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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 16/1- 2020 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Lizzie 
DDS 50 
Afbud fra Søren – Heidi Gottenborg deltog som suppleant for 
ham. 

Siden sidst: Status på kirkeprojektet 

Formandsmøde 23/1-20 

Valgkursus 21/1-20 

Orienteringsmøde om valg den 12/5-20 

(valgforsamling 15/9-20) 

Henvendelse fra Energinet (Baltic Pipe) 

Henvendelse vedr. koncertforslag 

Fællestilbud på udvendig kalkning af kirke 
– udfylde skema til Provstiet. 

Vi har besluttet hvem der skal indkaldes til licitationen og der 
er nu ved at blive udarbejdet licitationsmateriale.  
 
Niels J. tager til formandsmøde den 23/1 
Marianne og Niels J. deltager i valgkursus den 21/1-20 
 
Den 12/5 skal vi afholde et orienteringsmøde om mr-valget 
der kommer til efteråret. Vi har besluttet at vi også afholder 
vores årlige menighedsmøde den dag. Den 15/9-20 skal vi 
afholde valgforsamling. 
 
Energinet har sendt os en mail + brev hvor de fortæller at de 
har planer om at inddrage noget af kirkens mark til 
arbejdsplads for projektet ” Baltic Pipe”. Vi drøftede sagen og 
sender vores bemærkninger til Energinet. 
 
Vi svarer på henvendelsen vedr. koncertforslag. 
 
Vi udfylder skemaet til Provstiet vedrørende fællestilbud på 
udvendig kalkning af kirken. 
 
Vi har fået en henvendelse angående etablering af krolfbane 
i Kruse’ s have. Banen bliver etableret uden omkostninger 
for os. Vi melder tilbage at vi siger ok til etableringen af 
krolfbanen. 
 
Vi har aftalt at holde kirkesyn den 28/5-20 klokken 17.00 
med efterfølgende mr-møde klokken 19.00 

Økonomi: Diverse vedrørende økonomi 
Vi kan aflevere bilag til bogføring i det gamle år (2019) indtil 
den 20/1-20 hvor Joachim allersenest skal have modtaget 
dem fra os.  
Joachim bad os huske at skrive på fakturaerne hvad 
pengene er blevet brugt til. 
Joachim gennemgik diverse andre ting vedrørende 
økonomien, blandt andet datoer for vigtige 
regnskabsindberetninger 

Nyt fra medarbejderrepræsentant:   

Sdr. Stenderup d. 14/1-2020 
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 Nyt fra Præsten: Evaluering af 
Nytårsgudstjeneste 
 
Indsamling via MobilePay – er vi klar? 
 
Filmaften: 17. marts eller 12. maj? 
Hvad skal vi se? 
 
Hjælpere til nedtagning og nedpakning af 
Fastelavns-familie-teater 
Fastelavn: det praktiske: kaffe, tønder, 
kroner, boller osv.  
 
Indsamling den 8. marts: suppe m.m. 
 
Hvordan forbereder vi os til mødet med 
biskoppen den 29. februar? 
 
Skærtorsdags-arrangement i samarbejde med 
Støtteforeningen for Dannevirke: orientering 
og fordeling af opgaverne m.m. 
 
Fandt vi en dato til MR-møde istf. den 23. 
april? 
 
Ingen mini-konfirmander dette forår 
Satser på at invitere lige efter sommerferien, 
så der forhåbentligt kan blive et hold til 
efteråret 

Vi er enige om at nytårsgudstjenesten er en succes og vi 
fortsætter på samme måde. 
 
Vi er næsten klar med MobilePay indsamling 
 
Vi holder filmaften den 17/3-20 
Filmemner: 1864 
I krig og kærlighed 
 
Marianne og Joachim hjælper 
Heidi køber kongekroner 
Joachim sørger for fastelavnsboller 
Lizzie og Merete sørger for saft og kaffe 
 
Indsamlingen begynder klokken 10.00 
Lizzie sørger for suppen 
 
Vi skal læse de små ”pixibøger” inden næste møde 
Joachim, Maria og Lizzie deltager i mødet med Biskoppen. 
 
Vi aftalte hvilke opgaver der skal udføres ved Skærtorsdags 
– arrangementet i Dannevirke. 
 
Mr- mødet i april bliver flyttet fra den 23/4 til den 22/4 
klokken 19.00 
 
 
Fremover vil Maria sørge for at få kontakt med eventuelle 
minikonfirmander så snart de begynder i skole for at fortælle 
dem at de kan være minikonfirmander her hos os. 
Vi skal overveje formen vi har minikonfirmanderne på for 
derved måske at gøre det mere spændende og interessant 
at være minikonfirmand her hos os. 
 

Kommende arrangementer: 
Sæt kryds i kalender:  
28. april: Fælles sogneaften i Dalby: 
Charlotte Rørth: ”Jeg mødte Jesus”, 50 
kr. i egenbetaling 
2. pinsedag – om Genforeningen – på 
Skamlingsbanken. 
 

28/4 fælles sogneaften i Dalby kirke, klokken 19.00 
Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert står i år for 2. pinsedags 
gudstjenesten. 
 

 
 

EVT:  

Tove sørger for at reservere hallen til vores høstgudstjeneste 

den 4/10-20. Tove taler også med folkedanserne om at 

komme 

Personsag. Lukket møde. 
Personsag drøftet. 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


