
 
 

Referat af fællesmødet for Madum - og Staby Menighedsråd den 8. april 2014 
i konfirmandstuen i Præstegården kl. 20.00 – 22.00. 

 
Fremmødte: Niels Henrik, Birgitte, Henning, Edith, Henrik, Kaj, Inger, Kresten, Per og Ane   
  

1) Valg af referent (sekretær). Ane 
 

2) Gennemgang af referat fra fællesmøde 18/3 2014, og underskrivelse af protokol. 
 

 
3) Orientering v. formændene 

Afskedsgave til Elisabeth Dons Christensen. Vi giver gerne. 
 

 
4) Orientering v. sognepræsten. 

Niels Henrik har kontaktet Gitte Hansen ang. sorggrupper. Det er tilrådeligt at andre personer 
end præsterne, der er tovholdere. Man kan komme på kursus, hvis man er interesseret.    
 
Samarbejde med Ulfborg: Vi vil gerne gå sammen om en stand på Ulfborg Marked, Arne 
Søgaard undersøger om vi kan leje en sådan.  
 

       Konfirmandundervisning for voksne – annoncering? 
       Undervisningen er i første omgang tænkt for de 30 – 60 årige. Andre interesserede kan også       
være med. Moduler à 2 gange: 3 gange i januar, 3 gange først i marts, sidst på dagen kl. 17 – 19. Der 
bydes på et let traktement. Tænkte personer der skal komme og fortælle: En jordemor, bedemand 
Vejgaard, Lars Ebbensgaard, Lemvig – om tro og videnskab. Derudover arrangeres fx ’Talk and 
walk’ i 15 minutter. 
 
Staby Efterskole er blevet spurgt, om de kunne tænke sig at opføre musicalen Jesus Christ Superstar. 
De er lydhør overfor vore ideer. 
 
I uge 45. Projektet `Derfor kan vort hjerte glædes` arrangeres af Ringkøbing Provsti. Kirke – skole – 
samarbejde.  Kontaktperson: Klaus V. Jensen, organist ved Ringkøbing Kirke.  
Der er to ting på bane: Skoleleder Lene Ettrup har tre musicals at vælge imellem. Samarbejde med 
Tvind, glaskunst i kirken er en mulighed.    
 
Præsten Søren Nielsen i Kirkens Korshær, Holstebro, vil gerne komme og fortælle om arbejdet. 
 
Rollespil med konfirmanderne på Nørre Vosborg gik godt. Flere lokale frivillige hjælpere. Pris per 
sogn at være med: 2000 kr., derudover et beløb per konfirmand. 
 
Niels Henrik køber bibler og salmebøger paperback til konfirmanderne. 
 
5)   Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver. Se bilag 1 

             Ane Thomsen 
             Inger K. Andersen 
             

             6)   Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver 
      Henning Rindom, Arne Søgaard 
                         

  



7) Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Per 
Der kommer grus på gårdspladsen. 

 
 

 
             8)  Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver 

      Edith Bennedsgaard 
                   Kristian Jensen 
 

9) Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver 
Inger Andersen 
Henrik Thaysen Olesen 

                    
 

10) Visioner for Madum og Staby Menighedsråd 
Staby og Madum holder fast i de allerede nedskrevne visioner. 

 
 
11)  Lukket punkt 

  
12) Evt. 

 
Man kan eventuelt lave nyhedsbreve på mails, - oplyse dette via kirkebladet.  
 
Vi sætter Sigurd Barrets iscenesættelse af påskedagene (You Tube) ind på hjemmesiden, og 
opfordrer skolen til at gøre det samme på deres hjemmeside. 

 
Deadline for indlevering af materiale til kirkebladet: uge 18, senest den 5. maj. 
 

 
 


