Referat af fællesmødet for Madum og Staby Menighedsråd
tirsdag d. 17/11 2015
Sted.:

Konfirmandstuen i Præstegården.

Til stede: Arne Aa, Birgitte, Per, Edith, Henning, Henrik, Kresten, Inger, Arne Søgaard, Lene, Kaj, Helge og
Ane.

1: Gennemgang af referat fra fællesmøde 22/9 2015, og underskrivelse af protokol.
2:Orientering v. formændene
Luthers reform-jubilæumsuge i Ringkøbing Provsti. På udvalgs – og præsteplan: Gudstjeneste i
Staby Kirke 31. oktober 2017. Jubilæet varer frem til 3.-4. november. Staby, Madum vil byde
ind med noget.
Menighedsrådsvalg og valgkampagne 2016
Dagsorden og beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol og arbejdsprotokol. I Staby
gør vi som vi plejer, med tilføjelse af at beslutningerne understreges og markeres med fede
typer bogstaver. I Madum er det et sammenhængende referat.
Tur til Wittenberg 2016. I 2015: Den 25. november – er der Teologisk Salon i Ulfborg
Sognehus, og den 6. februar Kirkehøjskole i Vemb. Foredrag begge steder med oplysninger
desangående.
Visionsmøde 2016. Vi behandler emnerne: Dèt at være medlem af et menighedsråd,
Menighedsrådene fremover, eller udskiftet med emnet – ”Ny sognepræst”
Male på præstetavle i Staby Kirke. Lis Nielsen vil gerne sørge for dette.
Mødeliste til kommende kirkeår. Se bilag 1

3: Orientering v. sognepræsten.
Arne Aa takkede for en fin velkomst. Er kommet godt i gang.
Konfirmationsundervisning 2016, skoleår 2016-2017
Konfirmandundervisningen forløber godt. Vil arbejde i samarbejde med skolen for en
kontinuerlig undervisning efter nytår. Måske undervisning efter skoletid.
Arne vil også gerne arbejde fremadrettet, så det kan komme kommende konfirmander til gode.
Vil gerne med til Luthers Nøgle som er den 5. april 2016. Skal tilmeldes.
Har tilmeldt konfirmanderne til Dan Mission den 5. februar 2016. Pris 1650 kr.
4:Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver
Ane Thomsen
Inger K. Andersen
Aktivitetskalender - vinterens aktiviteter – ønsker for fremtiden. Bilag 2
5:Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver
Henning Rindom, Arne Søgaard

Der er afsat 150.000 kr. til sydmuren. Peter Hansen får arbejdet, hvis han holder fast i det tilbud
han tidligere har givet. Sættes om muligt i værk i det tidsrum præstegården står tom. Henning
står for det.
Henning sætter sig ind i de økonomiske forhold i den periode, hvor præstegården står tom.
Gavebudget ny gennemgang ønskes.
Gavekasse som punkt på næste møde.(120116).
Lommekalender. 3 ønsker dette, Henning skaffer disse.
5:Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Per
Oprydning på loft over konfirmandstue. Flere gamle effekter er bragt til Lokal Historisk Arkiv i
Ulfborg. Effekterne kan til enhver tid lånes til besigtigelse. Vi får en skriftlig oversigt over
tingene.
Præstegården blev bygget i 1916, boligen har 100 års-jubilæum næste år.
Der er sat en ny bordplade op i køkkenet.
Kloaksystem ikke altid i orden. Vi holder øje.

7:Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver
Edith Bennedsgaard
Kristian Jensen
8:Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver
Inger Andersen
Henrik Thaysen Olesen
9:Hvilken præst søger vi til vores sogne?
10:Lukket punkt
11:Evt.

