Referat fra Visionsmøde (arbejdsmøde) for Staby og
Madum Menighedsråd
tirsdag den 21. februar 2017
i Staby Præstegård kl. 19:00 – 21:00
Tilstede: Edith, Ane, Henning, Jørgen, Tina, Jesper, Kaj, Knud Erik,
Benthe, Jette, Helge, Inger

1. Hvordan tolker vi menighedsløftet hos os?
• Jesper gennemgår nogle tanker og ideer til hvad det er vi skal
arbejde med – hvad vores visioner er. (Bilag 1 (Et oplæg til
drøftelse af visioner for kirkelivet))
• Alle er velkomne til at byde ind med nye ideer eller nye
arrangementer.
2. Samtaleark
I grupper blev der snakket ud fra Samtaleark fra Grundtvigsk Forum.

3. Visioner i Staby og Madum gennemgås og eventuelt ændre.
Madum
Der har været travlhed i Madum Menighedsråd – så der har ikke været tid
til at tænke nye visioner.
1) Vi ønsker at bevare regelmæssigt gudstjenesteaktivitet, i
Madum Kirke herunder at fortsætte som pastorat med egen
præst sammen med Staby.
2) Madum Kirke skal være en god arbejdsplads, der kan fastholde
sine medarbejdere.

3) Vi skal være menighed og kirke, arrangere og deltage i det
lokale kulturliv, især, men ikke begrænset til, koncertaktivitet.
4) Vi skal gøre os mere synlige i lokalsamfundet, måske deltage i
et samarbejde med andre aktører om profilering på nye medier.
Staby
At vi er en levende kirke, der arbejder for kristendommens
forkyndelse, for hele sognet.
2)
At pastoratet Staby – Madum skal bestå med egen præst. Det
gode samarbejde skal prioriteres højt og kan udbygges til nabosognene.
3)
At vi værner om det historiske og om kulturen i forbindelse med
kirken, kirkegården og kirkelivet.
a. Vi vil gerne have fornyelse med respekt for traditionen.
4)
At Staby Kirke er en god arbejdsplads, hvor der bliver værnet
om de ansatte.

1)

Helge foreslår at prædikerne lægges tilgængelige på nettet, så de der ikke
kan komme i kirke kan læse søndagens prædiken. Tilbage til Niels Henriks
tid, blev prædikerne lagt ud på hjemmesiden. Alle tænker over til næste
visionsmøde, hvad der kan gøres for at komme videre med dette.
Til næste visionsmøde tages alle Jespers gode ideer med, og vi ser hvordan
de kan sættes ind.

4. Eventuelt
Madum afholder et ekstraordinær møde i næste uge, så de kommer først til
fællesmødet den gang der er regnskab på.

