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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Tirsdag den 09/02 - 2016 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Maria 
Afbud fra Søren Hindbo 
DDS 786 

Siden sidst: Nyt fra kirkeværgen 

Besøg af projektleder Hanne Mc. Collin  

Underskrive referat fra sidste møde. 

 

Kirkeværgen gennemgik både vedtægt for 
kirkegården og vedtægt for kirkeværgen. Vi 
vedtog og underskrev begge aftaler. Joachim 
sender en kopi af vedtægten for kirkegården ind 
til provstiet. 
Kirkeværgen fortalte om hvorledes nedrivningen 
af kirkealle’ 6 er forløbet indtil nu og hvad der 
skal ske fremover. Kirkeværgen har indhentet 3 
tilbud på en motorsav og akku -  hækkeklipper. 
Hanne McCollin fra Kolding provsti kom og 
fortalte om projektet ”Godt fra start” som skal 
blive til en hjælp for de menighedsråd der bliver 
valgt i efteråret 2016. Vi blev delt op i 2 hold og 
afholdte en workshop som udmøntede sig i en 
masse ideer og forslag som Hanne tog med sig 
videre.  

Økonomi: Gennemgang af regnskab 
Kassereren fortalte lidt om hvordan det 
foreløbige regnskab for 2015 ser ud. 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: 
Arbejdsmiljødrøftelse 1. gang årlig. 
A Stige 
Varmeskab 
El hækklipper 
Nye sæder til traktor og minilæsser. 
 

Tove og NJ har haft møde med arbejdstilsynet. 
Ud fra det møde fremkom der følgende: 
1.Vi afholder frem over et møde om arbejdsmiljø 
1 gang om året hvor medarbejderstaben 
deltager.  
2.Der indkøbes ny A-stige 
3.El-hækkeklipper indkøbes 
4.Der indhentes pris på nye sæder til traktor og 
minilæsser 
5.Vi undersøger priser på at installere 
varmeskab i graverkontoret. Det kræver en 
inddragelse af noget af kapellet. 
 
Tove og Jesper deltager i kirkegårdskonference 
den 10/3-16 
 

Sdr. Stenderup d. 06.02.2016 
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Nyt fra præsten: Evaluering af Aften-Kirke-
konceptet  
Ønske om vinter-slag (som kan tages uden over 
præstekjolen) 
Kirkeblad: Fortsætte eller Bjert-Stenderup Avisen? 
Ønske om nyt kamera til Kirken 

Vi blev enige om at fortsætte med Aften-Kirke 
konceptet. 
Maria indhenter tilbud på et vinter-slag 
Vi drøftede om vi skal fortsætte med kirkebladet, 
om det skal stoppe eller måske fortsætte 
sammen med Bjert-Stenderup avisen, eller 
Bjert-Stenderup avisen alene. Vi besluttede til 
en begyndelse at bruge Bjert-Stenderup avisen 
lidt mere og bedre end vi gør nu. Facebook og 
hjemmeside vil også fremover blive benyttet. 
Joachim indkøber et nyt kamera til kirken. 

Kommende arrangementer: Sogneindsamling 

Maria takkede Rigmor og Joachim og Lena for 
at have givet et stort nap med på 
konfirmandlejren. 
25 februar fra 17 – 20 kommer folkekirkens 
Nødhjælps sultkaravane forbi Bjert sognehus og 
laver workshops med konfirmanderne. Der 
indkøbes familiepizzaer til arrangementet. 
Sogneindsamlingen blev planlagt. Indsamlere 
melder sig til hos Niels Jørgen på: 
njl@fensbjerg.dk 

 
 

E. V. T. 

Lene foreslog at vi skulle købe en kasse til 
kirken hvori der ligger en masse kort med 
inspirationskort. Blandt andet kort med bønner, 
velsignelser m.v. 
 

 
 
 

                                                             
 

 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


