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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 24/04 - 2014 klokken 17.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Søren Hindbo 
Afbud fra Tove på grund af hendes 
sygemelding. 
DDS 234 

Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde. 

Lydanlæg i kirken 

Kapeldøren. 

Afløsning af graver under sygemelding 

 

Referater underskrevet 
Søren Nielsen gennemgik de 2 tilbud vi har fået 
på lydanlæg til kirken. Menighedsrådet vil prøve 
at tage til Vejstrup kirke for at høre hvordan et 
lydanlæg kan lyde og se ud. 
Søren Nielsen vil få endnu et tilbud på en ny dør 
til kapellet, samt få en pris på at montere den 
dør vi vælger. Når Søren N. har disse priser 
vælger han det bedste tilbud og sætter arbejdet 
i gang.  
Vi tilbyder Thor fuld tid på kirkegården i den tid 
hvor Tove er sygemeldt – foreløbigt resten af 
april og hele maj måned. 
 
 

Økonomi:  
Vores el-aftale er nu tilbage hos Tre-For 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant:  
 

Nyt fra præsten: Næste nummer af kirkebladet: 
Lederskribent? + forslag til indhold? 
 
Ideer til høstgudstjeneste og frokost-arrangement? 
Dåbsfade – udlån? 
Henvendelse fra ”Tirsdagssang” om muligheden for 
at ændre en eftermiddagstid til en aften- mødetid 
en gang hver anden måned 

Søren Hindbo skriver den næste leder i 
kirkebladet. 
Vi prøver at lave en ny form på hvorledes vi vil 
afholde vores høstgudstjeneste. 
Emnet omkring dåbsfad blev debatteret. 
Vi er indforståede med at ”Tirsdagssang” 
ændrer en eftermiddagstid til en aften-mødetid 
en gang hver anden måned. 

Kommende arrangementer: Konfirmation: poser, 
stole, pyntning, salmeark, flag op, vagter m.m. 
 

Joachim og NJ står vagt ved konfirmandernes 
gavebord. Vi undersøger hvad der skal købes 
ind af blomster m. v.  

        
 

EVT:  

Diverse småting blev drøftet. Blandt andet skal 
vi have stillet blomstervaserne til gravstederne 
frem ved vandposterne på kirkegården. 

Sdr. Stenderup d. 21-04-2014 
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


