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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 24/09 - 2015 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Tove 
Septembers himmel er så blå. 
 

Siden sidst: Nyt fra kirkeværgen 

Kirkealle’ 6 – nedrivningstilladelse? 

Fortsættelse af arbejdet med Håndbogen 

Henvendelse fra Seest menighedsråd (sendt til jer 
alle den 14/9) 

Robotklippere har været dyre at køre med. Vi 
tager fat i forhandleren. 
Kirkeværgen gennemgik de investeringer vi har 
vedtaget skal foretages: blandt andet skal gulve 
i præstegården afslibes, vinduer i præstegården 
tætnes.  
Ansøgning om nedrivningstilladelse er afsendt til 
kommunen. 
Vi gennemgik de næste punkter der skal 
indføjes i håndbogen.  
Niels Jørgen svarer Seest menighedsråd 

Økonomi: 
Joachim fortalte lidt om budget 2016 
Vi har fået en samlet ligning på 1.778.250,00 
kroner til brug i 2016 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: 
Tove informerede om diverse ting.  
Der er ansat 2 unge medhjælpere på 
kirkegården. Rita Nordby og William Hindbo 
Kontaktpersonen har lavet 
ansættelseskontrakter på Rita og William. 

Nyt fra præsten:  
Leder til næste kirkeblad 
 
Mobilepay – afklaring 
 
Evangeliet for alteret eller fra prædikestolen? 
 
Gæste-prædikant 
 
Info: besøg hos spejderne 
 

Niels Jørgen skriver lederen til næste kirkeblad. 
 
Mobilepay kan ikke bruges ved indsamlinger 
endnu. 
 
Vi fortsætter med evangeliet fra prædikestolen 
indtil jul. 
 
12/11 er Henrik Fischer gæste–prædikant 
14/1 – 16 er der aftenkirke med Elsebeth Gerner 
Nielsen. 
Maria her været på besøg hos spejderne.  
 
Årets høstoffer fra høstgudstjenesten går med 
halvdelen til vores fadderbørn og resten til 
folkekirkens nødhjælp(flygtninge) 
 

Sdr. Stenderup d. 22.09.2015 
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Kommende arrangementer: 

29/9 er der kirke i børnehøjde klokken 17.30 
Rigmor og Lene deltager. 
Høstgudstjeneste den 4/10 
 

E. V. T. 

Vi drøftede procedure for handel i Brugsen og 

Rema 
 

Personalesag: Lukket punkt 
Personalesag blev drøftet. 

 
 
 

 
 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


