
Fælles menighedsrådsmøde tirsdag d. 27. aug.  2013 for Madum - og Staby Menighedsråd 
 
Sted.:  Konfirmandstuen i Præstegården kl. 20.00 – 22.00, herunder kaffe. 
 
Til stede: Niels Henrik, Henning, Arne, Lene, Inger, Per, Kresten, Kaj, Henrik, Birgitte, Edith og Ane.  

  
1) Valg af referent (sekretær).Ane. 

 
2) Gennemgang af referat fra fællesmøde 18/6 2013, og underskrivelse af protokol vedrørende 

referat fra d. 16/4 og d. 18/6. 
 

 
3) Orientering v. formændene 

”Kunsten i bevægelse” i Madum og Staby. Der bliver postomdelt program. Niels Henrik 
forsøger at inddrage konfirmanderne. Niels Henrik er med ved ferniseringen/afslutningen onsdag 
den 11. september. 
 
Facebook – profil. Hvordan går det? Der er ca. 30 medlemmer. Niels Henrik har fået 
administratorrettigheden til hjemmesiden på Staby Sogn, så kan der reklameres for fx 
spagettigudstjeneste. 
Konfirmanderne er med i en lukket gruppe på Facebook. 
 
Orientering om valg af ny provstiudvalg og stiftsråd. 
Der blev taget udgangspunkt i den geografiske fordeling, så rådet er bredt repræsenteret i 
provstiet. Anette Lillevang er opstillet for Det gamle Ulfborg/Vemb Kommunes område. 
Henning Rindom er opstillet som stedfortræder.  
Jens Kirk blev foreslået til stiftsrådet. 
De nye råd tiltræder 1. november. 
  
Vejledning til kirkebænken om højmessens forløb – en ide? 
Niels Henrik og Edith har lavet laminerede plancher - størrelse A5. 

 
4) Orientering v. sognepræsten. 

Skal vi have månedens salme tilbage? Der er stemning for én månedlig salme, uden at det 
annonceres i kirkebladet. 
Forslag om 3 særlige aftensgudstjenester i begyndelsen af 2014 (foreslået af Knud Jakobsen)? 
Temaet er gudstjenestens forløb i et historisk perspektiv.  
1. gudstjeneste: Anno 50 Fra Paulus’ tid. 
2. gudstjeneste: Anno 1200 På den tid da Staby Kirke blev bygget. 
3. gudstjeneste: Anno 1550 Tiden lige efter Reformationen. 
Det er der stemning for fra menighedsrådets side. 
 
Altergang også ved morgengudstjenester? Det skal prøves i en forsøgsperiode. 
 

      Familiebibel til brudepar? Det er ok. 
 
      Uddybende om Svend Prips gennemgang af orglerne:  
Orgelet i Staby kirke. Orgelet er historisk værdifuldt, da det blev fremstillet i orgelbyggeriets 
glansperiode først i 40érne. Piberne er fremstillet af en legeringsblanding af tin og bly, hvilket giver 
en hel unik klang. Der er en skade på den kasse der fordeler luften, og orgelet er i det hele taget slidt. 
En renovation vil komme til at koste 1 – 1,5 mill.kr. Man kan eventuelt investere i et ekstra 
klaviatur. 
Svend Prip er bekendt med særlige fonde, der vil støtte reparationsarbejde af denne art. 
 
Orgelet i Madum Kirke er meget fint, og har også en meget fin klang. Der er plads til et større orgel 
og Svend Prip er bekendt med tre brugte orgler, som kunne være relevant at se nærmere på.   



 
      Filmaftener og andre arrangementer til foråret 2014? 
Vi finder nogle datoer i februar – marts måned. Der er foreslået to film, hvor der er grundlag for en 
god debat efter fremvisningen. Bl.a.: Skal man give aktiv dødshjælp?  
 

 
5) Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver: se bilag. 

            Ane Thomsen 
            Inger K. Andersen 
            Ved Birgitte – Gospel workshop d. 31/8 I Staby Skole og koncert I Staby Kirke kl. 16:00. Over 
20 personer er tilmeldt, så vi ser frem til en god dag. 
 

6) Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver 
      Henning Rindom: 
Der er søgt 100.000 kr. på afdrag på nyoptagne lån ved afslag. Der er søgt om 242.442,30 kr., hvilket 
er blevet bevilget. 

                   Arne Søgaard 
 

7) Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Per 
Bogstaver/tekst på sten ved indkørsels til Præstegården. 
 
Vejgård kommer og tager mål til gardiner i konfirmandstuen. 
 
Henning kontakter Peter Hansen ang. Præstegården: Tagsten og sålbænke efterses. 
 
Præstegårdsforpagtning bliver digitaliseret fra 1. september 2013.  Det er lovpligtigt at bruge 
Nem-ID. Per følger op på det. 

 
8) Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver 
      Edith Bennedsgaard 

                   Kristian Jensen 
 

9) Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver 
Inger Andersen 
Henrik Olesen 
- Ny ansat organist, Boyana Bjørn starter i Madum Kirke den 1. september. 
             

             10) - Udsendt debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur   
  For folkekirken. Niels Henrik kommer med et oplæg. 
 
Der vil være et fællesmøde med øvrige sogne i Ulfborg d. 25/9 
  

              
11) Evt. 

Stiftsmøde d. 3. oktober – hvem vil med og vil vi spise på Hotel Dagmar? Arne Søgård 
kontakter Dronning Dagmar med et cirka fremmøde, og han gør opmærksom på vores tidsplan. 
 
Møde i Esbjerg d. 11/9 ang. ny styringsstruktur for folkekirken – hvem vil med? 
 
Vores kontaktperson fra Kirkebladet inviterer til et møde om bladets fremtid. Ane tager med. 
 

        
 
Vel mødt, Per Jacobsen 22 77 52 71, Birgitte Eskildsen 42 26 15 59. 
 
 



 


