
Fælles menighedsrådsmøde tirsdag d. 16. april kl. 20.00 – 22:00 2013 for Madum - og Staby Menighedsråd 

Sted.: Præstegården. 

Til stede: Niels Henrik, Birgitte, Henning, Lene, Kresten, Arne, Per, Bent, Henrik, Edith og Ane 

1) Valg af referent (sekretær). Ane 

2) Gennemgang af referat fra fællesmøde 12/3 2013, og underskrivelse af protokol. 

3) Orientering v. formændene.  

Godkende forretningsorden for fællesmødet. I orden. 

 Godkende vedtægt for præstegårdsudvalget. I orden.  

Indberetning af gudstjeneste til www.sogn.dk og Kristeligt Dagblad - Niels Henrik vil tage sig af det.  

Kirken på Facebook: (Inspiration fra stormødet i Staby.)                                                                                         

Niels Henrik: Vedrørende konfirmandundervisning -der er påtænkt at oprette en Facebookgruppe, når 

konfirmanderne starter til efteråret.                                                                                                                          

Man skal gennemtænke brugen af denne medieform, som har gode og dårlige sider. Hvis man skal profilere 

sig selvstændig, er det en god ide, at både Staby og Madum hver for sig arbejder videre med sagen. 

Kirkebladet, hvem skal lave det fremover?  Ane tager sig af det. Der bevilges frit internet til dette. 

4) Orientering v. sognepræsten. 

Godt tre ugers forløb er gået siden indsættelsen. Både Birgitte og Niels Henrik er glade for starten i sognet. 

Menighedsrådsmedlemmer opfordres til at være opmærksomme på borgere, der kunne ønske sig et besøg 

af præsten, og lade Niels Henrik vide det. 

Niels Henrik og Pia L. har haft en god tur til Jelling og Silkeborg sammen med konfirmanderne. 

Har været ved Nørre Vosborg for at hjælpe til ved  ”Luthers Nøgle”. Fremover kunne det være en god ide, 

at vore konfirmander også er aktører ved dette friluftsspil. Voksne opfordres også til at overvære dette 

”stykke”. 

 Niels Henrik har været en tur på kirkegårdene i Staby og Madum, hvor henholdsvis Lene samt Bent og 

Ingrid har vist rundt. 

Der er forældremøde torsdag aften den 18. april i præstegården vedrørende den forestående konfirmation. 

Sognebånd - den skal fornyes nu. Menighedsrådsmedlemmer skal være opmærksomme på at oplyse om 

dette.  

Møde med Inger og Knud Jacobsen vedr. friluftsgudstjeneste den 20. maj.  

Gudstjenester i sognene, alle i menighedsrådene skal være opmærksom på frekvensen. Vi tales ved senere. 



De positive tilkendegivelser angående denne start for Niels Henrik er gensidige herfra de to menighedsråd. 

5) Mødeudvalget – ved fælles opgaver. Se vedlagte bilag 

6) Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver Henning Rindom.  

De fleste regninger vedr. renoveringen af præstegården er ved at være betalt.  

Strømudgifter: Hvis vi går sammen Madum - og Staby Kirke, så kan vi måske få rabat. Måske skal hele 

provstiet gå sammen om at købe strøm? Man skal være varsom med at binde sig til nogle fælleskontrakter. 

Henning og Arne arbejder videre med sagen. Arne vil gerne have en fast ørepris fra markedsprisen. 

Deling af fællesudgifter Arne:  Hver kasserer holder fælles udgifter for øje, og deler det i forholdet 40:60 -  

Madum: Staby. 

 

7) Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per.                                                                                                        

Forpagtning af præstegårdsjorden: Endelig kontrakt er udfærdiget. Jordlejen pålægges moms, 

betalingsrettigheder overdrages inden den 23. april.                                                                                  

Renovering af præstegården: Sydgavlen bliver færdig i indeværende uge.                                                    

Pasning af præstegårdshaven, Birgitte og Niels Henrik kontakter Jens Kr. og Ane når det bliver aktuelt.  

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

9) Nyt fra medarbejderne – ved fælles opgaver Bent: Har sagt sin stilling op i dag, så graverstillingen er ledig 

fra den 1/7 2013. Lene har intet at bemærke. 

10) Organiststilling v/ Birgitte. Stillingen skal reduceres inden den 1. august. Der skal ses på timeantal og 

nødvendigheden for reduktion af timer. Så skal stillingen slås op igen. 

10) Eventuelt  

Børge Kamp er holdt som provstisekretær på provstikontoret i Ringkøbing. Sanne Bredvig tager over. 

På Den digitale arbejdsplads er der undervisningsmateriale til børnehaven. Niels Henrik har masser af 

undervisningsmateriale til denne aldersgruppe, og han tager under alle omstændigheder kontakt til 

børnehaven.  

Distriktsforeningen laver et arrangement den 12. september, hvor man bl.a. besøger No og Hee kirke. 

Ringkøbing Provsti vil arrangere et arrangement under overskriften ’Kirke og kultur’ – vi vil gerne være 

med. Margrethe Dahlerup Koch er blandt initiativtagerne til dette projekt.  

Kirkebil? Hvordan gøres det mere attraktivt at henvende sig til denne form for transport? Måske en anden 

formulering i kirkebladet? 

11) Lukket punkt 



 

 


