
Stokkemarke Menighedsråd 
Dagsorden til menighedsrådsmøde den 3. december 2020 kl.19.00-21.00 

 

Mødet afholdes i konfirmandstuen, Stokkemarke præstegård 

Mødedeltagere: Birthe Johansen, Jan Bertelsen, Bodil Sommer Kjær, Flemming Skaaning Christensen, Eric 

Steffensen, Laura Håkansson og Torben Fugl 

Afbud:  

Referent:  

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Orientering fra formand: Møderække er 1. torsdag i måneden 

3: Orientering fra sognepræst: Status på Bibelskov (se bilag), julehjælp, kirkebladet – er I tilfredse med at 

der er varierende længde og indhold? 10 højskolesangbøger med stor skrift købes i 2021. 

Beslutningspunkt: Vil menighedsrådet fortsat bakke op om projekt ”bibelskov i Stokkemarke”?  

4. Orientering fra kontaktperson: 

5. Orientering fra Kirkeværge: 

6. Orientering fra præstegårdsværge: 

7. Orientering fra Kasserer: 

8: Orientering fra personalerepræsentant: 

Beslutningspunkt: Skal vi holde arrangement før/efter Helligtrekongers gudstjenesten d. 3 januar? 

Beslutningspunkt: Skal vi lade Lolland Synger låne kirken til sangeftermiddag med demente og deres 

pårørende? (Se forespørgslen fra sognepræsten udsendt til rådet d. 16 november) 

Beslutningspunkt: Skal vi bruge midlerne i Kirkens forskønnelsesfond til indkøb af mikrofon til ind- og 

udgangsbøn samt mulighed for at spille musik over kirkens højtalere (se bilag: tilbud fra Scantone) Hvis ja, 

lukker vi Kirkens forskønnelsesfond, når den er tømt, fordi det er for dyrt at have små beløb stående i 

banken. 

Beslutningspunkt: Fastsættelse af konfirmationsdatoer i 2021: Konfirmation 2021 d. 18 april og d. 13 maj, 

Kristi himmelfartsdag kl. 10.00? Er det ok, hvis der kommer flere konfirmationsdatoer til og må præsten 

fastlægge dem? 

Beslutningspunkt: Skal kirken samle ind om søndagen i kollektbøssen eventuelt med mobile pay? Hvis vi 

ikke samler ind og der alligevel bliver lagt penge i kassen, hvordan skal vi så administrere dem? 

Beslutningspunkt: Skal vi hænge dagsorden/referat op i våbenhuset?  

Beslutningspunkt: Skal fastelavnsgudstjenesten 2021 være en familiegudstjeneste? Skal vi kontakte Daglig 

Brugsen i Stokkemarke og spørge, om de vil samarbejde om at fejre fastelavn? 



Beslutningspunkt: Sagsbehandling af forespørgsel fra sognebarn: Hvorfor er der altid nadver om søndagen? 

Spørgsmålet forstås således, at der spørges, om der fremover kunne undlades at afholdes nadver på andre 

tidspunkter end kl. 10.00 om søndagen i Stokkemarke Kirke? En eventuelt beslutning om ændring af 

hyppigheden af nadveren kan ikke effektueres uden ansøgning til biskoppen, men menighedsrådet kan 

godt beslutte, hvordan de forholder sig til spørgsmålet. 

 

8. Eventuelt:  

9. Næste menighedsrådsmøde  
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