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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 18/01 - 2018 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Joachim 
Afbud fra Søren. Niels Jørgen deltog fra kl. 20.00. Merete 
Popp deltager som suppleant i Sørens sted.  
 
Salme 2, Lover den Herre 

Siden sidst:  

Topkapning af store træer på 
kirkegården. 

 

 

 

Orgel 

 

 

 

 

 

 

Formandsmøde den 30/1-18 

 

 

Tegninger på Kruse’ s have 

 

Vi har modtaget 2 tilbud på topkapning af de store træer på 
kirkegården. Kronerne på træerne bliver reduceret med 1/3 
del. Billigste tilbud var fra skovfoged Claus Simonsen. 
Arbejdet skal udføres senest ultimo februar.  
 
Orgelkonsulent har været her for at vurdere vores orgel. 
Det skal sættes i stand og orgelkonsulenten anbefaler, at vi 
venter til kirken er kalket. Der skal indhentes 2 tilbud på 
arbejdet. Vi besluttede at indhente tilbud hos Markussen og 
Søn, og hos Frobenius. Derpå sendes sagen til 
Stiftsøvrigheden ad tjenestevejen via provstiet for at 
indhente en principgodkendelse. Derefter vil 
orgelkonsulenten være behjælpelig med at søge 
fondsmidler inden 1. april eller 1. oktober 2018.  
 
Formanden tager til formandsmøde den 30. januar i 
Simons Peters kirke. 
 
Marianne har modtaget tegninger / haveplan angående 
Kruse’ s have fra havearkitekten. Haven er således nu målt 
op og vi kan bruge tegningerne til fremtidig planlægning af 
havens udformning.  

Økonomi:  

 

Kassereren har været til regnskabsmøde og fortæller, at 
mange ting vil ændre sig. 22/3 skal vi godkende 
årsregnskabet. 23/1= Erfamøde vedr. momsfordeling.  
Kassereren orienterede om årsafslutningen. 
Kollektregnskabet: 8800 kr. er samlet ind i 2017  
Procedure vedr. indsamlinger blev drøftet.  
 

Sdr. Stenderup d. 15-01-2018 
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Nyt fra medarbejderrepræsentant: 
Sjæleringning  
 
 
 
 
Sikring af gravsten 
 

Vi talte om forskellige løsningsforslag vedr. sjæleringning 
for at gøre den mere ensartet og lige for alle.  
Vi aftalte at ændre proceduren, så vi fremover ikke har 
sjæleringning, når kirken får underretning om dødsfaldet. 
For fremtiden ringer vi ekstra med kirkeklokkerne på selve 
dagen for begravelsen/ bisættelsen.   
 
Rapport fra miljøhuset med billeder af alle de gravsten, 
som skal sikres. Kirken har/ejer 6 gravsten, som skal sikres 
nu (betydelig/ekstrem risiko). Senere kommer der 9 + 4, 
som også skal sikres (moderat og ubetydelig risikogruppe). 
61. 500 kr. koster det at få sikret alle 19 gravsten. Vi 
besluttede at lave et møde på kirkegården, hvor vi tager 
stilling til, hvad vi gør med hver enkelt sten.  
Dette møde blev planlagt til afholdelse onsdag den 24. 
januar kl. 12.30 på kirkegården. 
 

Nyt fra præsten: Lejr i næste uge 

Aften-Kirke: Nye mulige emner til 

gæste-prædikanter? 

 

Skribenter til næste nummer af 

kirkebladet (april – juli): Leder, nyt fra 

MR, Tirsdagsklubbens sommerudflugt, 

nyt fra kirkegården? 

 

Fastelavn-arr. planlægges 

 

 

 

Afbud næste møde pga. kursus. 

 

Evt. teologistuderende. Litteratur – fra læseklubben. 
Leder: Niels Jørgen, Nyt fra MR: Søren H, Lizzie: 
Tirsdagsklubben. Nyt fra kirkegården: Gravsten og 
Sjæleringning: Tove. 
 
 
 
 
 
Joachim bestiller fastelavnsboller. Tove køber div.  
Niels Jørgen bestiller fastelavnstønder, køber maling, 
kroner, pensler, og dimser til at have malingen i.  
 
Maria kommer ikke til næste menighedsrådsmøde da hun 
er på kursus hele uge 8.  

Kommende arrangementer: Fælles 

sogneaften onsdag den 18. april kl. 

19.00  

Villy Søvndal og Ole Sønnichsen i samtale i 1 time.  
Derpå pause med forfriskning. Derefter spiller 
”Herreværelset” i ca. 45 minutter.  
 

 
 

EVT.  

 

Annonce i BS-Avisen og kalender på bagsiden af BS-avisen 
varetages for fremtiden af Merete Popp. Landsby-app 

varetages fremover af Heidi Gottenborg.  

 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


