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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 23/08 - 2018 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Joachim 
DDS 732 
Afbud fra Søren og Marianne 

Siden sidst: Konsulentrunden 

Besøg af Nationalmuseets konsulenter 

 

Konsulentrunden kommer forbi enten den 3 eller 4/10 – 18 
for at se på vores ønske om at ændre indgangsforholdene 
til våbenhuset. 
Nationalmuseet kommer på besøg den 26/9-18 fra klokken 
8.30 til 11.00 angående indvendig kalkning af kirken. 
 
 

Økonomi: 

 

Joachim gennemgik seneste kvartalsrapport. 
Strømforbruget er væsentligt over budget da der er blevet 
brugt rigtig meget strøm under ombygningen af 
præstegården. 
Der er budgetsamråd den 30/8-18 klokken 19.00 

Nyt fra medarbejderrepræsentant:  
Kirkegårds kort 
Affaldspladsens skillerum  
 

Tove har været på kursus i ”kirkegårdskort” 
Tove indhenter tilbud på nye skillevægge til affaldspladsen. 

Nyt fra præsten:  
Info:  
Opstart af konfirmander 
Udflugt med Besøgstjenesten 
Bjert og babysalmesang – også et tilbud 
til vores sogn 
Maria på ”Provsti-døgn” 
Punkter til overvejelse og debat: 
Spirekor – forslag fra Bjert 
Sandwich-skilt – placering for fremtiden 
Mini-konfirmander? 
Praktikant: program, prædiken og 
kirkekaffe 
Hjemmeberettelsessæt – (igen). 
 
Har MR nogle punkter til møde i 
gudstjeneste-udvalget? 
 
 
 
 

Information om opstart af konfirmander i denne uge. 
Sommerudflugt til Geografisk have med Besøgstjenesten 
den 23/8-18 med 13 deltagere. 
Vi drøftede tilbuddet ”Babysalmesagn” i Bjert. 
3/9 0g 4/9 skal Maria på ” Provsti-døgn” på Nr. Vosborg 
Bjert menighedsråd har spurgt om vi kunne være 
interesseret i at lave et samarbejde omkring spirekor. Vi er 
positive. 
Vi får lavet nogle nye skilte som vi kan bruge til at 
reklamere for vores arrangementer. 
Minikonfirmander – vi afventer friskolen. 
Maria får en praktikant som hedder Hildur på 24 år. Hun 
kommer den 13/9 til den 16/9 
Maria undersøger prisen på et hjemmeberettelsessæt da vi 
er nødt til at investere i et sæt. 
 
Alle blev bedt om at komme med input til Gudstjeneste-
udvalget. 
 
 
 

Sdr. Stenderup d. 20-08-2018 



Menighedsrådsformand Løveroddevej 4 njl@fensbjerg.dk 

Niels Jørgen Langhoff 6092 Sdr. Stenderup 40191137 

Kommende arrangementer:  

 
  
Kirkekaffe på søndag 
Kirke i børnehøjde 6. sept. 
Deltagelse i Landemode 7. sept. 
Høst: Hoppeborg m.m. 
 

 
 
15/12-18 koncert med John Schmidt 
Kirkekaffe den 26/9. Lizzie ordner kirkekaffen. 
Kirke i børnehøjde den 6/9. Joachim og Lena står for det. 
Heidi Gottenborg sørger for at hente hoppekirken til 
høstgudstjenesten. 

EVT. 
 

Økonomi: lukket møde 

 

Punktet drøftet 

Personalesag: Lukket møde 
Punktet drøftet 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


