
Fælles menighedsrådsmøde tirsdag d. 15. jan. 2013 for Madum og Staby Menighedsråd  
 
Sted.:  Madum Forsamlingshus. 
 
Tidspunkt.:  Møde i de 2 sogne hver for sig kl. 19-20 

                        Staby mødes kl. 18.30 
 Fællesmøde kl. 20.00 – 22:00, herunder kaffe. 
 
Kaffe: Inger og Kresten 
  

1) Valg af referent (sekretær). 
 

2) Gennemgang af referat fra fællesmøde 20/11-2012, og  underskrivelse af protokol. 
 

 
3) Orientering v. formændene 

• Formændene kan maile bekendtgørelser til sognepræsten, således at disse kan offentliggøres 
fra prædikestolen. 

• Præsteindsættelse, nedsættelse af udvalg til at varetage, følgende er med i udvalget, Birgitte 
Eskildsen, Inger Andersen, Ane Thomsen og Arne Søgaard. 

• Forslag til ændring af forretningsorden til fællesmøde. 
i. Paragraf 4 stk. 1, 10 hverdage ændres til 8 hverdage. 

ii. Paragraf 4 stk. 3, ”på kirkekontorerne” ændres til ”hos formændene” 

• Indberetning af gudstjenester til Kristeligt dagblad og sogn.dk, vi spørger Gudrun Fredskilde 
om hun vil påtage sig dette hverv.  

 
4) Orientering v. sognepræsten. 

Pia redegjorde for konfirmationsforberedelsen, da Jakob fortsat er sygemeldt er 
situationen uafklaret. 
Posten kan flyttes til Pias privatadresse, når Niels Henrik kommer kan den flyttes til 
præstegården. 
Luthers Nøgle, vi opgiver at deltage i år. Vi ønsker så at Niels Henrik arrangere en 
udflugt eller lignende. 
Pia vil gerne have besøg fra Folkekirkens Nødhjælp til konfirmanderne, det vil blive 
en tid fra 17 til 20, kan det lade sig gøre? 
Vi vil gerne have besøg fra Gideonitterne, vi forsøger at få besøg den 10. februar i 
Madum. Pia finder en anden dag hvor han kan komme i Staby. 

5) Mødeudvalget – ved fælles opgaver 

• Ane Thomsen 
i. Vi havde mange gode aktiviteter i november og december, b.la. takket være Pia 

Lützen 
ii. 3. februar Kyndelmissegudstjeneste kl. 19 i Staby kirke 

iii. Skærtorsdagsspisning afholdes ikke skærtorsdag 
iv. Niels Henrik bedes om gudstjenesteliste, og spørgsmål om 2. pinsedag 20. maj, 

afholdes som vi plejer? Desuden spørgsmål om markedsgudstjeneste. 
v. Børnekor, vi skal have fundet et par datoer hvor de deltager ved gudstjenesten. 

• Foreslag fra Birgitte Eskildsen 
i. Sogneudflugt, måske sammen med Ulfborg, til Gimsinghoved for at se Svend Aage 

Madsens udstilling af ikoner. 
ii. Forslag om foredrag med Niels Henrik Arendt om Luther, og fortælleaften ved 

Birgitte Arendt. 



iii. Forslag om aften med korshærspræsten og måske Kirsten Engmark om 
indsamlingerne. 

iv. Skal traditionen med sommerkoncerter genoptages/fortsættes? 
v. Filmklub, skal disse fortsætte? Måske i Madum forsamlingshus i uge 10. 

    
6) Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver 
Henning Rindom  
 Provstiet har givet os et byggelån på kr. 500.000,- 

              Arne Søgaard 
 Vi har nu og da købt kontorrmaterialer hos staples, http://www.staplesdirect.dk/ 
 

7) Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per 
             Forpagtning af præstegårdsjorden, kort orientering vedrørende grøfterne. 

Renovering af præstegård, gulv i køkken lægges i ”vulcanic ash” – ”silver shadow” skaktern som 
ønsket af præsteparret. I konfirmandstuen ønskes træ som i resten af huset. Af saglige årsager mener 
Arne Søgaard at træ ikke er det rette valg til gulvbelægning i konfirmandstuen.  

  
8) Nyt fra kirke & kirkegård – ved fælles opgaver 
Edith Bennedsgaard 

             Kristian Jensen 
 

9) Nyt fra medarbejderne – ved fælles opgaver 
             Bent 
 Bent takkede for julegaven. 
             Lene 
 
             10) Organiststilling v/ Birgitte 

Der skal ses på timeantal og nødvendigheden for reduktion af timer, stillingen bibeholdes uændret 
indtil 1. august. 

 
11) Eventuelt. 
Aftale dato for konstituerende møde for præstegårdsudvalg 
Distriktsforårsmøde 28/2 
Folkekirkens Nødhjælp søger indsamlere i lokalområdet, til søndag den 10. marts. 

 
Vel mødt, Per Jacobsen 22 77 52 71, Birgitte Eskildsen 42 26 15 59. 
Bilag: Forretningsorden for fælles menighedsrådsmøde 


