Referat menighedsrådsmøde
for Staby Menighedsråd
tirsdag d. 8. april 2014 kl.19.00 – 20.00
i konfirmandstuen i Præstegården.

Til stede: Niels Henrik, Birgitte, Kaj, Henrik, Edith, Henning og Ane
1: Orientering ved formanden.
Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet d. 18/3 2014 og underskrivning i protokol.
Post ved Staby Menighedsråd
Menighedsrådet medlem af Aktiv Staby? Det koster 500 kr. at være medlem. Birgitte er med.
Kort referat fra møde i Aktiv Staby. Møde i den 7. april:
Hanne Arberg – formand
Trine Thomsen – næstformand
Hanne Winther – kasserer
Underskrev de nye vedtægter.
Der blev etableret en grøn gruppe, Kommunikationsgruppe, Sommerfestudvalg.
Skolebørnene skal uddele sogneblad ud.
Ved sommerfesten vil Staby Menighedsråd give kaffe og rundstykker. Der skal desuden være
morgensang i teltet.
Sankt Hans arrangement sammen med Staby Efterskole er droppet i år. I stedet vil det komme til
at foregå sammen med Husby Sogn ved engene tilhørende Ledgaard, Husby.
Maren og Hanne vil undersøge, hvad der kan gøres i forbindelse med de nedlagte busruter.
2: Orientering ved sognepræsten
Konfirmanderne har lavet en tesedør, som vil blive stillet op i tårnrummet Palmesøndag. De
første teser vil blive sømmet på ved den lejlighed.
3: Orientering ved kasserer
Bilag til regnskabsinstruks underskrives.
Thubalka har efterset klokkespillet. Der ønskes en længere stige (2 gange 3 meter) i
klokkerummet. Kaj tager sig af dette.
4: Orientering ved kirkeværge
- Restaurering af dør i sydvendt våbenhus. Der er chance for at den kommer i inden påske.
- Indsætning af vindue i tårnrummet. Det kommer i inden påske. Hans Hansen murer det i.
- Istandsættelse af korbue. Stiftet foreslår model 2. Provstiet skal godkende igen. Der ønskes
fjorten dages arbejdstid, hvor der ikke er en gudstjeneste en søndag, da det er tidskrævende at
opstille en solid afstivning.
- Restaurering af orgel. Projektet er godkendt. Der er spurgt om der kan komme et ekstra
register i, dette frarådes af konsulenten.
- Igangsætning af planlægning omkring graverfaciliteter, kirkegård, evt. belysning.
Dato for møde 29. april kl. 14:00 i graverens hus.
5: Orientering ved kontaktperson

Hvordan går det med torsdagsmøderne på kirkegården? Dette nye tiltag er givtigt for både de
ansatte og menighedsrådsmedlemmer.
Personalemøde? 1 – 2 om året? Vi ønsker kun 1 møde årligt. Udfyldning af APV-skema, dette
kan eventuelt gøres i forbindelse med personalemødet. Henrik kommer med en dato.
Annette ønsker en orgelbænk. Målene skal passe ind, så bænken tilpasses. Henrik sætter dette i
værk i samråd med Annette.
6: Orientering ved medarbejderrepræsentant
Rive skal passe til en eventuel ny truck, da den skal ud foran kirkegården. Nye børster til fliserne
bliver også aktuelt. Kaj undersøger mulighederne.
Hækkene er færdigklippet.
7: Orientering ved mødeudvalget
Forslag om teater i Staby Kirke, Odin Teateret kunne være et forslag. Måske en gang i efteråret.
Forslag om spillemandsmusik i Staby Kirke, Niels Henrik arbejder videre.
8: Visioner i Staby Menighedsråd
Det er vigtigt at vi stopper op. Er det den rigtige vej vi er på vej hen?
Diakoni i samarbejde med Aktiv Staby; kaffestue – eftermiddag – formiddag?
Tilbud til udsatte familier.- Kontakte skolen, vi vil gerne hjælpe til med det.
Niels Henrik har været på kursus i Løgumkloster: Der bliver lavet et netværk til landsbysogne.
Opråb: hvem har brug for hjælp, vi er opmærksomme.
9: Evt.
Elof Westergård er blevet valgt som biskop. Vi vil i forbindelse med sommerfesten 2015 invitere
ham til at holde gudstjeneste, foredrag og efterfølgende tage en snak med menighedsrådet om
aftenen. Niels Henrik tager sig af det.
Hvordan skal postludiet foregå? Skal det være lyttende toner eller procession musik? Niels Henrik
taler med Annette om det.
Fire børn i børnekoret. De synger til spagettigudstjenesten den 22. april.
Indkøbt Discantorius plus 10 koralbøger

Referent. Ane

