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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

Torsdag den 19/8 2021 kl. 18.30 

DAGSORDEN REFERAT 

Ordstyrer: Ole, Referent: Merete 
 

Siden sidst: 

Søren: 

Baltic Pipe, orientering om møde med   
Energinet og forpagter 
 
 
 
Status over vedligeholdelsesopgaver. 

 
 
 
Merete/Marianne 

Status på ansøgninger til Kruses Have, 
og haven i øvrigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole: 

Forslag fra Ib Doktor om etabl. af 
lapidarium 

 
 
 
 
Møde afholdt med det formål at få fjernet skiltet.  
Vi kan ikke kompensere forpagter for strukturskade.  
Forpagter kompenseres direkte fra Energinet for manglende 
adgang til marken.  
 
Gennemgang af de enkelte indsatsområder. Søren kontakter 
Jens mhp. Jens’ igangsættelse af arbejderne hos Ruddi.  
 
Marianne oplyste, at Rikke er i gang med at opdatere 
tegning. De 2 dårlige pæretræer fjernes og erstattes af hhv. 
valnøddetræ og hjertetræ. Tegningen sendes til 
anlægsgartnerne mhp. afgivelse af tilbud. 
Marianne foreslog, at havens besøgende også får tilbud om 
at samle frø. Ifølge spejderleder Susanne Asmussen er 
spejderne pt. for små til at være med til at lave en bålplads i 
haven.  
 
Merete fortsætter arbejdet med ansøgningerne. Har møde 
med Ole Thisgaard fredag den 20. august.  
Merete arbejder videre med tekst til indgangsskilt. Enighed 
om at orientere om haven i Bjert-Stenderup Avisen, når 
tættere på færdiggørelse af haven.  
 
Aftalt at der ved samtlige anledninger, hvor der tændes bål i 
haven, udelukkende må bruges bålfad. Fadet opbevares af 
Tove. 
 
Vi havde en god og engageret diskussion, hvor konklusionen 
blev, at et lapidarium ikke for nærværende indgår i 
Menighedsrådets planer for kirkegården. De fredede sten 
forbliver naturligvis på deres oprindelige pladser. Ole 
besvarer ID’s henvendelse.  

Medarbejderrepræsentant:  
 

Intet at berette. 

Sdr. Stenderup  



Menighedsrådsformand Hundborgvej 3 o.baggesgaard17@gmail.com 

Ole Baggesgaard 6092 Sdr. Stenderup 20495676 

INTERNAL 

Præsten:  
Status på Mini-konfirmand-undervisning 
 
 
Plan for Høstgudstjeneste og frokost 
 
 
 
Gave til gæste-prædikanter x 2 
 
 
Efterårssang 
 
 
 
 
 
 

 
3, muligvis 4, er tilmeldt undervisningen. 
 
 
Maria følger op med Zane fsv musik og sangblade. 
Merete oplyser MobilePay nr. for høstoffer til Maria. 
Søren og Tove tager sig af bestilling af mad. 
 
Lizzie køber. 
 
 
Musikarrangement i efteråret. 
Evt. øl-smagningsarrangement – Ole taler med Ejvind.  
 
13. januar 2022 er Peter Hindbo gæsteprædikant.  

Kommende arrangementer:  
 

Konfirmation 21. aug. - Marianne telegramvagt. 
Familiesang 2. sept.: Lena og Joachim star for maden, Lizzie 
hjælper.  
Vandring i Sønderskov 5. sept. efter gudstjeneste: Tove er 
tovholder. 
 

E.V.T. 

Forslag om 4. maj (2022) gudstjeneste/koncert. 

Forslag om Zenobia koncert (med i 2022 budget). 
Barbro evt. vinter med egne sange.  
Fangekoret kan først i 2023. 
 
Maria forhindret i gudstjeneste Kr. Himmelfartsdag. Evt. 
søndagen før eller efter. Maria undersøger.  
 
Ole orienterede om skriv fra Stiftet om ”Kirke Sammen”.  

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Ole Baggesgaard 
 

 

 

 


