Fælles regnskabsmøde og menighedsrådsmøde for Madum og Staby
Menighedsråd
kl. 19.00 tirsdag d. 18. marts 2014.
Fremmødte: Knud Anton, Niels Henrik, Per, Kresten, Inger, Arne, Henrik, Edith, Birgitte, Henning og Ane.
1) Valg af referent. Ane
2) Gennemgang af referat fra fællesmøde 28/1 2014 og underskrivelse af protokol.
3) Gennemgang af præstegårdsregnskab ved Knud Anton Hansen og Henning Rindom.
Fællesudgifter er gennemgået.
4) Nyt fra Præstegårdsudvalget v. Per J.
5) Orientering ved sognepræsten/ formændene.
Ny form af konfirmandforberedelse 2014/2015 og fremover. Samarbejde med Gitte Hansen og
Jakob Sandal: Om efteråret onsdage med 2 lektioner, på lejr en weekend i januar, hele tre
fredage i foråret. Det vil give op til 70 lektioner, hvilket er langt over det de krævede 48
lektioner.
Indsamling ved konfirmation 2014 til forfulgte kristne i Myanmar. Det er ok.
Konfirmander på besøg hos ældre konfirmander i sognet. God oplevelse. Katekismus fundet
frem.
Den 29. marts laver konfirmanderne en tesedør.
Litteraturkredsen er gået godt, med 11-12 deltagere. Tre gange hen over vinteren.
To filmaftner - fint beløb. Vil gerne fortsætte til efteråret, gerne op til 4 film over sæsonen.
Historiske gudstjenester er godt afviklet.
Besøger konfirmandernes forældre.
’Derfor kan vort hjerte glædes’ – fint samarbejde med Lene Ettrup, Staby Skole.
Elisabeth Dons Christensen inviterer i samarbejde med Ribe Stifts mellemkirkelige råd og
Stiftsudvalget for Mission og Religionsmøde til forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i Zions
Kirke, Esbjerg søndag den 30. marts kl. 16:30.
6) Orientering ved kontaktpersonen: Henrik: Organist Annette har skrevet under på
ansættelsespapirerne.
7) Orientering ved mødeudvalget Inger og Ane.
Vi håber på opstart af børnekor, så de kan synge til spagettigudstjenesten.
Tilføjelse til aktivitetskalenderen: 14. december kl. 19 i Ulfkær kirke. Thisted Drengekor.
Ulfborg, ’De vestlige Sogne’, Madum – og Staby Menighedsråd.
Per: Eventuelt en julekoncert i Madum Kirke med Ringkøbing Garden.
Niels Henrik: Efterskolen vil gerne lave en koncert til efteråret.
8) Evt.
Godt møde i Distriktsforeningen trods få fremmødte.
Vedrørende årsmødet i Nyborg sommer 2014:Distriktsforeningen har valgt Arne og Henning
som delegerede og distriktsforeningen betaler omkostningerne i forbindelse med mødet.

Visionsmøde
Gennemgang af visioner – hvor vil vi hen – nye ideer. Dette punkt tages op senere.
Niels Henrik kom med forslag til kommende arrangementer:
Konfirmandundervisning for voksne:
Få besøg af bl.a. bedemand, jordemor.
Få en ikke kristen - ateist eller en person fra en anden religion - til at fortælle.
Samtaledag med kort hvori der er skrevet spørgsmål og dilemmaer.
Walk and talk - diskutere i 15 minutter ud fra et dilemma eller spørgsmål skrevet ned på et kort.
Grundlovsgudstjeneste.
Sogneindsamling i søndags. Folkekirkens Nødhjælp
Efterskolen – tale med de unge – koncert.
Odin Teateret - forestilling i kirken.
Birgitte havde følgende udkast:
Opfordre efterskolen til at opføre Jesus Christ Superstar.
Foredrag med Niels Malmros også sammen med Staby efterskole.
Sorggrupper – kræftsyge børn – om at have mistet et barn.
Kontakt med mennesker midt i livet. 30 – 60 års-gruppen.
Diakoni: kirkerne på landet – der er behov for det. Mange sociale problemer rykket ud på landet.
Ældre er alene, vær opmærksom.
Korshærspræsten fra Holstebro – julehjælp – foredrag.
Provsten og biskoppen på besøg.
Sommerkoncert i Staby Kirke.
10 – års plan for Staby Kirke: Nyt blytag?
Male alteret og bænkene.
Gamle alter fra tårnrummet op i koret?
Salg af præstegårdsjord. – Opføre et nyt Sognehus overfor kirken.
Speak and talk på Ulfborg marked.
14. juni Sommerfest i Staby – Skal menighedsrådet vise ansigt?

