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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 22/11 - 2018 klokken 17.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Tove 
DDS 786 

Siden sidst:  
Vi drøftede henvendelse fra borger vedrørende ringning, 
sjæleringning, og kirkeblad. 

Økonomi: 
Joachim fortalte at når vi laver fælles arrangementer med 
de andre sogne, så skal der strammes op på procedurerne 
for afregning, bilag, tidspunkter m. v. Vi vil derfor forsøge at 
udarbejde en instruks for hvordan det kunne se ud. 
Instruksen drøfter vi i fællesskab med de andre sogne 
inden vi underskriver den og bruger det som en fælles 
instruks. Søren laver et udkast. 

Nyt fra medarbejderrepræsentant:  
Tove og Marianne har mærket 3 træer af ved A-huset som 
skal fjernes. Vi sørger for at få dem fældet. 

Nyt fra præsten: ”Kirke-nyt” – se udskrift 
Respons på fælles musikgudstjeneste 
Svar på henvendelse: ringning, 
sjæleringning, og kirkeblad 
Filmaften til foråret? Dato findes og 
forslag til film modtages gerne 
Info: Fastelavn: Kirketeateret + mini-
konfirmanderne  
Datoer for MR-møder i det nye år 
 

Vi talte om den nyligt afholdte musikgudstjeneste, og er 
enige om at det var en stor succes. 
Svar på henvendelse – se under ”siden sidst” 
Vi aftalte at lave en filmaften i foråret 2019 
Info modtaget omkring fastelavn 2019 
Menighedsrådsmøder i 2019: 
17/1-19, 28/2-19, 28/3-19,10/4-19, 9/5-19(kirkesyn), 13/6-
19, 15/8-18, 19/9-19, 10/10-19, 14/11-19, 5/12-19 
 
 

Kommende arrangementer: Samvær i 
konfirmandstuen efter julekoncerten 
Søges: Bollebager til ”De 9 læsninger-
hygge” med konfirmander d. 16. 
december 
Nytårsaftensdag 
 

Zane og Tove sørger for indkøb til samvær efter 
julekoncerten. 
Lizzie bager boller til ”de 9 læsninger” den 16/12-18 
Joachim sørger for indkøb til Nytårsaftensdag. 
 
 

Valg til diverse poster: 

Formand: 

Næstformand: 

Kasserer: 

Kirkeværge: 

Valgt er: 
Formand: Niels Jørgen 
Næstformand: Søren 
Kasserer: Joachim 
Kirkeværge: Jens Barsøe 
Kontaktperson: Lizzie 
Kirke- og kirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg: Søren, 
Joachim, Marianne og Tove 

Sdr. Stenderup d. 20-11-2018 



Menighedsrådsformand Løveroddevej 4 njl@fensbjerg.dk 

Niels Jørgen Langhoff 6092 Sdr. Stenderup 40191137 

Kontaktperson: 

Kirke-og kirkegårdsudvalg og 
præstegårdsudvalg: 

Budgetudvalg: 

Gudstjenesteudvalg: 

Koncertudvalg: 

Tegningsberettiget: 

Budgetudvalg: Søren, Joachim og Niels Jørgen 
Gudstjenesteudvalg: Maria, Marianne og Lizzie 
Koncertudvalg: Maria, Zane og Eva-Marie 
Tegningsberettiget ud over formanden: Søren Hindbo 
 

EVT: 

27/11-18 tager Joachim til møde for kasserer Provstiet. 

Vi har aftalt at afholde et menighedsmøde den 17/1-19 
klokken 19.00 

 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


