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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 27/04 - 2015 (efter provstesyn) 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Søren Hindbo Rigmor Aarøe 
Afbud fra Niels Jørgen,  
Søren Hindbo referent 

 

 

 

Siden sidst: Opfølgning på provstesyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydanlæg til kirken bliver leveret i løbet af 14 dage 
fra dags dato 

 

 

Vi har fået 2 tilbud på beskæring af de store træer 
på kirkegården. 

 

 

Lene blev budt velkommen som nyt 
menighedsrådsmedlem 
 
Børge blev budt velkommen som ny kirkeværge 
 

Børge er nogenlunde enig med de ting der blev 

påpeget. 

Genveks-anlægget i præstegården er ikke i 
drift. Menighedsrådet besluttede, at vi skal få 

set på anlægget og få det i en fast service. 
(Børge) 

Bandveje er ikke ok i præstegården. 

Terrassedøre behøver ikke at kunne lukke 
udefra. Låsesmeden skal skifte til videre 

indvendigt. Der laves en brandgennemgang så 
man kan komme ud af alle rum ved brand. 

(Børge) 
Abonnement på tyverialarm blev drøftet.  

Børge sender en opdateret version af 10-års 

plan inden den 12. maj. 
Budgetplanlægnings møde den 12.05 kl. 19 i 

konfirmandstuen 
 

Vi har fået afslag på 5% midler. 

Vi besluttede at købe anlægget for de frie 
midler. Pris ca. 40.000. Pris holder fra sidste år.  

Der skal tages fliser op. Vi følger op på om 
arbejdet udføres nænsomt og korrekt.   
 

Menighedsrådet blev enige om at følge 
provstens råd om ikke at pille ved træerne. 

Børge takke for tilbud og giver afslag 
Advarselsskilt "Al færdsel er på eget ansvar" 

Personalet må ikke arbejde under træerne hvis 

det blæser mere end 12 m/s 

Sdr. Stenderup d. 27-04-2015 
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Udarbejdelse af håndbog – Rigmor 

 

Vi følger væksten på de nyplantede træer. 
Vi vil senere tage stilling til om der skal plantes 

træer på den sidste side af kirken.  
 

Håndbogen placeres elektronisk tilgængelig. Der 

udestår en tilbagemelding på det praktiske.  
Vi gennemgik de seneste afsnit til håndbogen. 

Der blev lavet handleplan for udestående afsnit. 
Rigmor sender et samlet sæt håndbog for de 

afsnit vi har godkendt.  
 

Økonomi:  

 

Ny regnskabsinstruks skal udarbejdes. 
Underskrives næste gang 

Der opsættes bi-målere. (Joachim) 
Kvartalsregnskab er klart - vi er bagud med ca. 

10.000,-  
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant:  
Nøgleliste er blevet opdateret. 

Nyt fra præsten: Planlægning af Kend din kirke-
dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løse ender?: Konfirmation,  
kirkekaffe pinsedag,  
Kirke i børnehøjde 28. maj? 
 
Info. vedr. tale-stemme-træning 
 
Info: gudstjenester 1 gang om måneden på Stentoft 
– fortsætter 
 
Info. vedr. Gæsteprædikanter til Aften-Kirke til 
efteråret 
 
 
 
Info. Ekstra udflugt i Tirsdagsklub-regi – for egen 
regning og i egne biler. 
 
 
 
 

7.juni har vi "kend din kirke"  program:  
9.00 Gudstjeneste og fortælling om fadderbørn 

10.00 Rundstykker og quitz  
50 rundstykker Joachim, Smør marmelade ost 

Tove 

10.30: kirkegårdsvandring . For 
gangbesværede: Zane giver mini-koncert J 

11.00- 11.30: Orgel 15 min. + kirken 15 min. 
//eller tårn 30 min. 

11.30-12.00: Orgel 15 min. + kirken 15 

min.  eller tårn 30 min.  
12.00 Præmieoverrækkelse 

 
Vagter; Joachim og Søren start kl. 9.00 

Kirkekaffe sørger Tove for 
NJ og Søren Ki Bh 28/5  

 
Maria er startet til talepædagog  

 
Stentoft vil fortsat gerne have gudstjenester - 

Zane medvirker  
 

Kunstnerrunde: Evangliet sættes i spil med et 

kunstværk. Kunstnere er spurgt flere positive 
tilbagemeldinger 
 

Aftale om at tage til Haderslev dyrepark 18 
august - egne biler.  

 
Sommerudflugt til Dybbøl, Gråsten og Als den 

25 juni.  
 

 
Kommende arrangementer 
 

 

EVT:  

Biskoppen har opfordret til at vi ringer 5/5 8.00 
- 8.15 Vi følger opfordringen. 

 
Menighedsrådet har modtaget en henvendelse 

omkring oprettelse af syskole i Kirkealle nr 6. 
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Menighedsrådet afventer først en afklaring på 
bygningens fremtid.   

 
Lene er suppleant for Rigmor mens hun holder 

ferie 15.maj til 15.juni 

 
Lenes mailadresse: lenehojland@gmail.com 

 

 
 

 
 
 

 
 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 

mailto:lenehojland@gmail.com

