
Referat fælles menighedsrådsmøde den 21-6-2011. 

 

Tilstede.: Kresten, Inger, Mogens, Birgitte, Ingrid, Ane, Arne, Per, Bent samt sognepræst Astrid Louise 
Agerskov. 

 

Sted.:  Præstegården, konfirmandstuen. 

Tidspunkt.:  Staby kl. 18.30 
 Fælles (Madum møder) kl. 19.30 

 

Dagsorden.: 
1) Valg af referent (sekretær). 

2) Gennemgang af referat fra menighedsrådsmøde 5-4-2011, og eventuel underskrivelse af protokol. 

 Der tages ikke gebyr for lørdagsbegravelser. 

 Der optages kollekt til Kirkens korshærs julehjælp i hele adventstiden. 

 Der indsamles til julehjælpen til sommerfesten. 

3) Orientering v. formændene 

 Referat fra borgermøde. 
i. Borgermøde Madum tilfredshed med det nuværende niveau for gudstjenester. 

ii. Borgermøde Staby, mange forslag.: 

1. Degnegudstjenester 

2. Frivillige omkring kirken 
3. Storsogn med flere præster? 

4. Søge energitilskud i forbindelse med ”gulv på loft” 

5. Kirkebladet, ønske om at bevare det nuværende layout 
6. Gudstjeneste ved aktivcenteret, ønske om at præst og personale bliver til 

kaffen 

 Kirkebladet. 

i. Ane spørger Gudrun om hun kunne tænke sig, at der dannes et udvalg omkring 

udviklingen af kirkebladet, Ane Thomsen meldte sig. 

 Kirkebladet – hvad skal vi have med i efterårsudgaven. 

i. Deadline sidst i juli, for september, oktober og november. 

ii. Annoncering af arrangementer herunder. 

iii. Birgitte vil gerne skrive noget om natkirke. 

 Børnekor i samarbejde med skolen. 

i. Per og Birgitte har møde med Aase desangående i morgen. 

ii. Aase har fået mulighed for at deltage i et erfasamarbejde ved Nørrelandskirken 

vedrørende børnekor. 

 RAMS skal vi melde os ud? 

i. Sv. Aage Hoppe, gør opmærksom på alle de mange fordele ved at være med i 

RAMS. 

 Konfirmationsforberedelse om eftermiddagen. 

i. Staby skole vil fremsende en skrivelse med ønske om at konfirmationsforberedelsen 

henlægges til om eftermiddagen. 

 Arbejdsbeskrivelse kirkegård. 

i. Skal der laves standarder for kirkegårde? Dette ønskes af Staby meninghedsråd. 

 Større samarbejde foreningerne imellem. 

i. Hvordan kan samarbejdet imellem kirken og foreningerne i lokalsamfundet udvides? 

ii. Måske starte sommerfesten i Staby med en gudstjeneste. 

 Kirkehøjskole tro håb og kærlighed, arrangeres af Inger Jacobsen, der foreslås den 24/3 

2012. 

 Brev fra Vedersø, gebyrer for ydelser fra kirken? I Staby og Madum ønsker vi ikke 

umiddelbart, at tage penge for arrangementer ved kirken. 



 Der blev talt om indførsel af IT på kirkegården, der var konsensus om at vente. 

 

4) Orientering v. sognepræsten. 

 Astrid har fri i uge 26. kan Aase og Kristina afvikle en gudstjeneste torsdag på 

aktivcenteret? De spørges. 

 Astrid ønsker at få betalt kursus i åndelig vejledning (retræte), prisen er ca. kr. 4.000,- 

 

 

5) Mødeudvalget 

 Ane Thomsen 

i. Sommerfest 
1. 26. juni kl. 10.30 i kirken, der er styr. 

  

ii. Indvielse af orgel i Husby 16. juli kl. 19.30 
iii. Ulfborg marked 

1. Skal vi annoncere separat?  

iv. Fyld danmarks kirker 
1. 25. september, der skal annonceres 

v. Høstgudstjeneste 

1. 25. september 

vi. Spaghettigudstjeneste  
1. Madum 11. oktober kl. 17 

vii. Filmklub 

1. Vi vil se ”Rosens Navn” og ”Antichrist”, Birgitte laver en lille annonce. 
Første dato 15. november kl. 19.30, 18. januar og 9. februar. 

viii. Voksne spiser sammen 

1. Udsættes, måske skærtorsdag. 

ix. Børnesang/kor 
1. Mariæ bebudelsesdag 25. marts 2012 

x. Natkirke 

1. 28. oktober 
 

 Inger K. Andersen 

i. Indsamling folkekirkens nødhjælp 

1. 4. marts 2012, skal vi arrangere indsamling i Staby også? 
ii. Koncert i Madum kirke 1. september kl. 19.00 Søren Bødker Madsen 

iii. Høstgudstjeneste, frokost 

1. 25. september, gudstjeneste er kl. 12.00 derefter frokost. 

6) Orientering fra kassererne 

 Svend Aage Jeppesen 

i. Bortfalder. 

 Arne Søgaard 

i. Kort orientering om den økonomiske tilstand i Madum sogn, det ser fornuftigt ud. 

7) Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per 

 Møde 23. august 

 Igangværende arbejder 

i. Per rykker håndværkerne (John Sandholm) 

 Sten ved præstegård 

i. Det undersøges om en stenhugger kan male teksten på stenen, teksten skal være 

”Præstegården” Allan Just 20288028 fra stenhugger Jespersen Holstebro kontaktes 
desangående. 

 Nyt fra kirke & kirkegård 



 Ingrid Bennedsgaard 

i. Kirken er kalket. 

ii. Affaldsplads, træ mangler 

iii. Højttalere monteret i kirken. 
iv. Konservator kommer og inspicerer for borebiller. 

v. Blændgulv på loft udføres 3 uger fra søndag. 

 Kristian Jensen 

i. Nyt toilet bestilt. 

8) Nyt fra medarbejderne 

 Bent 

i. Forsøgt at lave nye trapper på kirkegården 

 Lene 

i. Udgår 

9) Eventuelt. 

 Lille debat om nøgleboks ved Staby Kirke. Skal vi tænke på at få en i Madum også? 

 Svarark vedr. diakoni skal returneres inden 15. august 2011. 

 Det undersøges i samarbejde med Knud Fuusgaard, hvorledes automatisk åbning kan laves. 

10) Lukket dagsorden. 

 

 
Vel mødt  

 

Birgitte Tlf.: 97 49 15 71 

Per Tlf.: 22 77 52 91 


