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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 18/6- 2020 klokken 19.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Ordstyrer: Maria 
 

Siden sidst:  

Referat fra sidste møde underskrives 

Status på arbejdet i kirken 

Info fra formandsmøde 

Forespørgsel fra Energinet vedr. 
oprensning af sø 

Referat underskrevet. 
 
Arbejdet i kirken skrider planmæssigt frem. Økonomien i 
projektet følger også planen. 
  
Info fra formandsmødet i Skanderup Kirkehus. Alle 
menighedsråd blev anbefalet at lave en 10 års 
vedligeholdelsesplan. 
 
Energinet har i forbindelse med etableringen af Baltic Pipe 
henvendt sig til os for at tilbyde en oprensning af vores sø 
som ligger på den mark hvor gasledningen skal etableres. 
Det er uden omkostninger for os og Energinet ansøger om 
det hos Kolding Kommune. 

Økonomi: Foreløbigt budget 2021 
 Foreløbigt budget gennemgået og godkendt. Indsendt med 
følgende stempel: 

Sønder Stenderup Sogns Menighedsråd, CVR-
nr. 66236110, Budget 2021, , Bidrag budget 
afleveret d. 18-06-2020 20:11 
 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: Tove informerede om at hun deltager på kurser i august 2x2 
dage. 

Nyt fra præsten: Evaluering af 
gudstjenester i konfirmandstuen Mini-
konfirmandundervisning Nye 
medlemmer til MR Nadver - på hvilken 
måde? 
Sten-vandring - en mini-pilgrimsvandring 
i vores eget sogn: hvornår og hvor langt? 
 

Vi evaluerede gudstjenesterne i konfirmandstuen. Det 
fungerer fint synes vi. Vi drøftede hvilke tiltag vi kan lave hen 
over sommeren. Vigtigt at Maria har styringen og vejleder 
kirkegængerne. 
Bente Langkjær har tilbudt at hjælpe med 
minikonfirmanderne igen. Vi har talt om en model for 
minikonfirmandundervisning næste år. 
Vi talte om hvem vi eventuelt kan spørge om at stille op til 
menighedsrådsvalget.  
Vi aftalte hvorledes vi kan afholde nadver efter sommerferien 
så det foregår på en sikker måde. 
Vedrørende Sten – vandring: vi aftalte at lave en familie 
vandring. Maria laver et forslag. 
 

Sdr. Stenderup d. 16/6-2020 
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Kommende arrangementer: 

Sommer-afslutning for personalet 
Planlægning af mødet den 13. august 
Filmaften for konfirmanderne 
 
 
 

Sommer-afslutning: Personalet tager på cykeltur til 
Løverodde og får en frokost 
 
Vi lavede en plan for mødet den 13/8 
 
Filmaften for konfirmanderne med pizza og sodavand den 
20/8. 
 

EVT: 
 

Lukket punkt: Personalesag. 
 

 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


