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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Tirsdag den 26/11- 2020 klokken 17.00 

DAGSORDEN REFERAT 

Ordstyrer: Lizzie 

Velkomst til de nye, der skal sidde i 
menighedsrådet i næste periode 

Lena sørger for forplejning, der er ingen 
sang p.g.a. Corona. 

Søren bød de nye medlemmer af rådet velkommen 
Vi præsenterede os hver især. 
Niels Jørgen afleverede sin nøgle til Søren 

Siden sidst: Status på indvendig 
renovering af kirken og gen-åbningen 

Søren fortalte om arbejdet i kirken. Kirken er blevet rigtig flot 
og vi er klar til gen - åbningen den 29/11. 
Der afholdes muligvis et afleveringsmøde i næste uge. 
 

Økonomi: Info om erstatningsbeløb fra 
ekspropriationen af Baltic Pipe 

Generel opdatering på økonomien 

Vi har fået penge fra Energinet da vi har afstået 
jord(ekspropriation) til projekt Baltic Pipe. Beløbet står ved 
Haderslev Stift hvor vi kan forsøge at søge dem hjem til 
egnet formål. 
Joachim fortalte generelt om økonomien som ser fin ud.  

Joachim sørger for en god overlevering og vil hjælpe den 
nye kasserer godt i gang. 
 

Nyt fra medarbejderrepræsentant: Tove har modtaget tilbud på vinduespudsning i 
præstegården og i konfirmandstuen. 

Nyt fra præsten: Info. om Corona-
aflysninger 
Skal vi overveje at få lavet et flot banner 
med teksten: Glædelig jul? Andet vi kan 
gøre for at gøre juletiden festlig og god for 
sognets beboere og særligt for de 
ensomme og isolerede? 
Fælles overvejelse og drøftelse: Hvis 
kirkens ansatte eller præsten får corona. 
Provsten kan ikke love at kunne skaffe 
præstevikar. Lægmandsgudstjeneste? 
 

Maria fortalte om Corona-aflysninger og hvilke muligheder vi 
har for at gennemføre Tirsdagsklub arrangementer oppe i 
kirken under Corona tiden. 
Biskoppen og Provsten deltager i vores gen-åbning af kirken 
den 29/11. Biskoppen står for prædiken og Provsten holder 
tale. 
Børnehaven kommer den 17/12 til Juleafslutning. 
Vi talte om at købe et banner med teksten: Glædelig Jul. Det 
overvejes om vi skal gøre det. Maria indhenter pris på det. 
Vi drøftede om vi som kirke skal gøre noget for at ønske 
glædelig Jul til sognets beboere – særligt de ensomme og 
isolerede. Maria opfordrede os til at komme med input til 
dette. 
Maria forhører sig i nabosognet om de har lavet nød- planer 
hvis en ansat eller præsten skulle få corona. Så kunne vi 
måske lave noget lignende.  Det vil være fint at få lavet en 
plan hvis det skulle ske. 
 

Sdr. Stenderup d. 23/11-2020 
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Kommende arrangementer:  
 

Luciadag den 13/12 
 
 

 
 

E.V.T. 

  

 Maria takkede de nye medlemmer af menighedsrådet for at 
de har ladet sig vælge. Tak til Søren, Marianne, Lizzie for at 

de igen har valgt at tage en tørn i mr. Tak til Joachim og 
Niels Jørgen for deres indsats nu hvor de udtræder af mr. 
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                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Niels Jørgen Langhoff 
 


