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MENIGHEDSRÅDSMØDE 

torsdag den 29/9 2022 kl. 18.30 

DAGSORDEN REFERAT 

Ordstyrer: Ole, Referent: Merete 

Jens var fraværende. 

 

Siden sidst: 

Ole: Bord til levende lys- skal vi fastholde 
ved Henrik F.? 

 

Søren: Adgangsvejen til kirken (ny 
belægning) 

 
Status på blytag og diger samt 
kalkning kirke og graverkontor 

 

 

 
 
Brainstorm på forskellige koncepter set i lyset af 
”efterspørgslen”. Fortsat overvejelse. 
 
 
Belægningsmateriale besigtiget og vedtaget. 
 
 
Blytag forventes startet i foråret 2023.  
Kalkning af kirke: Beløb er øremærket til udførelse i 2023 
efter færdiggørelse af blytaget. Kalkning af graverkontor kan 
gerne udsættes til næste år. 

Økonomi:  

Underskrift af revisionsprotokollat og 
mødereferat (2021) 

 
Underskrevet og indleveres senest 15. oktober sammen med 
kopi af nærværende referat. 

Medarbejderrepræsentant:   
lys p. plads 
 
 
-varme i kirken 
 
- 
 
 
 
fuglekasse bygning. 
    

 
Lys i haven slukkes. Evt. omprogrammering af lys, som 
tændes ved sensorer. 
 
Ved kirkelige handlinger opvarmes kirkerummet til 18º. Så 
vidt muligt lægges handlinger tæt på hinanden aht 
varmebesparelse. Handlinger kan henlægges til 
Konfirmandstuen. Tæpper lægges frem i dertil beregnet 
kurv. Besparelsestiltagene annonceres i Kirkenyt. 
 
Forløb af arrangementet efter høstgudstjenesten den 2. 
oktober afstemt. 

Præsten:  
Info: Spejderne på besøg 
 
 Info: Aften for konfirmander og forældre 

 
Bæverne på besøg den 21. sept. Laver pynt til Kirke i 
børnehøjde den 12. oktober.  
Mandag den 3. oktober i Sdr. Bjert Sognehus. Anders 
kommer. 

Sdr. Stenderup  
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Gave til gæste-organist 
 
Hjælper til Kirke i børnehøjde 
 

Efterårssang v. MandHatten: Aftale vedr. 

ølsmagning? 
 
Tiltag vedr. vinter og varme? 
  
Info. vedr. sygehusvagt og beredskab 
 
 
Afbud næste gang pga. deltagelse i 
prædikenfestival 
 
 
 

 
Lizzie  
 
Merete  
 
MandHatten præsenterer 3-4 sange. 
 
 
Se ovenfor. 
 
Stopper som sygehusvagt og beredskabspræst pr. 1. januar 
2023. Stillingen omfatter herefter hjemmeplejen, 
sorggruppen og nuværende præstestilling.  
 
Info. 
 
 
 

Kommende arrangementer:  
 

 
 

Marianne Kruses Have 

 

 

 
Merete: Donation fra Nordea-Fonden den  
28. oktober 

 
Anlægsgartner bekræfter fældning og beskæring af træer og 
buske. Pæretræ fældes og æbletræ, når hjertetræet er 
vokset op. Tove gemmer såvidt muligt afskåret materiale i 
kvashegn. Start på arbejdet formentlig nærmere uge 43.  
 
Vicefiliandirektør kommer. Aftalt plan gennemføres.  
Ingen donation fra Middelfart Sparekasse Fonden. 
Forventet svar fra Friluftsrådet 3 – 4 mdr. efter 15. sept. 
Evt. ansøgning til Spar Nord fond. 
 

E.V.T. 
  

  

Lizzie/Merete: Evt. tilmelding til ”Sang i 
børnehøjde” 

Kirkegårdsudvalget  

Honorardrøftelse 

Lizzie: Fået forespørgsel på hvad vi vil 
med vores kirke 

 
Dynamisk koncept overvejes. 
 
Aftaler mødedato. 
 

 
Udpluk af nøgleord: Forkyndelse, diakoni, smukke og 
velholdte omgivelser 

 
. 

                                                            SDR. STENDERUP MENIGHEDSRÅD 

 
Med venlig hilsen 

Ole Baggesgaard 
 

 

------------------------------------------------------------------                                       --------------------------------------------------------------------------- 

Maria Skjerning Frederiksen                                                 Ole Baggesgaard 
 

 

-----------------------------------------------------------------                                        -------------------------------------------------------------------------- 

     Søren Hindbo                                                                    Lizzie Sørensen 
 

 

----------------------------------------------------------------                                        -----------------------------------------------------------------------------   

      Marianne Johansen                                                          Merete Popp 
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