
Referat af fællesmøde for Madum og Staby Menighedsråd 
tirsdag d. 22/9 kl. 20:00 2015  

 
Til stede: Per, Helge, Inger, Kresten, Birgitte, Edith, Henning, Henrik og Ane 

  
 

1) Gennemgang af referat fra fællesmøde 18/8 2015, og underskrivelse af protokol. 
 

 
2) Orientering v. formændene 

    - kursus i Den digitale arbejdeplads . På mandag den 28. september. Helge, 
Birgitte, Henning og Ane er med. 
  - Stiftsmøde 1. oktober.  Arne Søgaard er tovholder.  
                            - Luthers reformjubilæum i Provsti. Et forløb vil køre i perioden 31. oktober til 
4. november 2017. Staby - Madum er med.  
                            - Tur til Wittenberg. Møde torsdag formiddag hos Gitte Hansen, Birgitte er 
med. Skal turen gennemføres. Der er for og imod.  
  - Opsamling fra Niels Henriks begravelse. Lydforholdene var ikke i orden. 
Helge har kontaktet firmaet. 
  - Plan for pastoratet i Staby-Madum.  Arne Aa kom i går hos Birgitte. Arne Aa 
er glad for, at skal komme her. Han har lavet en artikel om sig selv, denne kommer på facebook 
og på kirkens hjemmeside. Doris og Arne kommer til at bo i Husby. 
  - Velkomst til Arne Aa. Efter de to gudstjenester i Madum (den 18. oktober) og 
Staby (den 25. oktober)er der kirkekaffe. (Der er ingen billedgudstjeneste i Madum, der er alm. 
gudstjeneste).  
Arne Aa kommer i en 100 procents stilling. 
Birgitte og Per laver et brev til Elof Westergaard vedr. den nye præstestilling. 
Birgitte og Per begge med ægtefælle tager til København den 23. - 24. oktober til Grundtvigs 
Forum. I forbindelse med en mindesammenkomst vil formændene siger noget om, hvordan det 
har været at have Niels Henrik Arendt som sognepræst. 
  - Indhold af Kirkeblad 

 
3)  Orientering v. sognepræsten. Udgår. 

 
4)   Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver 

             Ane Thomsen 
             Inger K. Andersen 
             Aktivitetskalender - efterårets og vinterens aktiviteter 
             Voksenkonfirmandundervisning Vi spørger Arne Aa til råds. 
             Udflugt. Helge arbejder videre.  
 
      5)   Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver 

      Henning Rindom, Arne Søgaard 
                         
6) Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Per 

Murer i præstegård.  Fugning af udsete steder er gjort. 
- Stormkroge er i orden 
- bordplade? Er ikke udskiftet. 
- Toilet overfor kontoret fungerer igen 
- Vasken i køkkenet stopper jævnlig. Finn Simonsen er sat på opgaven. 

 

                     
             7)  Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver 

      Edith Bennedsgaard 
                   Kristian Jensen 
 

8) Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver 



Inger Andersen 
Henrik Thaysen Olesen 
  

9)  Lukket punkt 
  

4)  Evt. 
Deadline for indlevering af materiale af kirkeblad: Uge 43, senest mandag den 26/10. Til 
bogtrykkeriet den 29/10. Omdeling i uge 46 
 
Arne Aa vil gerne have mobiltelefon og fastnet i sommerhuset.  Birgitte og Henning arbejder 
videre. 
 
Indsamling i december: 
1., 2. og 3. søndag i advent – Kirkens Korshærs julehjælp. 
24. december – Børnesagens Fællesråd 
31. december – Bibelselskabet. 
 
 
 

 
 

 
 


