Sdr. Stenderup

MENIGHEDSRÅDSMØDE
torsdag den 18/8 2022 kl. 18.30

DAGSORDEN

REFERAT

Ordstyrer: Ole, Referent: Merete
Siden sidst:
Ole: fotografering af landets kirker og
herunder Sdr. Stenderup fra drone.

Søren: Kl 9 gudstjenester.

Maria forhører sig om gudstjenester i juli måned.
Evt. info-materiale om kirkelige aktiviteter til turiststederne på
halvøen.

Søren: Hegn ved mark Gl.Aalbovej

Det aftales med Energinet, at den store åbning i hegnet mod
Gl. Aalbovej bibeholdes.

Merete: "Den truende
sultkatastrofe/høstoffer 2022 til
PlanBørnefonden".

Høstofferet deles mellem PlanBørnefonden og Folkekirkens
Nødhjælp.
Aftalt også fremover at beslutte forholdsmæssig fordeling
mellem modtagere af donationer

Marianne: Kruses have

Bedste placering af krydderurterne er PÅ diget fremfor I
diget.

Merete: Nordeas donation

Formel overdragelse af beløbet i uge 43. Planlægning af
arrangement fortsætter.
Arbejdet er udført og regning modtaget.

Jens: Stakit om præstegården

Aftalt at gå videre.

Maling af graverbygning

Økonomi:
Halvårsregnskab herunder orientering om
udviklingen på kirkens gas og elforbrug.
Menighedsrådsformand
Ole Baggesgaard

INTERNAL

OK til KirkeFotos’ tilbud om fotografering af kirken fra drone.
Gælder udelukkende til fotografering, når der ikke foregår
kirkelige handlinger eller er besøgende på kirkegården. Til
gengæld mulighed for os til gratis brug af billederne.

Opfordring til generel påpasselighed og prioritering mht
driften.

Hundborgvej 3
6092 Sdr. Stenderup

o.baggesgaard17@gmail.com
20495676

Kommende arrangementer:

Se nedenfor

Præsten:
Markering af Haderslev Stifts 100-års
jubilæum

Markeres 1. søndag i advent med den ny salme og
indsamling.

Kirkekaffe den 21. august. Hvem laver?

Søren

Sensommersang den 24. august:
Forplejning

Marianne køber æblecider

Landemode den 2. september. Hvor
mange bliver vi? Evt. samkørsel

Maria ”samler op”

Hjælper – servering af mad efter ”Sang i
børnehøjde” den 8. september

Merete

Høstgudstjeneste: Plan lægges for frokost
og resten af dagen

Tilmelding til Tove ugen inden.
Søren sørger for kød. Lena og Joachim har lovet at tage sig
af flødekartofler og salat.
Børnene laver fuglekasser.

Hjælper – servering af mad til ”Kirke i
børnehøjde” den 5. oktober + indkøb af
gave til minikonfirmand-hjælper

Evt. ændring til anden dato.

Konfirmandstuen: Undervisning af ukrainere på onsdage:
Læseklubmøde den 28. sept. forsøges flyttet.
Fletstolene i koret er i dårlig stand. I første omgang
undersøges muligheder for reparation.

EVT.
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