Referat fra fælles menighedsrådsmøde den 24. januar 2012.
Sted.:
Tidspunkt.:

Præstegården, konfirmandstuen.
Madum og Staby afholder møde hver for sig kl. 19.00 – 20.00
Fællesmøde kl. 20.00 -21.30

Dagsorden.:
1) Valg af referent (sekretær).
Birgitte
2) Gennemgang af referat fra menighedsrådsmøde 08/11 2011
Ingen kommentar
3) Orientering v. formændene
•

Salmefestival: 6. november 2012
Er i gang med at blive arrangeret. Tilbagemelding til styregruppe senest d. 1/2 2012

•

Kirkehøjskole: 24/3 2012
Er i gang med at blive arrangeret. Pjece/invitation vil blive klar ultimo januar

•

Fremtiden for de 2 menighedsråd, samarbejde og fællesmøder.
Madum ønsker at fortsætte som selvstændigt menighedsråd i næste valgperiode.

•

Ny protokol.
Opstart denne dato, med udprint, underskrift og samles i mappe. Gemmes på it-skrivebord

•

Valg 2012.
Der er forvarslet møder i foråret. Der vil på Erfa- møde i Ulfborg komme et punkt med valg.

•

Visionsmøde: 27/3 2012 kl. 19.00 i Præstegården

•

Betænkning ”Provstestillingen og provstiets funktion”
Indlæg fra Menighedsrådsbladet fremlagt som mundtligt referatreferat. Der besluttes, ikke at
Afgive høringssvar.

4) Orientering v. sognepræsten.
Nyt regulativ for Astrid er fremkommet i dag.
Astrid har opsagt stilling på hospice i Hvide Sande pr. 1/1 2012. Pr. 1/3 bliver der fuld
gudstjenesteliste i sognet. D.v.s. 4 gudstjenester i Staby og 2 i Madum i gennemsnittet i måneden.
75% af stillingen er til pastorat, inkl. konfirmandundervisning af elever fra friskole i Ulfborg, og
25% til konfirmationsforberedelse for elever fra specialskolen Rindom Kjærgaard i Ringkøbing.
Astrid er desuden bemyndiget til at varetage det 1 – årlige tilsyn af kirkebøger i provstiet.
Påske: Palmesøndag i Madum
Skærtorsdag og Langfredag i Staby
Påskesøndag i begge kirker
Kristi Himmelfartsdag: Staby, søndagen derefter i Madum
Astrid har et ønske om at synge trosbekendelsen frem for at sige den i fællesskab. Der er opbakning i
menighedsrådet. Vi starter straks på det.

5) Mødeudvalget
• Ane Thomsen og Inger K. Andersen
• Filmklub 9/2
• Kyndelmissegudstjeneste med levende lys. Konfirmanderne står for gudstjenesten
• 15. marts børnekor på Aktivcenter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24. marts Kirkehøjskole
25. marts Børnekor til Hover
1. april Palmesøndag. Dåbsbørn inviteres, samt børnekor
23. maj Borgermøde
28. maj Pinsegudstjeneste. ”. Pinsedag i det fri
29. maj Udflugt for menighedsrådet – Madum planlægger
2. juni Sommerfest i Staby – deltage med ”kirkekaffe”
19. august Markedsgudstjeneste
4. oktober Landemode i Ribe
6. nov. ”Gæt en salme” - Salmefestival
13. nov. Valg til menighedsråd
21. nov. Koncert
Der er ideer til Natkirke, Høstgudstjeneste, spaghettigudstjeneste

6) Orientering fra kassererne – kun fælles opgaver.
• Svend Aage Jeppesen
• Arne Søgaard
• Der var ingen fællesopgaver
7) Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per
• Igangværende arbejder
Træfældning ved præstegård er bestilt. Oprydning skal foregå over max en uge.
Mangler maleopgaver udvendig – udsat til bedre vejr
Computer og projektor er indkøbt. Der er besluttet at indkøbe softwear. 5 stk. indgår i et
Tilbud. Softwear deles mellem ny indkøbt computer i præstegård og
Menighedsrådsmedlemmer.
Astrid har bestilt postkasse – der er leveringstid
Astrid har et ønske om at få malet et rum i året – og at opgaven påbegyndes i år. Det er
besluttet, at tage det til efterretning
8) Nyt fra kirke & kirkegård – kun fælles opgaver
• Ingrid Bennedsgaard: Bent og Kaj har fået førstehjælpskursus - opsummering
•

Kristian Jensen: Ingen fællesopgaver

9) Nyt fra medarbejderne – kun fælles opgaver
• Bent: Ingen fællesopgaver
• Lene: Var ikke til stede
10) Eventuelt.
- Arne har meldt sig som områdeleder til indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Landsindsamling d. 4. marts
- Medarbejdermøde 7/2 for Madum og Staby
- Erfa d. 18/4
Distriktsforeningsmøde d. 6. marts.
Landsdækkende debatmøde d.1. marts. Mødested: Nøvlingskov Efterskole
11) Lukket dagsorden.
Referent Birgitte Holm Eskildsen

