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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 30/11 - 2017 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Lizzie 
DDS 787 

Siden sidst: Status på renoveringen 

Haveplan (Kruses have) 

Kirkeværgen informerede om at han har brugt en hel del tid 
på få fat i Stiftets landskabsarkitekt vedrørende de store 
træer på kirkegården. Det er endnu ikke lykkedes at få en 
aftale i stand. 
Bjarne Nissen kommer i næste uge og etablerer 
pumpebrønd ved kirken, samt regulering af stien mellem 
kirken og gravstederne således at der fald væk fra kirken. 
Marianne informerede om hvor langt vi er med haveplanen. 
Marianne kontakter havearkitekten og får oplyst hvor meget 
han skal have for at komme og lave en tegning vi kan 
arbejde videre efter. 

Økonomi: udbetaling til menighedsråd. 

Gennemgang af de nyeste budgettal. 

Faktura på orgel. 

Joachim informerede om reglerne for udbetaling til 
menighedsrådsmedlemmer. 
Joachim gennemgik seneste kvartalsrapport – ser generelt 
fint ud. 
Vi har fået stemt orglet 2 gange på et par måneder og vi 
skal derfor overveje om vi skal bide i det sure æble og få 
det renoveret.  

Nyt fra medarbejderrepræsentant:  

Kalkning af våbenhus inden jul? 

Tove og Jens indhenter pris på kalkning af våbenhuset. 
Tove indhenter tilbud på ny kompressor til maskinparken. 

Nyt fra præsten: Uddeling af fra 
Jubilæumsfonden: Julehjælp info. 
Salmeark til juleaften 
Info. vedr. konfirmandlejr 
Børnetopmøde – info.  
Formandsmøde? 
Åkjær-jul  - info.  
Hjemmesiden: Brug for hjælp til opstart 
af nyt system. 
Kalender i BS-avisen + Min landsby app: 
hjælp er søgt blandt vores suppleanter. 

Maria fortalte om at der ligger lidt penge i jubilæumsfonden 
som værdigt trængende kan søge julehjælp fra. 
Vi får lavet cirka 300 salmeark til juleaften. 
Der er 3 konfirmandlejre i løbet af 4 dage i år. (22/1 – 25/1-
18) 
Maria deltog i børnetopmøde. Formålet var at man skulle 
prøve at øge samarbejdet imellem de forskellige foreninger 
mv. på halvøen. 
Info om formandsmøde arrangeret af Stenderup Halvø 
rådet i Dannevirke. 
Maria informerede om at hun tager ud på Åkjær den 20/12 
og læser juleevangeliet og spiser sammen med dem. 
Vi har fået ny hjemmeside – der indhentes hjælp til at få det 
til at køre her i opstartsperioden. 
Kalender i BS avisen og den nye Minlandsby app kalender 
– hjælp er fundet blandt vores suppleanter 

Sdr. Stenderup d. 28-11-2017 
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Kommende arrangementer: Hygge med 
konfirmander 3. søndag i advent 

Krybbespil m. skolen 20. dec. kl. 8.15: 
Kom og se! 

Arr. efter julekoncerten for korbørn, 
forældre, menighedsrødder, ansatte 

Nytårsaftensdag 

Kirke i børnehøjde 11. januar 

 

10/12-17 julekoncert klokken 19.00. Der er et arrangement i 
konfirmandstuen for korbørn, forældre, menighedsrødder 
og ansatte. 
17/12-17 De ni læsninger. Der øves onsdag inden og igen 
på dagen.  
20/12-17 klokken 8.15 er der krybbespil i kirken sammen 
med skolen.  
Nytårsaftensdag er der gudstjeneste klokken 14.00 med 
efterfølgende champagne og kransekage i 
konfirmandstuen. 
Kirke i børnehøjde den 11/1-18 blev planlagt. 
 

Valg af diverse poster: 

Formand: 

Næstformand: 

Kasserer: 

Kirkeværge: 

Kontaktperson: 

Kirke-og kirkegårdsudvalg og 
præstegårdsudvalg: 

Budgetudvalg: 

Gudstjenesteudvalg: 

Koncertudvalg: 

Tegningsberettiget: 

Valgt er: 
Formand: Niels Jørgen 
Næstformand: Søren 
Kasserer: Joachim 
Kirkeværge: Jens Barsøe 
Kontaktperson: Lizzie 
Kirke- og kirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg: Søren, 
Joachim, Marianne og Tove 
Budgetudvalg: Søren, Joachim og Niels Jørgen 
Gudstjenesteudvalg: Maria, Marianne og Lizzie 
Koncertudvalg: Maria, Zane og Eva-Marie 
Tegningsberettiget ud over formanden: Søren Hindbo 

EVT.  

 

Maria indkøber lidt julepynt til kirken hos folkekirkens 

nødhjælp. 
Tove informerede om at det gran der er blevet brugt til at 

pynte gravstederne med allerede er begyndt at smide 
nålene på grund af det milde vejr. 

Personalesag: 

Personalesag drøftet. 
Tove undersøger om hendes mobilabonnement skal 
ændres til et fast abonnement. 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


