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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Tirsdag den 17/05 - 2018 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Tove 
DDS 726 
Afbud fra Søren 

Siden sidst: Status på byggeriet 

Indvendig kalkning af kirken og orgel 
rep. 

Byggeriet kører efter tidsplanen.  
Arkitekt Hans Lund som skulle stå for projektet med 
indvendig kalkning af kirken og renovering af orglet har 
trukket sig og vi har derfor været nødt til at finde en anden 
som kan påtage sig opgaven. Det bliver arkitekt Anker 
Ravn Knudsen fra Rødding som bliver projektleder. Han 
kommer tirsdag den 22/5-18 klokken 9.30 hvor vi tager en 
gennemgang af projektet med ham. 
 

Økonomi: 

 

Joachim gennemgik kvartalsrapporten som udviser en 
fornuftig økonomi. Joachim bad om at budgetønskerne 
kommer ind nu.  

Nyt fra medarbejderrepræsentant: -
Renovering af to vinduer til sommer ? 
-Loftet i Kirken 
-Vand i kælderen i kirken 
-Udskiftning af flag snor. 
 

Vi venter til næste år med at renovere de 2 næste vinduer i 
kirken. 
Jernvinduet til højre for døren ind til våbenhuset har første 
prioritet da det er ved at falde fra hinanden. 
Loftet i kirken afventer at den nye arkitekt på projektet 
tiltræder opgaven. 
Tove og Jens har lavet diverse undersøgelser i kirken for at 
undersøge om der er et vandrør der er utæt. Det ser det 
ikke ud til. Situationen følges hen over sommeren. 
Joachim indkøber ny snor til flagstangen på kirkegården. 

Nyt fra præsten: Skolelukning: 
Konsekvenser: Spirekor, Mini-
konfirmander, m.m. 
 
Nogen tilkendegivelser vedr. 
kirkebladets fremtid? 
 
Overvejelser vedr. sogneaften til 
efteråret 
 
Orientering om Aften-Kirke i næste 
sæson 
 
Nyudnævnelse: Beredskabspræst i 
Haderslev Stift 

Vi talte om de konsekvenser som skolelukningen vil få for 
spirekor, minikonfirmander m.m.  
Vi har ikke fået nogle tilkendegivelser på kirkebladets 
fremtid. Vores hensigt er at vi vil udfase kirkebladet og i 
stedet for bruge Bjert-Stenderup avisen. 
 
Vores overvejelser om sogneaften til efteråret er endt ud i 
at vi vil lave en familiefilm aften med spisning 
4/10-18 er der aften kirke med helle Søtrup 
Den 24/1-19 er der aften-kirke med Henriette Bacher Lind 
Den 21/3 -19 er Merete Popp gæsteprædikant. 
 
Maria har søgt og fået stillingen som beredskabspræst i 
Haderslev Stift. Beredskabspræst er noget man er ved 
siden af det almindelige sognepræstearbejde. Maria står til 

Sdr. Stenderup d. 16-05-2018 



Menighedsrådsformand Løveroddevej 4 njl@fensbjerg.dk 

Niels Jørgen Langhoff 6092 Sdr. Stenderup 40191137 

 
Skribenter til næste kirkeblad: Leder, 
Tirsdagsklubben, Nyt fra MR? 
 
Køleskab i konfirmandstuen 

 
 
 

rådighed som en af Haderslev Stifts 4 beredskabspræster 
og der vil være noget efteruddannelse i den forbindelse. 
Menighedsrådet ønsker tillykke med stillingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi fordelte de forskellige opgaver til næste kirkeblad 
Vi sætter indkøb af nyt køleskab på næste års budget. 
 
 

Kommende arrangementer:  
2. pinsedag – orientering 
Forsommer-koncert – forplejning 
 
 

Maria fortalte om programmet for 2. pinsedag på 
Løverodde. 
27/5-18 er der koncert klokken 16.00 med Janne Mark 

 
 

EVT.  

 

Der er formandsmøde i Sdr. Bjert den 7/6-18 

Marianne har modtaget havetegning til Kruse’ s have. 
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


