
Referat af fællesmøde for Madum og Staby Menighedsråd 
tirsdag d. 20/9 2016 

Til stede: Jesper, Kresten, Kaj, Edith, Birgitte, Arne, Per, Lene, Henrik, Henning, Helge, Inger og Ane 

         
 
                    1: Gennemgang af referat fra fællesmøde d. 22/6 og d. 16/8 2016, og underskrivelse af protokol. 

 
       2: Orientering v. formændene 

     Menighedsrådsvalg 2016 - opfølgning på orienteringsmøde og opstillingsmødet d. 13/9.  
     Stiftsmøde d. 6/10. Samlet tilmelding. 
     
   
 3: Orientering v. sognepræsten. 
Mange tak for velkomsten, vi er blevet taget rigtig godt imod. 
 
Den 3.oktober er der planlagt kejsersnit på Iben, fra den dag træder barselsperioden i kraft. 
 
Har fundet sig til rette i præstegåden, hidtidige ønsker om ombygning er ikke aktuelt. 
 
Mail fra Ulfborg vedr. babysalmesang. Invitation til Staby – Madum Pastorat. Jesper laver et 
opslag, som sættes op hos købmanden i Staby og i de to kirker.  
 
Spaghettigudstjeneste i Madum Kirke den 28. september: Kristine Noe kommer med spejderne, 
og minikonfirmanderne kommer med et indslag. 
 
På torsdag den 22. sept..  Besøg af en bygningskonsulent i præstegården, der skal laves en ny 
vurdering af hvor meget, der skal betale i husleje. 
 
Iben og Jesper har fået et godt indtryk af såvel kirken og præstegården. 
 
Der er startet et nyt hold konfirmander, og det har forløbet rigtig godt. 11 konfirmander, 2 fra 
Gørding, fra januar kommer der 1 fra Husby. Konfirmanderne får point. For hver gang man 
møder op i kirken er det 1 point, er det sammen med en voksen, er det 1½ point. 
 
Der er aftalt med Christian Ulrik Terp, præst fra Vedersø, Stadil, Tim Pastorat, at planlægning 
for fremtiden, skal foregå i januar måned. Herunder er der forudbestemt at Jesper skal tage 2 
gudstjenester (den samme søndag) hver anden måned.  
 
    Velkommen til Jesper ved formændene. 
  
 

       4: Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver 
                 Ane Thomsen 
                 Inger K. Andersen 
 Luther arrangement 31. oktober 2016 - Alfred Kirketerp er aflyst d. 31/10 2016. Birgitte 
aftaler en ny dato. 
                 Aktivitetskalender – december og vinterarrangementer 
                  
             5: Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver  

          Henning Rindom, Arne Søgaard 
                         
      6: Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Per 
           Indflytning i præstegård - er der ønsker eller bemærkninger? 
Det er dejligt med børnesikring af vinduerne ovenpå. 
Der er opsat en låge foroven og forneden af trappen. 

    Pleje af hegn ved Nørrevej nord for præstegården. Dette er klippet, vi overtager pleje af 
hegnet derefter. 



Hullet i marken udfor præstegården skal laves. Birgitte sætter i værk. 
Ny energirapport i forbindelse med præstegården, hvis Stiftet kræver det, så får de det. 
     

                     
                   7: Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver 

          Edith Bennedsgaard 
                       Kristian Jensen 
 

8:Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver 
    Inger Andersen 
   Henrik Thaysen Olesen 
    
    
9: Orientering ved medarbejderrepræsentant 
    Lene Lysgaard 
    Kaj Jeppesen. Tagrender skal renses efter behov. Tim og Knud Erik kommer på opgaven, Kaj 
henvender sig til dem. 
     

 
10: Lukket punkt 

  
       11: Evt. 
        Forslag fra Madum: Ændre gudstjenestefrekvensen så den lyder: 2 gange i Staby og 1 gang i 
Madum. Dette emne skal sættes på som punkt næste gang. 
             

 


