
Referat af fællesmøde for Madum og Staby Menighedsråd 
tirsdag d. 27/1 2015  

 
Sted.:  Konfirmandstuen i Præstegården. 
 
Tidspunkt.:  20 -22 
 
Til stede: Inger, Helge, Per, Kresten, Henning, Henrik, Birgitte 

  
 

1) Gennemgang af referat fra fællesmøde 18/11 2014, og underskrivelse af protokol. 
 

 
2) Orientering v. formændene 

- Øget brug af DAP – Den Digitale Arbejdsplads 
- Opgivet indtil videre, da der ikke er opbakning til at bruge DAP. 
- Der erkendes, at DAP er et godt sted, at arkivere forskellige relevante 

dokumenter. Vi vender tilbage, senest efter næste valg 

- Brev fra Dansk Miljørådgivning A/S, RY 
- Besked fra stiftet. Menighedsrådene skal ikke foretage sig noget, før der  

- kommer instruks fra stiftet. 
- Odin Teateret med teaterstykket Memoria – opgivet p.g.a forhøjet pris og 

manglende opbakning 

- Varm onsdag – god opbakning, 17 – 25 personer pr. gang 
- Kurser – økonomi for begyndere 16. februar, kursus for formænd og 

næstformænd 17. marts, arbejdsmiljøkursus 22. april. 
- Generalforsamling distriktsforeningen 10. marts 
- Provstifestival 2016, møde 25. marts 

 

 
3)  Orientering v. sognepræsten. 

- Fortællegudstjeneste og konfirmandundervisning for voksne 
- Markedsgudstjeneste ? 
- Ja, til dansk-tysk gudstjeneste, hvis der er tilfredsstillende opbakning 

    -   Aftensang på Madum Kirkes loft? – Vi vælger, at ændre det til en aften med  
      sang af danske salmer og sange i Madum Kirke. 

                                      Vi siger ja til billedgudstjenester til efteråret – menighedsrådene vil gerne  
                                      have mere information. 
     Ja til gudstjeneste ved Nissum Fjorddag – pt. har vi ingen ideer 

   Slægtens år – vi er meget interesseret og er med på en aften i Sognegården. En  
    fællesarrangement sammen med Madum. Vi tænker, at vi skal have en god  

    fortæller. 
4)   Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver 

             Ane Thomsen 
             Inger K. Andersen 
 Nej til at være med til forfatteraften på bibliotek 

 Nej til et arrangement med Gårdsangerne fra Thy – prisen er for høj 
 Positiv stemning over tidlig børnegudstjeneste/ familiegudstjeneste  juleaften 
 
             Forårets og sommerens arrangementer 
             

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

Planlægge møde i præstegårdsudvalget. 
Udvalgsmøde onsdag d. 18/2 kl 15.30 

                     
             7)  Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver 

      Edith Bennedsgaard 
                   Kristian Jensen 



 
8) Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver 

Inger Andersen 
Henrik Thaysen Olesen 
  

9)  Lukket punkt 
  

4)  Evt. 
Fremtidige deadlines datoer er ændret. Trykkeriet skal have materiale et par dage før end først 
udmeldt. Ane sender oversigten ud.- Førstkommende kirkeblad: Materiale til Ane den 3. februar. 
Leveres til Post Danmark den 12. februar. Postomdeles den 17. – 18. februar. 
 
Skal vi have en salmesangsstafet i gang, som skal komme i kirkebladet? En lokal person 
beskriver en salme, fortæller hvorfor den er noget særligt. Vi kan også køre i temaer. Stafetten er 
en rigtig god ide – der er stor opbakning 

 
                   Punkter til visionsmøde 

 
 

 


