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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 13/09 - 2018 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Marianne 
Afbud fra: Niels Jørgen, Jens, Merete og Pia 

Siden sidst:  

 

Lugt i præstegården er løst (prop i kloaken).  
Kiva rapport viser ingen skimmelsvamp i præstegården! 
Der udestår nu kun 2 mindre uklarheder samt kalkning som 
arkitekten arbejder på. 
Ingen konsulentrunde i efteråret. 

Økonomi: Kvartalsrapport m. v. 

 

Kassereren understreger vigtigheden af velbegrundede og 
dokumenterede budgetønsker.  
Der kan ikke forventes øgede driftsmidler fremadrettet, da 
antallet af medlemmer af folkekirken i Kolding ikke stiger. 

Nyt fra medarbejderrepræsentant:   
Græsplæner skadet efter jordvarme 
El til havelamper ikke færdiggjort 
Kirkegårds kort 
Grus adskiller, kirkegården 
 

 
Udjævning af græsplæne foretages først til foråret 
Søren rykker AB Electric for færdiggørelse 
Udfyldt med numre og viser hvor der er ledige pladser 
Tilbud modtaget, Joachim ser om der kommer plads på 
budgettet 

Nyt fra præsten:  

Præsentation af Hildur 
(præstepraktikant) og af MR 
Referat fra møde i gudstjeneste-
udvalget 
 
 
 
Dåbsstager og fremtiden: nedlægges 
eller ny leverandør? 
Fortælling om tur til Idom Kirkeby - til 
mulig inspiration 
Børneuniverset: Lucia og Jule-optakt 
 
Konfirmander med i Natkirke  
 

 
Hildur er fra Dragør og er tilknyttet Københavns universitet. 
Hildur er i praktik hos os resten af ugen.  
Udvalget foreslår, at menigheden står op under den sidste 
salme. Menighedsrådet tilslutter sig forslaget til afprøvning i 
½ år, herefter evaluering, desuden besluttedes: 
Døre åbnes under postludium  
Kirkesangeren ønskes placeret øverst i kirken for at se 
hvornår man skal stå op.   
 
Ny leverandør søges. Joachim undersøger. 
 
Maria fortalte om en fantastisk tur til Idom. 
 
Børneuniverset vil gerne gå Lucia i forbindelse med 
tirsdagsklubben  
Børnehaven holder juleafslutning den 14 december kl 10 
28. sept. deltager konfirmanderne i natkirken  

Kommende arrangementer: Kirkekaffe 
nu på søndag 
 

Hildur prædiker og der er efterfølgende kirkekaffe.  
Marianne hjælper med kaffen 
 

Sdr. Stenderup d. 10-09-2018 
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Høst 
 
 
 
Familie-sang, spirekor 11/10 kl. 17.30 

 

Heidi henter hoppekirken den 28/9 
Vi ser om vi kan låne pavilloner i børneuniverset 
Mørbrad, salat og brød øl, vand. Søren køber til 50 
personer  
 
Nyt koncept skal afprøves. Lena laver mad.  

EVT. 

Genbeplantning af bede  
Folie på kontoret 
Nye skilte 
APV for gravere 
Medarbejder MUS  
Kruses have 
 

 
 
Tove snakker med præstefamilien  
Heidi rykker Garant. 
Heidi bestiller beachflag  
Gennemføres 26/9 
I oktober  
Oxholm ser på tegninger og giver overslag  
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff/Søren Hindbo 
 


