
Referat af menighedsrådsmøde 
for Staby Menighedsråd 

tirsdag d. 16/9 2014 kl.19.00 – 20.30 
i konfirmandstuen i Præstegården. 

 
 

Til stede: Birgitte, Henning, Henrik, Kaj, Edith og Ane.  Niels Henrik kommer midt i punkt 4. 

 
1: Orientering ved formanden. 

 Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 19/8 2014 og underskrivning i protokol. 
    Post ved Staby Menighedsråd. 
    Skt. Nicolai Tjenesten. Vi vil gerne støtte med 500 kr. Derudover oplyse om foretagenet fx en 
gang om året i kirkebladet.  
    Anskaffelse af højskolesangbøger til Staby Sognegård. Birgitte og Ane tager sig af dette. 
    Odin Teateret til Staby Sognegård med stykket ”Memoria” Odinteateret vil have 100 kr. i 
indgangsbillet, plus dækning af transport og forplejning. Aktiv Staby er medarrangør. 
Menighedsrådet vil fx betale så prisen i entre bliver fx 60 kr. incl kaffe. Dato skal findes sidst i 
november eller den første uge i december. 
    ”Varm onsdag” i Staby Sognegård. Formiddagsarrangement for især ældre, men også til alle som  
    har tid. Mødet tænkes at skulle være 1 gang i ugen. På spirestadiet: Åben om formiddagen. Hvad 
kan menighedsrådet byde ind med? Niels Henrik vil gerne komme med små indslag. ’Mother 
Theresa’ kunne eventuelt være med den dag. Gunner Thesbjerg vil gerne sætte kortspil på 
programmet.  Menighedsrådet står standby med ressourcer såvel med penge og hænder. Aktiv Staby 
er tovholder. Vi tilbyder at betale husleje 8 plus 8 gange. Vi forventer der bliver en lille 
brugerbetaling hver gang.  
    Punkter til møde med Aktiv Staby d. 17/9: Odin Teateret, Varm onsdag, Højskolesangbøger. 
    Vedr. Kirkens Korshær: Invitere Kirsten Engmark, så hun kan oplyse om organisationen. 
    Kursus i udvidet brug af DAP – Den Digitale Arbejdsplads.     

  
2: Orientering ved sognepræsten. Er ikke til stede, men har sendt følgende bemærkninger: 
    pkt. 1: Man kan søge NFS Grundtvigs Fond om tilskud til Højskolesangbøger (men der er først 
uddeling næste år 8/9).  
Når ’Varm onsdag’ kommer i gang vil jeg prioritere at komme der jævnligt – og vil da også godt 
indimellem levere et eller andet indslag. 
pkt. 2 ’Orientering fra sognepræsten’: 
•         Der endte med at blive 11 konfirmander – et rigtig godt hold. 
•         Jeg holder møde med Lene Ettrup, billedkunstlæreren og Wang Jing fra Tvind om det lille 
’kunstprojekt’ for 4. klasse til kulturugen i uge 45. Menighedsrådet vil betale udgifter til materialer 
til kunststykket. 
•         Der er udsendt invitationer til dåbsjubilarer til gudstjenesten 26/10. 
•         Der har ikke været mange reaktioner på min opfordring ved fællesspisning om 
voksenkontakter til børn om behov. 
•         Jeg har jo lidt fravær i oktober: 29/9 - 3/10 skal jeg lede et kursus om reformationsjubilæet i 
Løgum Kloster/Fredericia. Og 9.-21.10 holder Birgitte og jeg vores ’sommerferie’. Jeg vil være 
tjenstligt borte 24.-25.oktober. Den første periode dækkes af Pia, den næste af Jakob og Pia på skift 
og de sidste to dage af Jakob. 
 
      
3: Orientering ved kasserer 
    Referat fra budgetsamråd. 
1.000.000 til driftramme 2015. 



Anlæg: Om – og tilbygning af graverfaciliteter, herunder off. toilet og køleanlæg til kapellet 
470.000 kr. plus 315.000 kr. fra tidligere projekt. 168.750 kr. til ordinære afdrag. I alt ligningsbeløb 
1.638.750 kr. 
 
 
4: Orientering ved kirkeværge 

- Projekt ny kirkesti – færdig og afleveret. Bliver banket, så den kan blive lige nok så flad. 
Stenmel er lagt på de steder regnskyllet har beskadiget den. Ros til Finn - er velfortjent. 

- Blå jerndæksel ved østindgangen skal males sort. 
- Restaurering af orgel i uge 39 – 40 (22/9 – 3/10) Intonation i uge 41.                                    
- Udskiftning af fuger ved kvadersten – er startet i dag med at kradse ud. Sydsiden. Skal være 

færdig inden 1. oktober. Pris. 50.000 kr..  
- Planlægning omkring graverfaciliteter- Får vi lavet den stor nok? Edith og Kaj ser på det. 

Kirkegård, evt. belysning,  
- Niels Henrik er med i mødet. 

      Formøde d. 17/9 kl. 13.30. Møde med kirkegårdskonsulent d. 19/9 kl. 13.30 
- Reparation af korbue, det skal vi have lavet hurtigst muligt. Aftale med Hans – Edith tager sig 

af dette. 
- Sand – og tapetklister mellem klinkerne mangles i tårnrummet. 

Ny bygningskyndig til Staby Kirke. Vi vælger at skifte bygningssagkundig til syn på kirken 
fra og med 2015. 

 
5: Orientering ved kontaktperson. 
     
6: Orientering ved medarbejderrepræsentant 
     Kort referat fra 2 ugers kursus 
    Brandalarm afprøves i morgen. 
Kursus i Svendborg i 14 dage. Temaerne har været bl.a.: Begravelser, Etik, Pasning og 
konservering af inventar i kirkerummet, Gudstjenesteforløb, Ved brand - hvordan skal fx  
organisten forholde sig? Flere brandøvelser praktiseret. Brandudstyr. Førstehjælp og hjertestarter. 
Kursus i uge 43 om bl.a. installationer i kirken. Kursus i marts 2015.  
 
 7: Orientering ved mødeudvalget  
     Se bilag 1 
      
 9: Evt. 
    Vi er blevet spurgt om vi kan transmittere gudstjenesterne. Lydoptagelser – eventuelt med 
kamera.  
Niels Henrik vender det (ang. udstyr) med Anders Mikelsen, Staby Efterskole. Vi arbejder videre. 
 
Der er seks koncerter på ½ år. Vi skal være opmærksomt fremover, hvor tæt de ligger.  
En sommerkoncert er på ønskelisten. 
      
 
 
Bilag: Referat fra menighedsrådsmødet d. 19/8 2014 
 
             
            
 
 
 



 


