Indkaldelse til fælles regnskabsmøde torsdag den 14. juni 2012 for Madum og Staby menighedsråd
Sted.:

Præstegården, konfirmandstuen.

Tidspunkt.:

Møde i de 2 sogne hver for sig kl. 19-20
Fællesmøde kl. 20.00 – 21.30, herunder kaffe.

Fraværende.: Medarbejderne og Inger K. Andersen
1) Valg af referent (sekretær).
2) Gennemgang af referat fra fællesmøde 17-4-2012, og eventuel underskrivelse af protokol.
3) Orientering v. formændene
• Præstesituationen, og debat af denne.
i. Herunder snak om biskoppens besøg
1. Vi er bekymrede for at vi får mindre præst, og har en bekymring for især
børnearbejdet og konfirmanderne.
2. Måske sekretær og telefonpasning
3. Vi ser meget gerne Jakob Sandal tager konfirmanderne, det synes vi vil
være en god løsning.
4. Backup emeritus skal være den samme person, og han skal have næsten
”fri” adgang til at benytte denne. Vi ser meget gerne det bliver Pia Lützen
5. Vi vil gerne tage en samtale med ham, men skal vi love at ansætte ham hvis
vi tager en samtale med ham?
• Ny organist og vikar
i. Vi hører Aase Leth til hvordan hun ser på at være vikar i Staby – Madum efter sin
aftræden.
ii. Vi starter processen med ansættelse af en ny organist efter sommerferien.
• Personalepolitik er udsat på ubestemt tid.
4) Orientering v. sognepræsten.
• Udgår
5) Mødeudvalget
• Ane Thomsen
i. Salmesangsfestival
ii. Børnegudstjeneste/spaghettigudstjeneste
1. Sørge for at børnekoret ved hvor mange fremmødedage det medfører at
deltage
2. Måske samarbejde med spejderne
3. Ikke holde spaghettigudstjeneste i juni
iii. Markedsgudstjeneste
iv. Se også bilag 1, aktivitetslisten
• Inger K. Andersen
6) Nyt fra præstegårdsudvalget, v. Per
• Skal der være et udflytningssyn, Per spørger provsten.
• Pasning af præstegården i vakanceperioden.
i. Holger tilser haven og slår græs hver 10. dag. Per aftaler dette.
ii. Kresten Jensen har fået udleveret nøgle og tilser præstegården 1 gang pr. uge.
• Udlejning af præstegårdsjord
i. Med hensyn til jagten er vi enige om, at jagten udelukkende kan drives af lejer af
jorden, og lejer skal deltage i alle jagter der drives på præstegårdens jorde, jagten må
i øvrigt ikke fremlejes.
• Fælles økonomi, v. Svend Aage
i. Præstegården begynder nu at give underskud, der er skrevet til provstiet om en
højere ligning i denne forbindelse.
7) Nyt fra kirke & kirkegård
• Ingrid Bennedsgaard, intet
• Kristian Jensen, intet
8) Nyt fra medarbejderne
• Bent, udgår
• Lene, udgår
9) Eventuelt.
10) Lukket dagsorden.
Vel mødt, Per Jacobsen 22 77 52 71, Birgitte Eskildsen 42 26 15 59.

Bilag 1 aktivitetslisten
24. juli kl. 19:30 Hit med sangen/salmen i Staby Kirke.
Staby og Madum Menighedsråd
19. august kl. 10:00 Markedsgudstjeneste i markedsteltet.
Ulfborg, Staby – og Madum Menighedsråd
18. september kl. 19 – 21. Sangaften i Staby Sognegård.
Staby Husmoderforening, - Sogneforening og – Menighedsråd
7. oktober Høstgudstjeneste i Staby Kirke kl. 10:30
Staby Menighedsråd
9. oktober Spagettigudstjeneste i Madum Kirke kl. 17:00.
Staby – og Madum Menighedsråd
28. oktober Natkirke i Staby Kirke kl. 19 – 21.
Staby - og Madum Menighedsråd
6. november kl. 19:00. Salmesangsfestival i Staby Kirke
Konkurrencen ’Gæt en salme’ er temaet denne aften.
Staby – og Madum Menighedsråd
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udkast:
Salmefestival 2012 i Ringkøbing Provsti (indkomne indslag pr. 29. maj 2012)
Tirsdag den 6. november:
• Staby kirke kl. 19. Gæt en salme
Onsdag den 7. november:
• Ringkøbing skole, 7. kl. arbejder med salmer i workshopper. Kl. 12.45 offentlig adgang i
forbindelse med præsentation.
• Rindum kirke kl. 19.30: nye salmer i salmebogen
Torsdag den 8. november:
• Ølstrup og Hover-Torsted friskoler: Salmeprojekt
• Husby kl. 19: Foredrag om K.L. Aastrup
• Ulfborg kirke kl. 19.30: salmesangsaften
Fredag den 9. november:
Lørdag den 10. november:
Søndag den 11. november:
• Ulfkjær kirke kl. 10: Salmebølgegudstjeneste og kirkefrokost
• Rindum kirke kl. 10.15: Rytmisk gudstjeneste. Gruppen Bona Fidé medvirker.
• Tim ? kl. ?: Se en salme med Mette Gautier
• Ringkøbing kirke kl. 16: Salmesangsgudstjeneste med evt. fernisering af "salme-tegninger" fra
Alkjærskolens 3. kl. og "Salme-PowerPoint" ved Alkjærskolens 6. kl.
• Tim kirke kl. 19: Salmesangsgudstjeneste "Se en salme"

