
 
 

Referat af fællesmøde for Madum og Staby Menighedsråd 
tirsdag d. 18/11 2014 kl. 20:00 

 
Sted.:  Konfirmandstuen i Præstegården. 
 
Til stede: Niels Henrik, Per, Arne, Inger, Kresten, Helge, Birgitte, Henrik, Henning, Edith, Kaj og 

Ane.  

  
 

1) Gennemgang af referat fra fællesmøde 19/8 2014, og underskrivelse af protokol. 
 

 
2) Orientering v. formændene 

                   Odin teateret med teaterstykket ”Memoria” i samarbejde med Staby Efterskole. Niels 
Henrik arbejder videre. 
 
                ”Varm onsdag” i Staby Sognegård.6 gange før jul, 8 gange efter jul. Vi støtter med 
huslejen og kaffen. Niels Henrik kommer de gange han kan. Frivillige kaffedamer. Eventuelt betale 
10  eller 20 kr. til kaffen efter nytår.   
 
                  Kursus i udvidet brug af DAP – Den Digitale Arbejdsplads. Landsforeningen af 
Menighedsråd kører et kursus en tre timers aften til 6500 kr. uanset hvor mange deltager. 
Relevante områder: Arkivering, som vi kan sætte fokus på - Birgitte forhører sig hos Vagn 
Graversen, Spjald.  
 
                  Gudstjeneste på kirkens hjemmeside. Prædiken er lagt ind på hjemmesiden. 
 
                  Kort referat fra Distriktsforeningens efterårsmøder. Hvordan håndterer menighedsrådene 
hvordan skole og kirke arbejder sammen. De fleste har gode erfaringer med et samarbejde, mange 
skoler er glade for at få tilført ressource udefra til kristendomsundervisning. 
Hvis der er interesse for at være medlem af RAMS på Staby Skole, kan vi melde os ind igen.  
 
                  Indhold af kirkeblad. Ind imellem kan vi kan godt bruge et indlæg mere. 
                  

 
3)  Orientering v. sognepræsten. 

Konfirmanderne har undervisning om morgenen hver onsdag frem til jul. Efter nytår er 
der undervisning 4 hele dage. 
 
Der er konfirmandlejr på Nr. Nissum Efterskole den 10. – 11. januar. Der er brug for en 
enkel frivillig hjælper. 
 
Tirsdag den 14. april er der Luthers Nøgle. Her er der også brug for mange frivillige. 
 
Fortællegudstjeneste løber af stablen først i 2015. Knud Jacobsen vil fortælle fra Biblen, 
hvorefter Niels Henrik vil reflektere over det. Bagefter er der kirkekaffe. 



Fredag den 5. juni 2015 Grundlovsdag er der sang fra Højskolesangbogen med og på 
Staby Efterskole. De omkringliggende sogne er med. Kl. 13:30 – 20:30. Der er brug for 
en eller to frivillige. Helge og Inger har meldt sig. 
 
Konfirmationsundervisning for voksne. Niels Henrik sender en invitation ud til 
konfirmandernes forældre. Sætter et opslag op på facebook. Der er et opslag på 
hjemmesiden, og derudover sætte er opslag op i Torsdagsavisen.  

       
      Der kommer to filmaftner, den 3. marts og den 26. marts. Forslag til film modtages 
gerne. 
 
4)   Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver 

             Ane Thomsen 
             Inger K. Andersen 
 
             Vinter og forårets arrangementer Se bilag Aktiviteter 
             

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

Ny fuge i vestgavlen. Er i orden. 
Udskiftning af kapsler ved udluftningskanaler er udskiftet. 
Taget trænger til algefjerner. Henning tager af 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  
Annette søger om at komme på efterkursus på Vestervig. Kassererne vil gerne vide 
prisen på kurset.  
  

 
9)  Lukket punkt 

  
10)  Evt.  

 
 

 
 


