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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 27/2- 2020 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Salme og ordstyrer: Søren 
DDS 236 

Siden sidst: Status på kirkerenoveringen 

Info fra valgkursus. 

Info fra møde med Energinet  

Der er besluttet hvem der skal byde på arbejdet i kirken. Der 
er licitation den 11/3 klokken 15.00. Søren fortalte os hvilke 
håndværksfirmaer der er indbudt til licitationen. 
Marianne og NJ informerede om valgkursus de har deltaget 
i. Valgbestyrelsen er: NJ, Søren og Lizzie 
Søren og NJ fortalte om møde med Energinet i Dannevirke. 
Mødet omhandlede den megen ekstra trafik byen vil opleve 
under etableringen af Baltic Pipe. En egentlig trafikplan er 
endnu ikke udarbejdet, men den vil foreligge inden længe. 
 

Økonomi: Gennemgang af regnskab 2019 

Info om ”frie midler” 

Regnskab 2019 gennemgået 
Frie midler blev placeret. 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: 
Forespørgsel om gravsted 

Tove informerede om at Energinet har været på besøg for at 
lave en rapport om gasforbruget i kirken og graverkontoret. 
Vi modtager rapporten når den er færdig. 
Vi drøftede henvendelsen om gravsted. 

Nyt fra Præsten:  
Vi skal tale om og tænke over dåb og nadver 
 

Vi påbegyndte vores samtale om dåb og nadver. Maria 
havde lavet et oplæg vi kunne samtale ud fra og det gav 
anledning til en rigtig god debat. Vi fortsætter samtalen på 
kommende møder. 
 

Kommende arrangementer: 
Indsamling 
 
Seniorgudstjeneste og gule ærter 
Konfirmander – hel dag herude 
 
Filmaften 
 
Hvor holdes ”Familiesang med spisning” 
og ”Kirke i børnehøjde”, mens kirken er 
lukket? 
  
Andre arrangementer, hvor vi skal finde 
alternative væresteder? 
 

Lizzie laver suppe til indsamlingen den 8/3 
Den 13/3 er der seniorgudstjeneste i konfirmandstuen 
klokken 11.00. Lizzie laver gule ærter. 
 
17/3 hel dag med konfirmander her. Lena laver frokost. 
 
17/3 filmaften klokken 18.30. Vi skal se ”I krig og kærlighed” 
 
Høstgudstjenesten afholdes i A-huset. 
Kirke i børnehøjde i november søges afholdt i A-huset 
 
Familiesang i september og oktober søges afholdt i A-huset 
 
 
 

Sdr. Stenderup d. 24/2-2020 
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EVT:  

Joachim har kontakt til en som kan optage dronebilleder og 
video af vores kirke indvendigt. Vi blev enige om at det vil 

være en god ide’ at lave optagelser af kirken inden, under 
og efter renoveringen. 
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


