Referat fra fællesmødet for Madum - og Staby Menighedsråd
Tirsdag d. 24/6 2014 kl. 20:00
Sted.:

Konfirmandstuen i Præstegården.

Til stede. Henning, Niels Henrik, Per, Kresten, Inger, Henrik, Birgitte og Ane
1) Valg af referent. Ane
2) Gennemgang af referat fra fællesmøde 8/4 2014, og underskrivelse af protokol.
3) Orientering v. formændene
Er der basis for babysalmesang, er der basis for børnekor?
Eventuelt opfordre Annette til at samarbejde med Ulfborg. Niels Henrik taler med Gitte Hansen
om dette.
Niels Henrik taler med Lene Ettrup om børnekoret.
Efterårsmøde i Distriktsforeningen: Tirsdag d. 4. nov. 2014 kl.. 19.00 i Højmark Forsamlingshus
Debatmøde om ”Folkekirke, folkeskole, samarbejde – visioner og inspiration”.
Hvordan videregiver vi det, som vi tror på, til vore børn og børnebørn - under de nuværende
omstændigheder og den nye folkeskolelov?
4) Orientering v. sognepræsten.
KE - busser stopper til sommerferien. Bente fortsætter hos en anden vognmand. Vedr.
konfirmander laver Niels Henrik en aftale med et andet firma.
Mulighed for samarbejde med Gitte Hansen og Jakob Sandal omkring en konfirmandlejr i januar
måned lørdag, søndag og slutter formentlig med en gudstjeneste søndag aften. Pris per
konfirmand 250 kr. Vi støtter projektet.
Traditionen for konfirmation St. Bededag skal undtagelsesvis flyttes i 2017 til 3. s. e. påske den
7. maj, da Niels Henrik skal andet i forbindelse med Luthers jubilæum. Niels Henrik henvender
sig til forældrene desangående.
Birthe Rønn Hornbech kommer den 10. august til sommermødet. Der er udgifter til transport.
Derudover bestiller Niels Henrik et værelse på Nørre Vosborg.
Vi har en plan B, hvis det regner, tager vi op i Sognegården.
Radiogudstjeneste den 6. juli, vi håber på god opbakning til dette. Inger Bach er primusmotor for
disse udsendelser.
Bæverne kommer til spagettigudstjenesten den 10. september kl. 17.00 i Madum Kirke.
Samál Lamhauge forbereder sammen med eleverne fra Staby Efterskole spillemandsmusik til
høstgudstjenesten.
Knud Jacobsen foreslår et nyt tema, som skal foregå i januar og februar: Fortælling af
bibelhistorie. Udkast: Det skal foregå på 2 hverdagsaftner og til 2 ”almindelige” gudstjenester.
Henvendelse til skoleleder Lene Ettrup vedr.

Kulturugen uge 45. `Derfor kan vort hjerte glædes`.
Børn, der er udsatte, - er vi/menighedsrådet nogen der kan trækkes på, hvis der er
behov? Lene Ettrup er opmærksom.
Sorggruppe – samarbejde med Yvonne, Værestedet i Ulfborg og Ulfborg Menighedsråd. Niels
Henrik arbejder på sagen.
Odin Teateret vil gerne komme til Staby, men de synes, der er for lidt plads i Staby Kirke, så de
foreslår et andet sted, eventuelt Staby Sognegård. ’Aktiv Staby ’ bliver inddraget.
Film til efteråret – udkast: Nils Malmros har forfattet filmen ’Sorg og glæde’. Nils Malmros kan
bestilles til at komme at holde foredrag. Igennem et firma er prisen 12.000 kr. Vi kan eventuelt
samarbejde med ’De vestlige sogne’ og Ulfborg. Eventuelt i forbindelse med Kirkehøjskolen.
Niels Henrik vil gerne plante et valnøddetræ i Præstegårdshaven, det i orden.
Efterskolen vil gerne give koncert i Staby Kirke, vi afventer.
Annette Gårdsted foreslår små ændringer i liturgien. Dette tager vi op på menighedsrådsmødet
den 16. september.
Sang - flere forslag:
Vi kan lave et højskolesangsmarathon, som forløber over ca. 16 timer.
Kontakte Margrethe Koch og iværksætte et forløb a’ flere gange, hvor alle sange fra
højskolesangbogen synges.
Et team i Herning arbejder på, at få sangen ind i virksomhederne, derudover har de en ambition
om, at alle sogne i 2017 har et lejlighedskor.
Allerede få tilmeldte til Wittenbergturen. Et samarbejde med de omkringliggende sogne. Vi skal
op på ca. 40 tilmeldte for at gennemføre turen.
Ulfborg Marked – ønske om en Speakers Corner: Stadeplads på 3gange 3 meter koster 310 kr.
Hjørneplads koster 485 kr. Niels Henrik taler med Gitte Hansen desangående.
5) Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver se bilag 2.
Ane Thomsen
Inger K. Andersen
Sommerens arrangementer
6) Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver
Henning Rindom:
Besparelser på 8000 kr. på varmen i præstegården.
Kongeegen blev fredet i 1999. Kongeegen er et gammelt egetræ i Jægerspris Nordskov ved
Jægerspris. Det har en anslået alder på 1500 – 2000 år, hvilket formodentlig gør det til Nordeuropas
ældste egetræ. Henning har fået et ’barnebarn’ af denne, som han har fået lov til at plante i
præstegårdshaven.
7) Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Per
Gennemgang af syn på Præstegård og beslutning af opgaver. Se bilag 1

Udfærdigelse af synsprotokol og sendes til godkendelse ved provstiet.
Fremlægning af underskrevet forpagtningsaftale af præstegårdsjord. Det får vi til næste
menighedsrådsmøde.
8) Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver
Edith Bennedsgaard
Kristian Jensen
9) Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver
Inger Andersen
Henrik Thaysen Olesen Gravermedhjælper Anette Vedel har opsagt sin stilling og afsluttet
arbejdet den 18/6.
Madum vil videregive om gravermedhjælperen i Madum vil have flere timer.

10) Lukket punkt
11) Evt. I forbindelse med annoncering af indsamlinger fra prædikestolen, så kan vil sætte en seddel
op på de to indsamlingsbøsser ved udgangen som en reminder på det sagte.
Deadline for indlevering af materiale til kirkebladet i uge 31 senest den 4. august.

