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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 10/10 - 2019 klokken 17.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Marianne 
DDS 771 

Siden sidst: Møde i Stenderuphalvø 
Rådet den 24/10-19 kl. 18.00 i Sdr.Bjert 

Menighedsrådets mødedatoer for 2020  

Heidi Gottenborg deltager ved mødet i Stenderuphalvø Rådet. 
Mødedatoer for 2020 indtil sommerferien: 16/1-20, 20/2-20, 
19/3-20, 23/4-20, 28/5-20, 18/6-20 

Økonomi: Seneste kvartalsrapport 

underskrifter 

Nyt komfur til konfirmandstuen 

Joachim gennemgik kvartalsrapporten og tallene ser fine ud – 
vi ligger godt i forhold til budgettet. 
Referater fra sidste møde underskrevet. 
Vi drøftede hvilket komfur og kogeplader vi skal have købt til 
konfirmandstuen. Det gamle er blevet kasseret efter at vi har 
haft elektrikeren til at se på det (sikringerne sprang når det 
blev brugt) 

Nyt fra medarbejderrepræsentant:  
 
 

Tove indhenter tilbud på service på de af vores maskiner hvor 
det har relevans. Der indhentes tilbud fra 2 firmaer. 

 Nyt fra Præsten: Hvordan skal vi i 
menighedsrådet arbejdet med 
rapporterne om liturgi/”pixi-bøgerne” om 
dåb, nadver og autorisation an? 
Kunne vi evt. bruge spørgsmålene fra 
Menighedsrådenes Blad som samtale-
inspiration og støtte? 
 
 
 
 
Provsti-møde: optakt til valg til  
menighedsrådet 2020 
 

Der er møde den 29/2-20 angående liturgi. På et senere møde 
vil vi drøfte hvad vi skal gøre og i den forbindelse eventuelt 
bruge kortene fra Menighedsrådenes blad. 
 
 
 
 
 
Maria og Lizzie var til Provsti møde den 6/10-19 vedrørende 
valget til menighedsrådet i 2020. Et godt møde med gode 
ideer til den kommende valghandling. For at klæde os godt på 
til menighedsrådsvalget i 2020 talte vi om menighedsrådets 
ressourcer og behov for fremtiden. 
 

Kommende arrangementer: Hvordan 
ser MR på, hvis en 
søndagsgudstjeneste i vinterhalvåret 
bliver en ”Gud og gule ærter 
gudstjeneste” (en gudstjeneste primært 
for ældre om at blive/være ældre, og 
hvor vi spiser gule ærter sammen 
bagefter)? 

 
Menighedsrådet er enige om at ”Gud og gule ærter” og 
”Strikkegudstjeneste” er gode ideer vi vil arbejde videre med. 
 
 
 
 
 
 

Sdr. Stenderup d. 8-10-2019 
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Og en anden søndag bliver 
”Strikkegudstjeneste” (en gudstjeneste, 
hvor der må strikkes og hvor det 
inddrages som tema)? 
  
Skribent søges: Nyt fra MR til næste 
nummer af Kirke-Nyt 
 

 
 
 
 
 
 
Niels Jørgen skriver et stykke til næste nummer 
 

 
 

EVT:  
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


