
Referat af fællesmøde for Madum og Staby Menighedsråd 
tirsdag d. 12/4 2016 

 
 
Til stede: Arne Aa, Kresten, Kaj, Henrik, Edith, Birgitte, Henning, Per, Helge, Arne Søgaard og Ane. 

                  

 
                    1: Gennemgang af referat fra fællesmøde 15/3 2015, og underskrivelse af protokol. 

 
       2: Orientering v. formændene 

 Menighedsrådsvalg og valgkampagne 2016.  
Thorkild Sohn, Anne-Grethe Toft, Knud Erik Hedegård er kontaktet. Eventuelt lave en fælles 
annonce. 
Madum vil søge Kirkeministeriet om at køre en 2-årsperiode. 
Staby vil holde et separat møde – kun om valg 
 
 Kan der bevilges en gave til menighedsrådet? "Luther i kortform" eller "Påskens Salmer". Der 
er indkøbt 20 i Staby. Ved køb af ”Påskens Salmer” går overskuddet til forfulgte kristne i 
verden.  
Madum køber 5 stk af hver til menighedsrådets brug. 
       
3: Orientering v. sognepræsten. 
Påsken er veloverstået. 
 
Vi ser frem til konfirmationerne den 22. april i Staby Kirke og den 24. april i Madum Kirke. Der 
er indsamlinger ved begge gudstjenester til Børnesagens Fællesråd. 
 
Nye kollekter af Elof Westergaard er taget i brug.  
Ellers er der kollekter af Johannes Johansen, Kirsten Jørgensen og Holger Lissner. 
 
Arne Aa holder friweekend den 17. april, Henrik Sommer vikarierer i Staby Kirke denne søndag. 
  
 

       4: Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver 
             Ane Thomsen 
              Inger K. Andersen 
 
             Til nedenstående tre punkter se Bilag 1 
             Aktivitetskalender - sommer og efterårsarrangementer  
             Kirkehøjskole 
             Reformationsjubilæet  
 
             5: Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver  

      Henning Rindom, Arne Søgaard 
                         
      6: Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Per 

Istandsættelse efter udflytning. Overslag til Provstiet vedr. 5%  midler er indsendt. Vi afventer 
svar fra Provstiet. 
Omsætning af facadesten på sydside af bolig. Dette er afsluttet med et flot resultat. 

                     
                   7: Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver 

      Edith Bennedsgaard 
                   Kristian Jensen 
 

8:Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver 
Inger Andersen 
Henrik Thaysen Olesen 



Organist Anette Gaardsted er sygemeldt. Der er fundet afløsere en måned frem, Vi ser tiden an, 
bliver der behov for yderligere hjælp, så kontaktes Olav Rex Christensen først. 
 
9: Lørdagsbegravelser. Redegørelse og beslutning om forholdene for lørdagsbegravelser.  
Madum og Staby går efter det samme, der skal sammensættes en tekst, beslutning følger senere. 
  
10: Præsteansættelse. Der forhandles om at kommende præst i Staby – Madum Pastorat skal 
være kirkebogsførende og begravelsesmyndighed. Forhandling ligger hos stiftet. 

 
11: Lukket punkt 

  
       12: Evt. 
       Deadline for indlevering af materiale til kirkebladet: Til Ane senest mandag den 2. maj.  
       I slutningen af april måned udkommer der et tillæg til Den Danske Salmebog, som hedder ’100       
salmer’. 
I foråret 2017 udkommer ’Kirkesangbogen’ med 250 sange og salmer. 
             

 
 
Debatoplæg til menighedsrådsvalg 
http://www.menighedsraad.dk/fileadmin/user_upload/Dokumenter/2016/160316_Oplaeg_til_debat.pdf 
 
 


