt hvem der kan ”stå vagt” ved – og tage 
imod telegrammer på dagen. 

 

 

Indsamling den 10/3 – 13 med efterfølgende 
suppe til indsamlerne.  
Kirke i børnehøjde den 4/4 – 13 
Vagter ved telegrammer den 5/5 -13: Joachim 
kan stå vagt(og måske Søren H.) 
12/5 – 13 indsættelse af ny Biskop. 
Kirkesyn den 23/5 -13 kl. 16.00 

 
 

EVT.  
Næste MR-møde: 19/3 – 13 klokken 19.00 
Kirkeværgen er bortrejst i ugerne: 15 - 19 

 
 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


