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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 3/11 - 2011 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og fortæring: NJ 
Afbud fra Gitte Hallas 
DDS732 

Siden sidst: Underskrive referat fra sidst. 
Opfølgning på menighedsmøde, Provsti møde 
”gudstjenesteliv- liv i gudstjenesten”, Div. info 
omkring lade bygningen i præstegården. Postkasse 
flyttes. Orgelsagen 

Referater underskrevet 
Vi havde en snak om menighedsrådsvalget der 
kommer i 2012. Kirkeværgen orienterede om 
”projekt stråtag på ladebygning”. Kirkeværgen 
og formanden mødes med Keld Abrahamsen og 
Svend Vølker den 8/11 omkring dette. Vi 
indkøber en ny postkasse til præsteboligen, som 
opsættes ved skel, og den tidligere postkasse 
opsættes ved graverkontoret. Formanden 
orienterede om netop afholdt menighedsmøde, 
ca. 18 deltagere, med efterfølgende god debat. 
Vi deltog i Provstidag i Simon Peters kirken, og 
var enige om at det var et rigtigt godt og 
udbytterigt møde. Der er ikke noget nyt i 
orgelsagen lige p.t.  

Økonomi:  
Honorarer er udbetalt 

Nyt fra medarbejderrepræsentant 
Toilettet ved siden af graverkontoret er ikke i 
orden. Vi får det repareret/udskiftet. 
Kontaktpersonen orienterede om at der er 
medarbejdermøde den 17/11 -11, indkaldelse er 
sendt rundt. 

Nyt fra præsten: Ny hjemmeside, Ref. møde i GT- 
udvalg, Kirken på Facebook?(medieansvarlig), 
Kirke i B.H næste gang, Info om Hospice 

Vi har fået en ny hjemmeside der bliver 
vedligeholdt/opdateret af en af byens borgere. 
Der var møde i GT-udvalget den 28/10, vi fik 
planlagt kommende GT. Vi vil prøve om det kan 
lade sig gøre at få vores kirke på Facebook da 
vi mener at vi herigennem kan få kontakt med 
endnu flere der kunne tænkes at bruge vores 
kirke. 

Kommende arrangementer:  

Kirke i børnehøjde den 16/11 -11, Søren P. 
hjælper med fortæringen. Spejderne deltager 
med en aktivitet denne dag. Personalefrokost 
den 9/12-11 P.R + NJ står for mad og 
invitationer.   

Sdr. Stenderup d. 31/10 - 2011 
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Kirkealle 6: E.V.T. nyt fra gruppen 

Børnehavegruppen har opgivet projektet med at 
etablere børnehave i huset. Menighedsrådet går 
nu videre med sonderinger omkring huset og 
hvad vi skal med det. Søren P. har påtaget sig 
opgaven i at få belyst forskellige muligheder. 

EVT.  
 

 
 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


