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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 25/3 2021 kl. 1830 

DAGSORDEN REFERAT 

Ordstyrer: Ole, Referent: Søren 

 

 

Siden sidst:  
Corona, livestreaming, hel dag med 
konfirmander, dåb, næste sæson i 
Tirsdagsklubben,  

Musikgudstjeneste, møde med 
konfirmandforældre 

Syd-gavl præstegård 

Central støvsuger i præstegård 

Ny dør i konfirmandstuen 

Kirkens tag mod nord 

 

 

Kirkegårds dige 

 
 
 
Indsamling søndag den 14/3 
 
 
 
ny aftale med vinduespudser 
-it på graverkontoret. 

 

 
 
Live-streaming får god feedback. Det fungerer godt både for 
kirkegængere og seere i hjemmene. 
 
Der er gennemført online konfirmandforældremøde  
 
Der ordres rep. af gavlen 

Centralstøvsuger er repareret og fungerer igen 

Der bestilles ny dør (gårdside) til konfirmandstuen 

Taget er utæt og der kommer slagregn ind på loftet. Der 

entrereres med en arkitekt el. lign. Med henblik på at få 

udarbejdet et projekt. 

Der er faldet nogle sten ud af diget mod nordvest. Det 

behandles på kirkesyn den 27. maj.  

 

Der blev indsamlet knap 2.000 ved årets mobil Pay 

indsamling.  

Der indsamles til samme formål påskedag. 

 

Der pudses en ekstra gang til samme beløb. 

Blot til info, så kan routeren på graverkontoret ikke nå udstyr 

i kirken. 

Økonomi: Godkendelse af regnskab for 
2020 

 

Regnskabet blev godkendt af menighedsrådet. 
 
Sdr. Stenderup Sogns Menighedsråd 
CVR-nr. 66236110 
Regnskab 2020 
Afleveret d. 24-03-2021 kl. 14.18 

Medarbejderrepræsentant:  
-opvaskemaskine til konfirmandstuen. 
 

Der skaffes tilbud på opvaskemaskine og køleskab til 
konfirmandstuen samt vaskemaskine til graverkontor, incl 
levering montage og bortskaffelse 

Sdr. Stenderup Menighedsråd 
Referat  
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-møde med kirgårdsudvalg. 
 
 
 

 
Kirgårdsudvalget har besluttet, at der ikke længere sælges 
gravsteder til kistebegravelser nord for kirken. Desuden 
indrettes der bedre pladser til urne nedsættelser.  

Præsten:  Påsken i år: 
De enkelte påskedage: Forskellige 
instrumenter 
For børnefamilierne: Påske-dug og 
påskeposer 
Påskehilsen til børnehavebørnene 
For konfirmander (som ”hel dag”) og alle 
andre: Påskevandring/Gå´ påske i 
samarbejde med Sdr. Bjert kirke 
Se Nadverkits og tage stilling til brug eller 
ikke. 
 
 

 
 
 
Der sættes advarselsskilt ved påskedugen ved regnvejr. 
 
 
 
 
 
Det praktiske omkring hvordan vi gennemfører nadver på en 
sikker måde på Skærtorsdag blev aftalt. 
 
 

Kommende arrangementer:  
 

 
 

 
 

E.V.T. 

Kruses have forslag 

 

 

 

 

 

Kapper til korpier 

Der er kommet et forslag til: LÆGEPLANTER OG 
KRYDDERURTER I KRUSES HAVE SOM DEL AF 
”DANMARKS VILDESTE KOMMUNE” 
 
Menighedsrådet har allerede igangsat planer for indretning 
af Kruses have og har fået udarbejdet tegninger af 
havearkitekt fra Gråsten Slotshave. 
Menighedsrådet kan ikke udelukke at de to initiativer kan 
kombineres. Menighedsrådet tager kontakt til 
forslagsstilleren.  
 
Kapperne sælges til organisten fra Dalby kirke. 

 
 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Ole Baggesgaard 
 


