Referat af fælles menighedsrådsmøde tirsdag d. 24. aug. kl. 20:00 2013
for Madum - og Staby Menighedsråd i konfirmandstuen i Præstegården.
Til stede: Niels Henrik, Henning, Per, Kresten, Kaj, Inger, Birgitte, Edith og Ane
1) Valg af referent (sekretær). Ane
2) Gennemgang af referat fra fællesmøde 27/8 2013, og underskrivelse af protokol.
3) Orientering v. formændene
Tiltag i forhold til ”Fyld Danmarks Kirker”. Niels Henrik laver omtale/opslag, som kommer på
facebook og på opslagstavlen hos købmanden i Staby.
Årets kollektindsamling.
Liste over hvad vi samler ind til:
Julehjælp i december. Kirsten Engel deler ’julekurve’ ud her i lokalområdet, Kirkens Korshær i
Holstebro står bag.
Nytårsgudstjeneste - obligatorisk – Bibelselskabet
Sømandskirker i ind – og udland (Girokort – fast beløb)
Børnecancerfonden (Girokort – fast beløb)
Skt. Nicolai tjenesten (Girokort – fast beløb)
Børnesagens Fællesråd (Kollektindsamling juleaften)
På søndag den 29. september skal der siges fra prædikestolen, at der samles ind til Syrien.
Kirkebøssen benyttes til alle indsamlinger.
På sigt er det en fordel, at have girokort (adresseret til den konkrete organisation) til uddeling, da
ikke alle kirkegænger har kontanter med i kirken.
Birgitte indkalder til møde sidst i oktober ang. kollektindsamling.
”Konfirmandforberedelse for voksne” – er det et emne?
Niels Henrik vil komme med et oplæg til næste menighedsrådsmøde.
4) Orientering v. sognepræsten.
Konfirmanderne er godt i gang.
Minikonfirmander begyndte i dag, og vi følger et program frem til 2. søndag i advent.
Spejderne kommer med til spagettigudstjenesten i Madum i aften.
Tre tætte ’specialgudstjenester’ (Spagettigudstjeneste, ’Fyld Danmarks kirker’,
høstgudstjeneste), event. placere spagettigudstjenesten senere på året.
Gudstjenestefrekvensen er på et passende niveau. Vi tager det op igen efter ½ år.
Tager 12 dages ferie, 31. oktober til 30. november.
5) Orientering ved mødeudvalget – ved fælles opgaver, se bilag.
Ane Thomsen
Inger K. Andersen
6) Orientering fra kassererne – ved fælles opgaver
Henning Rindom - præstegården: Gardiner op i konfirmandstuen, solbænke repareret, tagsten på
plads, gesimsen mangler at blive kalket – i forhold til bygningssynet.
Lille utæthed på taget over konfirmandstuen, Peter Hansen kontaktes.

Arne Søgaard, ikke til stede.
7) Orientering fra præstegårdsudvalget, v. Per
Digitalisering af præstegårdsforpagtning er ikke aktuelt endnu.
Der ønskes en højere temperatur på det varme vand i hanerne. Niels Henrik kontakter Wittrup.
Postkassens bund hæves via flamingo på grund af fugt.
8) Orientering fra kirkeværger – ved fælles opgaver
Edith Bennedsgaard
Kristian Jensen
9) Orientering ved kontaktpersonen – ved fælles opgaver
Inger Andersen Medarbejdermøde/fyraftensmøde 14. november kl. 16 – 18. Boyana forespørges.
Henrik Thaysen Olesen, ikke til stede.
10) Evt.
Stiftsmøde d. 3. oktober. 12 er tilmeldt, 12:10 fra Ulfkær Kirke, spisning på Hotel Dagmar.
Vejledning til højmesse ud på bænkene? Fordel med dette til fx barnedåb på de 5 bænke foroven
i kirken.
Fotografering i kirken. Video i kirken er mindre forstyrrende end kamera. Folks måder at huske
anno 2013 er via billeder.
Inventarliste bliver færdiggjort.
Knud Erik Kjær er gravermedarbejder på nuværende tidspunkt på Madum kirkegård.

