Referat af fælles menighedsrådsmøde kl. 20.00 tirsdag d. 28. januar 2014 for Madum og
Staby Menighedsråd i konfirmandstuen i Præstegården.
Til stede: Niels Henrik, Henning, Henrik, Per, Kresten, Inger, Kaj, Edith, Birgitte og Ane.
1) Valg af referent (sekretær). Ane
2) Gennemgang af referat fra fællesmøde 12/11 2013, og underskrivelse af protokol.
3) Orientering v. formændene
• Skal vi fortsætte med (så mange) farvefotos i kirkebladet?
Vi går tilbage til den ”gamle” model, hvor der er farver på omslaget og midtersiden.
• Skal kirkebladet moderniseres? Dette tages op på visionsmødet samt borgermødet, og vi
kan derudover indhente inspiration fra kirkeblade fra andre sogne.
• Fællesspisning/sandwich skærtorsdag? Der er stemning for det lille traktement
(sandwich og et glas hvidvin) efter gudstjenesten.
• Stillerliste til Elof Westergaard, Staby og Madum skriver under.
4) Orientering v. sognepræsten.
• Orientering om orgler i Madum og Staby: I Madum ønskes nuværende orgel skiftet ud
med et større. Der er to udvalgt fra Sjælland til nærmere opmærksomhed. A. En ældre
model. B. Et nyere orgel. Der er enighed om, at der skal undersøges, hvad der skal gøres
ved henholdsvis A og B, og hvad er prisen. I Staby er der besluttet Niels Henrik ansøger
stiftet om tilladelse til at restaurere orgelet. I samråd med orgelkonsulent Svend Prip
anbefales vi at bruge den ’billige’ (182.475 kr.) løsning, så orgelet vil bevare dets
særegne klang.
• Eventuel flytning af filmaften. Filmaften den 5. marts forbliver på datoen, tidspunktet
ændres til 19:30, (i stedet for 19:00). Grundet der er fællesspisning i Staby Sognegård
den samme aften.
• Vil samarbejde med Staby Efterskole omkring en koncert i kirken. – God ide.
• I lighed med sidste år kommer der en gudstjeneste med tyske oversættelser. Vi må finde
en større medieoverflade til reklame for dette.
• Aftensang på loftet i Madum Kirke gentages også i sommer.
• Samarbejde med Gitte Hansen omkring Friluftsgudstjeneste og Markedsgudstjeneste.
• Sommermødet den 10. august i præstegårdshaven. Birthe Rønn Hornbæk inviteres til at
fortælle/holde foredrag.
• Konfirmanderne: – Besøg af jordemor, det var en succes. – Søndag
Kyndelmissegudstjeneste med nadver, her skal bruges druesaft. – Pige fra Burma,
kommer og fortæller om det at være forfulgt. Danmission Løgum kloster, TPC
Teologisk Pædagogisk Center står bag. – Tager til Nørre Vosborg og spiller rollespillet
’Luthers Nøgle’, i stedet for at tage på udflugt med konfirmanderne. – I slutningen af
marts maler konfirmanderne en tesedør, som skal bruges til opslag. Døren skal gå på
skift Madum og Staby imellem. Kaj forhører Peter Nørfjand om han har en gammel dør
til formålet.
• Grundlovsgudstjeneste til næste år. Eventuelt i samarbejde med fællesspisningen i Staby
Sognegård.
5) Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver
Inger K. Andersen, Ane Thomsen
• Aktivitetslisten se Bilag 2

6) Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver
Henning Rindom, Arne Søgaard
7) Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Per
• Betalingsrettigheder. Menighedsrådet er blevet gjort opmærksomt på, at vi er blevet
frataget 0,5 betalingsrettighed på præstegårdsjorden. Per tager dette op med forpagteren.
• Momsning af jordleje. Vi har fået tilladelse af Erhvervsstyrelsen til at momse jordlejen
med virkning af 1. april 2013.
• Træer er væltet i præstegårshaven. Arne Søgaard får det fjernet og ryddet op imod en
pris af 3000 kr. incl. moms.
• Der er indkøbt en ny opvaskemaskine til privaten i præstegården.
8) Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver
Edith Bennedsgaard
Kristian Jensen
9) Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver
Inger Andersen
Henrik Thaysen Olesen
• Ansættelse af organist. Anette Gaardsbøl er ansat fra 1. februar 2014. Der arbejdes på at
få de sidste formaliteter på plads. Anette spiller første gang i Staby Kirke den 2. februar.
• Stillingsbeskrivelse til organist skal tilrettes.
10) Evt.
•
•
•

Visionsmøde 4. marts. Staby og Madum starter hver for sig, derefter holder vi et samlet
møde.
Elisabeth Dons Christensen holder sin afskedsgudstjeneste i Ribe Domkirke den 27/4 kl.
14:00. Kirkekasserne bidrager til en gave til hende fra de to menighedsråd.
Henrik Olesen og Jørn Meldgaard sammenfatter en lille artikel til kirkebladet angående
globen i Staby Kirke.

