
Referat af fællesmøde for Madum og Staby Menighedsråd 
tirsdag d. 12/1 2016 kl. 20:00 

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

 
  

      1: Gennemgang af referat fra fællesmøde 17/11 2015, og underskrivelse af protokol. 
 

       2:Orientering v. formændene 
 Tur til Wittenberg. Gitte Hansen og Søren Wogensen er ledere. Det er uvist, hvor mange der er 
tilmeldt. Arne Aa kontakter Gitte. Vi sætter opslag op hos købmanden og i kirkerne. 
 

 Menighedsrådsvalg og valgkampagne 2016. Landsforeningen og Kirkeministeriet opfordrer 
til offentlige opstillingsmøder på en fælles dato over hele landet. 
Vi holder et møde om valget engang her i vinter. 
. 
 Gavekasse Vi fortsætter som hidtil. 
 
 Opsætning af Kirkenet forbindelse til Arne Aa. Virker som det skal. Vi har to linjer: Hos Arne 
Aa og i Staby Præstegård. 
     
3: Orientering v. sognepræsten. 
Spaghettigudstjeneste foreslået til den 13. april kl. 17.00 i Staby kirke. Ane kontakter korleder 
Karen Boye vedr. børnekor i den forbindelse. 
Arne Aa tilbyder at kontakte en gruppe musikanter, som kan give koncert efter konfirmationen. 
Vi er positive. 
Konfirmationsundervisning 2016, Program vedr. konfirmander er sat ind i aktivitetskalenderen.  
Skoleår 2016-2017. Konfirmation 2017 i Staby Kirke er undtagelsesvis en søndag - den 7. maj.  
 

      4:Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver 
             Ane Thomsen 
             Inger K. Andersen  
             Aktivitetskalender – bilag 1  
 
            5:Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver 

      Arne Søgaard 
      Henning Rindom: Henning Rindom, vedr. præstegårdens sydmur: Peter Hansen er sat på     
opgaven med at omsætte sydmuren. Det bestræbes på, at det ordnes i perioden mellem den 1. 
marts – 1. maj. 
 
      Annette og Ane har søgt om at komme på kursus på Vestervig Kirkemusikskole vedrørende 
salmesang.  Dette er bevilget.  

 
                         
      5:Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Per 
Fremadrettet skal betaling af forbrugsafhængige udgifter (vand og strøm) gøres via skema fra stiftet.  

Udflytningssyn. Birgitte er tovholder, (aftale med Lone Hvejsel og præstegårdsudvalg). 
                     
                  7:Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver 

      Edith Bennedsgaard 
                   Kristian Jensen 
 

8:Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver 
Der skal være et personalemøde engang i februar, Madum og Staby hver for sig. Henrik er 
tovholder. 
Inger Andersen 
Henrik Thaysen Olesen 
 
 9:Præsteansættelse. Efter møde med Elof Westergaard og Lone Hvejsel, er der blevet bevilget 
en 75 % stilling.  
 
 10:Lukket punkt 

  
       11:Evt. 



           
 

 
 

 
 
 


