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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 13/6 - 2019 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Maria 
DDS 294 

Siden sidst: Info fra formandsmøde i 
Provstiet 

Indvendig kalkning af kirken m.v. – 
opdatering 

 

Den 4/6-19 var formanden til formandsmøde hos Provstiet.  
Der er brug for frivillige der kan hjælpe til ved ”Jesus på 
Slottet” Det undersøges om vi i fællesskab i Provstiet kan 
finde en fælles løsning vedrørende udvendig kalkning af 
kirkerne i Provstiet. Vi blev enige om at arbejde på at det 
fremover skal være gratis at erhverve sig et gravsted hvis 
man er medlem af folkekirken – endelig beslutning tages på 
budgetsamråd i august 2019. 
 
Vores ansøgning om at få repareret og kalket kirken 
indvendigt, samt renovering af orglet, er sendt ind til 
Provstiet hvorfra den er sendt til Stiftet for behandling. Vi 
afventer svar herpå. 

Økonomi: Budget 2020 

 

Vi gennemgik i fællesskab det foreløbige budget for 2020.  
Den udmeldte budgetramme gør at vi reelt er ude i at vi 
skal spare penge på budgettet 2020 i forhold til 2019. 
Budgettet blev godkendt og indsendt med følgende 

stempel: Sønder Stenderup Sogns 
Menighedsråd, CVR-nr. 66236110, Budget 
2020, Bidrag budget afleveret d. 13-06-2019 
20:55 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant:  Tove var på kursus den 12/6 vedrørende 
kirkegårdsprogrammet.  

Nyt fra Præsten: Høst (har vi talt om 
det? – om, hvad der skal ske?) 
 
Tage stilling til forslag fra Dalby 
Menighedsråd: Ønske om, at få 
journalist og forfatter Charlotte Rørth 
(”Jeg mødte Jesus”) til en fælles 
sogneaften i Dalby.  
 
Overveje, hvad vi gør, mens kirken er 
lukket pga. renovering 
 
Info. om Tirsdagsklubbens udflugt 

Vi skal overveje hvad vi vil arrangere efter 
høstgudstjenesten. 
 
Vi vil gerne deltage i fælles sogneaften i Dalby. 
 
Vi afventer hvad vi skal gøre mens kirken er lukket indtil vi 
reelt ved om projektet bliver godkendt og kan gennemføres. 
Forventeligt svar herpå i efteråret 2019. 
 
Maria informerede om Tirsdagsklubbens udflugt.  
 
Der er indskrivning til 2020 konfirmationen i næste uge 
 

Sdr. Stenderup d. 11-06-2019 
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Info. om konfirmandundervisning næste 
år 
Overvejelse om, at flytte 
Allehelgengudstjenesten til kl. 15.00 
(eller 14.00), og lægge en kirkekaffe 
bagefter. 

Vi bibeholder tidspunktet for Allehelgensgudstjenesten, 
men laver yderligere tiltag med lys og musik m.v. 

Kommende arrangementer: Vi planlægger en kirkekaffe den 1. september. 

Nyt fra kontaktperson: Forslag til nye 
elementer i organistens stilling. 

Vi drøftede forslagene til nye elementer i organistens 
stilling.  

EVT:  
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


