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Kære MR-medlem 
Du indkaldes hermed til :  

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 9/6 - 2016 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Joachim 
DDS 769 
 

Siden sidst: Nyt fra kirkeværgen 

Opfølgning på kirkesyn 

Luftfoto 

 

Arbejdet med forøgelsen af graverkontoret er 
ved at være tilendebragt. Der mangler at blive 
købt garderobeskabe og et spejl. Der skal også 
købes lysestager til kapellet. 
Der indkøbes nye skilte med ordensregler til 
kirkegården. 
Kalkning af våbenhus og skorsten på kapellet, 
maskinhuset og syd gavlen på præstegården 
udføres i kommende uge. 
Termostatventiler i kirken og konfirmandstuen er 
udskiftet. 
Minilæsseren kan nu køres ind i maskinhuset. 
Stakittet ved præstegården er malet. 
Kirkeværgen har fået en pris på maling af 
dørene i konfirmandstuen og i præstegården. 
Dette malerarbejde sætter vi i gang nu – pris: 
17500 kroner + moms. 
Tilbud på understøtning af soklen på 
konfirmandstuen lyder på 52000 kroner + 
moms. 
Kirkesyn: Troels Hansen var med som 
bygningssagkyndig fra provstiet. Pudset under 
pulpituret har løsnet sig og skal repareres. Dette 
har kirkeværgen igangsat. Vinduerne i kirken 
skal snarest males og kittes. Der indhentes 
priser på dette. 
Vi har modtaget et uforpligtende tilbud på 
luftfoto af kirken. Vi har valgt ikke at få taget et 
luftfoto. 

Økonomi: Budget 2017 
Budget 2017 fremlagt. 
Kassereren har sendt det elektronisk til 
provstiet.  
Budget afleveret 
 
Årsbudget 2017 er blevet afleveret til provstiet 
 

Sdr. Stenderup d. 08.06.2016 
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Budgettet er blevet påført tidsstemplet: 
09-06-2016 21:05 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: 
 
 

Tove gjorde opmærksom på at vi skal være 
opmærksomme på at google kalenderen 
løbende skal opdateres.  
Drøftelse af kirkens indretning og omgivelser 
drøftes på august mødet. 

Nyt fra præsten:  
Udbringning af kirkebladet: Leif Due ok igen.  
Hvem kontakter ham, når bladene kommer sidst i 
juli? 
 
Søren H: Opsamling på tilbagemeldinger ang. 
betaling/ikke betaling for mad  
 
Info: Konfirmander næste år 
 
Info. om Aften-Kirke om ”Tro og psyke” 
 
Info. om Fælles sogneaften: 3. november – om Etik 
 
Info: om Tirsdagsklubbens sommerudflugt 
 
Kirkekaffe 19. juni og 21. august – hvem? 
 
Flagstang i Kruses have? 
 
Info: Besøgstjenestens sommerudflugt 
 
Hvem deltager: Valg-kursus + Førstehjælpskursus? 

Niels Jørgen kontakter Leif Due når kirkebladet 
kommer. 
 
Søren Hindbo har lavet en opstilling over 
hvorledes andre kirker gør i forbindelse med 
opkrævning af penge ved ”kirke i børnehøjde” 
Vi besluttede at vi i stedet for en egentlig 
betaling vil samle ind til vores fadderbørn ved 
fremtidige arrangementer. 
Der er indskrevet 2 konfirmander til næste år. 
Vi afholder 3 Aften-Kirker og der kommer en 
psykolog, en psykologistuderende og en 
psykoterapeut som gæsteprædikanter 
Jacob Birchler kommer og taler om etik til den 
fælles sogneaften. 
Tirsdagsklubbens udflugt havde 24 deltagere. 
Rigmor hjælper ved kirkekaffen den 19/6 
Marianne hjælper den 21/8 
Flagstangsfoden i Kruses have graves op og 
fjernes. 
Besøgstjenesten tager på udflugt til 
landbrugsmuseet i Harte den 18/8 
Søren Hindbo, Joachim og Maria deltager i 
valgkursus den 10/8 
Alle vores ansatte deltager i førstehjælpskursus 
Rigmor viste os forskellige muligheder for tøj til 
kirkekoret. 

Kommende arrangementer:  
 
 

 

 
 

E. V. T.  

Søren Hindbo foreslog at menighedsrådet skal 
tage på en tur hvor vi ser på andre kirker for at 
få inspiration. 
Tove foreslog at vi overvejer om der kan laves 
en krolfbane  i Kruse’ s have. 
 

 
 
 

                                                             
 

 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


