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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 30/10 - 2014 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Søren Hindbo 
DDS747 
Afbud fra Tove Kaiser og Søren Nielsen 

Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde. 

Kirkealle’ 6:  

 

Referater underskrevet 
Info om lokalplan for Kirkealle 6 
Vi har haft besøg af brandinspektøren.  
Der er nogle ting der skal udbedres og det tager 
vi hånd om.  
Rigmor orienterede om at de ting der skulle 
laves i forbindelse med udarbejdelsen af APV 
nu er blevet lavet. 
Jesper Gjedde er, efter ansøgningsrunde med 
mange ansøgere, ansat som gravermedhjælper. 
Rigmor har haft et møde med graverne i Bjert 
og vores egne gravere omkring 
graversamarbejdet mellem Bjert og Sdr. 
Stenderup.  

Økonomi:  
Kvartalsrapport underskrevet 
Vi har fået penge fra 5% midlerne til dækning af 
udgiften for rep. af orgelet.  

Nyt fra medarbejderrepræsentant: Nedfaldsgrene 
på kirkegården. 

Vi får en landskabsarkitekt ud for at se på 
tilstanden af vores store træer på kirkegården. 
Grene er begyndt at falde ned så et eller andet 
skal der gøres. 

Nyt fra præsten: Reol til konf. stuen 
Evaluering af Aften-kirke 
Investering af nye bøger til alteret: Gudstjenestens 
bønner 1 + 2 
  

Søren Hindbo aftaler med tømreren og Zane 
hvilket reolsystem vi tager. 
Aften kirke vurderes til at være en succes og 
fortsætter under samme form. 
Der indkøbes nye bøger til at ligge ved alteret. 
Maria er inviteret til at deltage i en undersøgelse 
om det at være kirke på landet.  

Kommende arrangementer:  Fælles sogneaften 
Menighedsmøde 
Finde dato til ”kend din kirke dag” + filmaften 
 
 
 

Fælles sogneaften den 13/11-14  
Menighedsmøde den 16/11-14, Søren H. sørger 
for mad til menighedsmødet. 
Vi vil forsøge at få lavet en ”Kend din kirke dag” 
i forsommeren, den 7/6-15 er foreslået. Maria 
undersøger om denne dato er ledig. 
Filmaften bliver den 16/4-15. 
 

Sdr. Stenderup d. 27-10-2014 
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EVT:  
Zane indkøber nye kortrøjer.  
 

 
 
 

 
 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


