
 
Referat fra fællesmøde for Madum og Staby Menighedsråd 

tirsdag d. 19/8 kl. 20:00 – 22:00 2014  
 
             Sted.:  Konfirmandstuen i Præstegården. 
 Til stede: Niels Henrik, Arne, Per, Lene, Kresten, Inger, Kaj, Birgitte, Edith, Henning og Ane 
 
  

 
1) Gennemgang af referat fra fællesmøde 24/6 2014, og underskrivelse af protokol. 

Babysalmesang. Niels Henrik har talt med Gitte, - der kommer et forslag her i efteråret. Det er 
vigtigt at vi arbejder sammen med Ulfborg og de sogne der er tæt på.  
Børn der trænger til voksenkontakt. Niels Henrik og Lene Ettrup arbejder sammen om dette, 
hvor de finder løsninger på de opgaver, der kommer. 
Odinteateret vil gerne komme, men de har meldt ud, der er for lidt plads til teater i kirken. Der er 
foreslået det holdes i Sognegården. Niels Henrik arbejder videre. 
Højskolesangfestivalen:  Ulfborg, Vemb, Tim og ’De vestlige Sogne’ er med på ideen. Anders 
Boll Mikkelsen, Staby Efterskole er med på ideen. 

 
2) Orientering v. formændene 

- Øget brug af DAP – Den Digitale Arbejdsplads. Kan bruges til arkivering af 
de forskellige ting vi arbejder med. Der ønskes et kursus her i pastoratet, en 
konsulent skal bestilles. Birgitte og Henning arbejder videre. 
 

- Brev fra Dansk Miljørådgivnng A/S, RY. Brev fra et firma – blyforgiftning 
på kirkegården. Firmaet tilbyder at tage prøver af jorden. Vi afventer hvad 
stiftets holdning er. Det skal nævnes ved budgetsamråd. 

- Diakoni i vore sogne – herunder møde i Rindum d. 7. okt. Stormøde om: 
”Var velfærdssamfundet en parentes?” 

- Kingokoret fra Tjørnuvik, Færøerne. Et kor på ca. 25 mennesker. I påsken 
ved en af gudstjenesterne. Vi er positivt indstillet. Niels Henrik kontakter 
Knud Jacobsen. 

- Orientering om menighedsrådsvalg 2014(forsøg) Madum. En 
valgforsamling - rent formelt - den 16. september kl. 19:30. Ang. 
menighedsrådsmøde: Madum og Staby holder møde hver for sig denne 
aften. – ingen fællesmøde. 

- Orientering om menighedsrådsmøde på Facebook? Niels Henrik skriver på 
facebook hvornår der er menighedsrådsmøde.  

- Konfirmandgudstjeneste  i Madum – der er ca.10 konfirmander – plus deres 
forældre. Gudstjeneste, kirkekaffe og kringle, derefter sammen med Niels 
Henrik, i kirken i ca.15 minutter, som oplyser om 
konfirmandundervisningen.   

         

 
3)  Orientering v. sognepræsten. 

Spillemandsmusik til høstgudstjeneste.- Niels Henrik spørger orkesteret, der spillede til  
markedsgudstjeneste. 
Gitte Hansen spørger om vi vil være med til et arrangement med Sigurd Barret i Ulfborg Kirke. 
3500 kr. per sogn. Vi vil godt være med, hvis fordelingsnøglen svarer til befolkningsantallet. 
Henrik T. Olesen – måske lave et elektronisk nyhedsbrev og tilbyde til fx sommerhuslejere. 
Tur til reformationsbyen Wittenberg. Tidspunkt:  23. – 28. maj 2016 fra mandag til lørdag.   
Hellig tre kongers møde- hvem skal tale: Niels Henrik. 
Birgitte: Ros til Niels Henrik - Prædiken ved markedsgudstjenesten blev læst op på vers. 



Kan vi lave noget der inddrager markedsgæsterne noget mere. Der var færre end der plejer at 
være måske på grund af dårligt vejr. Der skal kikkes på tidspunktet og hvilken ugedag det skal 
foregå? Niels Henrik taler med Gitte. Måske rykker det tilbage til kirken?                                                                                                                                     

 
4)   Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver. Se Bilag 1a 

             Ane Thomsen 
             Inger K. Andersen 
 
             Efterårets arrangementer 
             

             5)   Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver 
      Henning Rindom, Arne Søgaard 
                         
6) Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Per 

                    Fremlægning af underskrevet forpagtningsaftale af præstegårdsjord. Henning underskriver. 
                    Udluftningskanaler i præstegården - der har været fugle i dem. Risterne skal gennemgås. Kaj 
taget sig af dette. 
 
                     
             7)  Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver 

      Edith Bennedsgaard 
                   Kristian Jensen 
 

8) Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver 
Inger Andersen 
Henrik Thaysen Olesen 
 - Anette Gaardsted tiltræder som gravermedhjælper ved Staby kirke pr 1/9 
Kaj tager på kursus i ugerne 36, 37,41 og 43. 

 
9)  Lukket punkt 

  
10)  Evt.  

 
Referent: Ane 

 
 


