Fællesmøde for Madum og Staby Menighedsråd
Tirsdag d. 24/1 2017
Sted:

Konfirmandstuen i Præstegården.

Tidspunkt:

Møde i de 2 sogne hver for sig kl. 19-20. (Staby denne gang: 18:30 – 20.)
Fællesmøde kl. 20.00 – 22.00, herunder kaffe.
Til stede: Ane, Jørgen, Edith, Henning, Jesper og Tina - Helge, Inger, Jette, Benthe og Knud Erik
Mødeleder: Ane
Kaffe: Inger og Benthe
Referat af møde kl. 19.00 – 21.30
• Ane byder velkommen.
1: Gennemgang af referat fra fællesmøde den 200916, og underskrivelse af protokol.
(Gælder kun Madum).
2: Orientering v. formændene
Post - herunder kurser

Dåbsfoldere
• Der er kommet Dåbsfoldere med posten. De skal ligge i kirken og Jesper får
en stak til at dele ud.
Gudstjenestefrekvens
• Et tidligere medlem i Madum ønskede en højere frekvens af gudstjenester i Madum men de har ikke haft tid til at få snakket det igennem. Helge mener at den ordning der
lige pt. er ok. Jesper har talt sammen for 2014 - og der har der været 25 gudstjenester
i Madum dette år. Ordningen køre videre som hidtil, men om det skal ændres på sigt
kan tages op på et senere tidspunkt. Både gudstjenestefrekvensen og betalingen.
• Gudstjenester planlægges lang tid i forvejen, og der er mange hensyn at tage.
Aftengudstjenester skal gå på tur.
Staby Efterskoles lokalplan, Bilag 1 vedlagt.
• Efterskolen har sendt en flerårige lokalplan ud. Punktet er blevet drøftet, og vi har ikke
noget at indsige.
Indsamlinger i december.
• Indsamlinger i kirken skal siges fra prædikestolen. Der bliver sat et lille skilt op over
kirkebøssen og nu også med Mobilpay. Siden Astrid var præst, har det været Henning
der har ordnet det. Henning tilbyder at gøre det for begge menighedsråd/kirker - og gør
det fremadrettet.
• Folkekirkens Nødhjælp har lavet et lille visitkort, med både kontonummer og Mobilpay.

Nøglefordeling
• Listen fortsættes næste gang.
Andre vigtige punkter
 Madum Menighedsråd har konstitueret sig. Inger fortsætter som kontaktperson og vil samtidig stå
som den nye Kirkeværge. Helge vil dog hjælpe Inger med jobbet om Kirkeværge.
 Distrikt foreningen indbyder til generalforsamling torsdag den 23. februar. Der er ikke tilmelding.
 Kursus for nye kontaktpersoner den 27. februar i Højmark. Ane og Jørgen deltager. Inger overvejer.
 Invitation til møde med migrantmenigheder og menighedsråd i Ribe Stift søndag den 29. januar kl.
14-17. Der er tilmelding til dette arrangement.
 Invitation til orienteringsmøde for nye menighedsråd i Ribe den 8. marts kl. 19.00. Ane sender en
mail rundt omkring den 2. marts om hvor mange der deltager - og bus kan bestilles. Det er ikke kun
for nye - men for hele menighedsråd.
 Deadline til kirkebladet er den 4. februar.
 Høring. Der er kommet et tykt værk om forsøg i Folkekirken. Det er frivilligt. Et eksempel kunne
være, at kontaktpersonerne kunne gå sammen og være en person for begge menighedsrådene. Vi har
kigget på det - men gør ikke noget.
3: Orientering v. sognepræsten.

Uge 9: Præstekursus i Løgumkloster. Uge 11: Ferie. Uge 13: Feltpræstekursus.
• Jesper er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant for præsterne.
• Jesper er kommet med i styrelsen for en konfirmandweekend på Blåkilde Efterskole den
25.-26. februar. Knud laver en degne-gudstjeneste den 26. februar.
• Jesper er kommet i styrelsesgruppen omkring Luthers Nøgle på Nørre Vosborg. Der
bliver en aften for statister i februar.
• Jesper skal snakke med provsten omkring sin stilling - 75%. Han skal prædike 6 søndage
(med 2 gudstjenester hver gang) om året i Tim, Stadil og Vedersø. Det skal planlægges i
god tid. Jesper får en fri weekend + en prædikenfri søndag mere end andre.
4: Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver
Henning Rindom, Benthe Mortensen
5: Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver
Edith Bennedsgaard
Inger K. Andersen
• Madum Kirke er ved at få repareret det udvendige lys.
• Madum skal lave et arrangement for indvielse for deres nye bruge orgel engang i foråret.
Orglet kan ikke spille uden højtalere. Så nu er der lavet nogle nye højtalere, teleslynge m.m.
6: Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Henning.
Konstituering af præstegårdsudvalg.
• Konstituering: Helge er formand, Henning er kasser, Jette og Jørgen er medlemmer.
• Brønden på marken er blevet tilset af en entreprenør. Der er lavet en fordelingsnøgle
mellem de omliggende husstande. Men eftersom det sikkert er vores lejer der har
forsaget skaden, så har vi betalt hele regningen.
• Der skal tages stilling til forpagtning af jorden - da vi har taget hul på det sidste år ud
af 5.
7: Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver
Ane Thomsen
Inger K. Andersen
Konstituering af mødeudvalget
• Ane, Inger og Jørgen
Aktivitetskalender: Bilag 2.
• I lørdags var der en god kirkehøjskole. God prædiken og gode foredrag.
• Aktivitetsplanen er gennemgået. Ane sender en revideret plan ud.
• Der er kommet forslag til en filmaften - og det bliver den 21. marts og hele filmen (2
timer og 20 minutter) ses samme aften.
• Konfirmandlejr den 25.-26. februar.
• Degnegudstjeneste den 26. februar sammen med Aktiv Staby.
• Sangaften den 28. februar.
• 4. april Luthers Nøgle på Nørre Vosborg
• Gadeaften venter til sommer/efterår
• Spaghettigudstjeneste - Ane tager kontakt til Karin Bøje og de finder en dato - måske
også med at finde påskeæg.
• Konfirmation den 7. maj - Ane bestiller salmebøger.
• Sommermøde den 25. juni - kommer i kirkebladet allerede nu.
8:Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver
Inger Andersen
Jørgen Esager
• Ane foreslår om der kunne være 1-2 møder (forår og efterår) hvor der er fælles
personalemøder mellem Madum og Staby. Der bliver startet ud med 1 gang om året.
Første gang bliver her til foråret. Kontaktpersonerne indkalder til et møde.
9: Orientering ved medarbejderrepræsentant
Knud Erik (Madum)

• Knud Erik hjælper Tim med klargøring til en begravelse.
• Holder ferie i Kristi Himmelfartsferien - men kommer hjem til kirkesyn.
Kaj Jeppesen (Staby)
11: Lukket punkt
12: Evt.
• Adresselisten skal laves om - Lene skal stadig stå på listen (orlov) Knud Erik kommer til
at stå som vikar.

Dato: 15. januar 2017 Vel mødt! Helge Bjerg Mikkelsen 24 97 62 52, Ane Thomsen 29 10 29 23.
Bilag: Referat fra fællesmøde 200916, Bilag 1 og 2.

