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❙ Konfirmandernes bønner
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Fattig person:   
”Kære Gud. Jeg har levet i fattigdom 
alle mine dage. Jeg beder ikke om 
andet end brød på bordet. Amen”

Fængslet:  
”Kære Gud. Jeg har gjort mange for-
kerte ting, og jeg ved det. Jeg håber 
inderligt, at du vil tilgive mig. Amen”

Gravid kvinde:  
”Kære Fader. Lad alt gå godt. Lad 
mig se det gode. Lad barnet blive helt 
og rent. Lad mig komme igennem.  
Kære fader, hør hvad jeg har at sige: 
hjælp mig og barnet. Amen”

Meget gammel kone:  
”Kære Gud, vil du tage imod denne 
bøn, for jeg er dement. Amen”

Unge mennesker ved stedet for et 
trafikdrab:  
”Kære Gud. Vi håber vores ven er 
okay på den anden side. Amen”

Fodboldspiller:  
”Tak, kære Gud, du har endelig skæn-
ket mig et mål. Amen”

”Fader Gud. Hjælp mig til at hjælpe 
dem. Hjælp dem med at se. Få dem 
til at holde af igen. Lad dem finde 
vejen igen. Amen”

”Kære Gud. Lad mig overleve i dag, 
så lover jeg at hjælpe andre menne-
sker. Amen”

”Kære Gud. Hjælp min far og mor. 
Lad dem ikke dø. Hjælp mig igen-
nem det. Hold hånden over dem. De 
fortjener det, kære Gud. Amen”

❙ Konfir- 
mandernes  
bønner
En konfirmandtime her i foråret 
handlede om bøn. 

Konfirmanderne så en række  
billeder med mennesker og 
skulle forestille sig, hvad de selv 
ville bede Gud om i en lignende 
situation. Her er nogle forslag, 
som jeg har fået lov at bringe:
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ArrAngementer

❙  Korte uddrag fra tale til konfirmanderne  
 16. maj 2014
Konfirmationen handler om, at I skal være det, som det var meningen, at I skulle være, helt fra 
I var små. Hvad er det meningen, at I skal være? Meningen er, at I skal høre sammen med Gud 
og leve som hans børn. Gud har villet det, og derfor skal I ikke lade jer nøjes med mindre. Prøv 
lige at tænke den tanke: at være barn af den Gud, som har skabt hele det vældige univers - fra 
det mindste atom til den vældigste galakse. I hele denne ufatteligt store skabning har han valgt 
lige nøjagtig jer til at høre sammen med sig. Det burde faktisk få nakkehårene til at rejse sig på 
os. ---

I dag bliver I mindet om at I er døbt. Jeres dåb er Guds mærke på jer: at I og han hører sam-
men. I de år, der kommer, vil der gang på gang være nogen, der prøver at bilde jer ind, at alt det 
med, at mennesket er skabt af Gud og derfor er noget særligt, passer ikke – at det er dumt at 
tro, eller I skal tro noget andet. Hvis I lytter for meget til den slags tale, så ender I med at blive 
sådan nogle, der går og stirrer ned i jorden. Nej, I skal huske, at der er et himmelsk mærke på 
jer. Husk på, at selv når I synes, at I hænger ude over en svimlende afgrund, så er der altid en 
under jer til at fange jer og holde jer oppe. Han lader jer ikke i stikken.

Niels Henrik Arendt

❙  Sognetur til Witten- 
 berg og andre tyske  
 reformationsbyer
Hvis der kan samles deltagere nok, vil Staby-
Madum i samarbejde med de omliggende 
sogne lave en sognetur til Midttyskland med 
de centrale byer for reformationen i 1500-tal-
let. Den vil finde sted efter konfirmationerne 
i 2016. Den vil foregå med bus, vil vare 5-6 
dage og koste omkring 4.500-5.000 pr. delta-
ger. Man må gerne helt uforpligtende tilken-
degive interesse for at deltage allerede nu ved 
henvendelse til Niels Henrik Arendt, tlf. 9749 
1081.

❙  ny biskop over ribe  
 Stift indvies 1. juni
Som det vil være de fleste bekendt blev 
provst Elof Westergaard, tidl. sognepræst 
i Husby-Sdr.Nissum, med overbevisende 
stemmetal valgt til ny biskop over Ribe Stift. 
Det har vakt forståelig glæde og stolthed lo-
kalt. Elof Westergaard vil blive bispeviet søn-
dag den 1. juni kl. 
14 i Ribe Dom-
kirke.  Der er be-
klageligvis kun ad-
gang for inviterede 
(bl.a. medlemmer 
af stiftets mange 
menighedsråd) , 
men alle kan se 
bispevielsen i 
fjernsynet. Og Elof 
Westergaard har 
sagt ja til at forestå 
sommermødet i 
Staby præstegård 
i 2015.
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ArrAngementer

❙ Sommergudstjeneste  
 3. juni kl. 19.30
I år er det 250 år siden den store salmedig-
ter Hans Adolf Brorson, biskop i Ribe, døde, 
nærmere betegnet den 3. juni. Sommerguds-
tjenesten i Staby Kirke ligger derfor denne af-
ten kl. 19.30, og den vil være præget af sang 
(af salmer af Brorson), musik og fortælling. 
Efter gudstjenesten nyder vi et glas hvidvin, 
udenfor kirken hvis vejret er godt, og ellers i 
våbenhuset.

❙ Friluftsgudstjeneste  
 2. pinsedag hos Inger  
 og Knud Jacobsen
Traditionen tro går Ulfborg og Staby-Madum 
sammen om en friluftgudstjeneste anden pin-
sedag den 9. juni kl. 10 på Skorkærvej 2, idet 
Inger og Knud Jacobsen atter har tilbudt at 
lægge grund til. Det glæder vi os til. I år er 
det sognepræst Gitte Hansen, der prædiker.

❙ radiotransmission fra  
 Staby Kirke
Danmarks Radio transmitterer gudstjenesten 
fra Staby Kirke søndag den 6. juli. Derfor er 
gudstjenesten placeret kl. 10.00 (i stedet for 
10.30). Forhåbentlig vil rigtig mange møde 
op, skønt det er sommerferietid – selvom der 
ikke er billeder på, kan man sagtens høre, om 
kirken er fyldt.

❙ Aftensang på  
 madum loft
Ligesom sidste år prøver vi også i år med en 
enkelt sommeraften på Madum Kirkes loft. 
Det bliver den 13. juli kl. 19.30. Det hand-
ler om at synge nogle gode danske sange 
sammen, men der bliver også et par andre 
indslag. Rummet er specielt – og det kræver 
selvfølgelig et nogenlunde bentøj at komme 
op ad den meget stejle trappe.

❙ Dansk-tysk  
 gudstjeneste
Rigtig mange tyske feriegæster har egentlig 
lyst til at deltage i en dansk gudstjeneste. 
For at tage lidt hensyn til dem, vil afteng-
udstjenesten i Staby Kirke  søndag, den 3. 
august kl. 19.30 rumme salmer, som findes 
i både dansk og tysk version. Desuden vil et 
par af teksterne blive læst på begge sprog, 
og der vil blive givet et kort resume af præ-
dikenen på tysk. Bagefter er de rundvisning 
i kirken på tysk. Det er en almindelig dansk 
gudstjeneste, men altså med ’oversættelses-
hensyn’.
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ArrAngementer

❙ Sommermøde med  
 Birthe rønn Hornbech  
 og foredrag om H.C.  
 Andersen
Sommermødet i præstegården er i år flyttet 
til august måned; det finder sted 10. august. 
Der er gudstjeneste i Staby kirke kl. 10.30, 
derefter er der pølser og øl samt kaffe i præ-
stegårdshaven, hvorefter folketingsmedlem, 
tidl. minister Birthe Rønn Hornbech (V) vil hol-
de foredrag om H. C. Andersen (ca. 12.45). 
Birthe Rønn Hornbech har netop udsendt 
bogen ’Det evigt menneskelige’ med en gen-
nemgang af en lang række HCA-eventyr. 
Bogen har fået fine anmeldelser, så vi kan se 
frem til en virkelig god fortælling.

❙ gudstjeneste på  
 Ulfborg marked
Igen i år holder Ulfborg sogn og Staby-Madum 
sogne en fælles gudstjeneste i Foreningernes 
Telt på Ulfborg Marked. Det sker søndag den 
17. august kl. 10.30, og i år er det sognepræst 
Niels Henrik Arendt, der prædiker.

❙ Konfirmandstart  
 gudstjeneste
Det nye konfirmandhold begynder undervis-
ningen i uge 34. Ved gudstjenesten i Madum 
Kirke søndag den 24. august kl. 10.30  bliver 
der taget særligt imod konfirmanderne. Og ef-
ter gudstjenesten vil de og deres forældre (og 
menigheden) få lidt nærmere orientering om, 
hvad det kommende år vil indeholde. 
Efter aftale med skolerne struktureres kon-
firmandundervisningen hos os, i Ulfborg og 
i de vestlige sogne lidt anderledes i den nye 
sæson. Der er traditionel undervisning ons-
dag morgen i efteråret, men i foråret 2015 får 
vi i stedet for de ugentlige morgentimer tre 
hele dage. Desuden bliver der i samarbejde 
med Ulfborg og Husby-Sdr. Nissum en konfir-
mandlejr den 10.-11. januar 2015

❙ Sommerfest i Staby
Ved sommerfesten lørdag den 14. juni vil 
Staby Meningshedsråd stå for morgenkaffe 
og morgensang. Se dagspressen.
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Jes og Magnus er i 
gang med at dekorere 
tesedøren - udendørs 
ved præstegården.

Jakob banker en tese 
på døren, og Magnus 

hjælper til.
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❚ tesedøren
Ved gudstjenesten palme-
søndag opstilledes kon-
firmandernes ”tese-dør” i  
tårnrummet i Staby Kirke, 
og de første 12 teser til 
kirkens og verdens for-
bedring blev hamret op. 
Der vil være papir, blyant, 
hammer og søm i våben-
huset sommeren over, og 
alle, besøgende og lokale, 
indbydes til at komme 
med forslag til, hvad de 
synes kunne gøres bedre 
i samfundet eller kirken. 
Det er ikke sikkert, at de 
opslåede teser vil udløse 
en reformation som den-
gang, hvor Martin Luther 
opslog sine teser på 
kirkedøren i Wittenberg. 
Men alle forslag vil blive 
læst og overvejet nøje.

Den færdige Tesedør 
inden den blev sat op 

i tårnrummet i Staby 
Kirke.
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21. maj  kl. 19.00- ca. 21.00: 
”Kirkevandring” på Klitten, mødested: 
Nr. Lyngvig Kirke. Distriktsforeningen af 
menighedsråd i Ringkøbing Provsti

3. juni kl. 19.30 i Staby Kirke:  
Sommergudstjeneste. Vi mindes Bror-
sons dødsdag for 250 år siden. Lejlig-
hedskoret medvirker.

9. juni kl. 10.00:  
Hos Inger og Knud Jacobsen, frilufts-
gudstjeneste. Lejlighedskoret medvirker.
Ulfborg, Staby – og Madum Menigheds-
råd

14. juni Sommefest i Staby
Staby Meningsråd står for morgekaffe 
og morgensang. Se dagspressen.

Først i juli  
vil der (forventeligt) være orgelkoncert 
i Husby Kirke. Organist Poul Jacobsen 

spiller, og der vil komme en sopran. 
”De vestlige sogne, Ulfborg, Madum og 
Staby Menighedsråd”. 

6. juli kl. 10.00 i Staby Kirke:  
Radiotransmission.

13. juli kl. 19.30: Aftensang på loftet på 
Madum Kirke. Fortælling. 

3. august kl. 19.30 i Staby Kirke:  
Dansk – tysk.

10. august kl. 10.30 i Staby Kirke, 
derefter sommermøde i præstegårds-
haven. Birthe Rønn Hornbæk kommer.

17. august kl. 10.00:  
Markedsgudstjeneste ved Ulfborg  
Marked. Ulfborg, Staby og Madum 
Menigherdsråd

24. august kl. 10.30 i Madum Kirke:  
Konfirmandopstart.

❙ Aktivitetskalender
 Aktiviteter maj-juni-juli-august 2014

22. maj  v. Gitte Hansen

 5. juni  v. Niels Henrik Arendt

19. juni  v. Niels Henrik Arendt

 7. august  v. Gitte Hansen

21. august  v. Niels Henrik Arendt

❙ gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem
 i cafeteriet torsdage kl. 14.30
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❙ KFUm-spejderne - Ulfborg gruppe
Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg

KFUM – Spejderne i Danmark er et frivilligt børne – og ungdomsar-
bejde, der hviler på det folkelige grundlag.

I spejderarbejdet lægger vi vægt på, at børnene får oplevelser i nær 
kontakt med naturen og tilegner sig færdigheder, der er med til at 
udvikle dem som hele mennesker.

Der bliver sunget, leget, fortalt historier, lavet knob ect.

Vi mødes:

Bævere:           Mandag kl. 18.00 – 19.30 
Leder:               Kristina Louise Noe tlf. 6165 2848

Ulve:               Mandag kl. 18.00 – 19.30 
Leder:              Kirsten Agerbo tlf.: 5158 7427

Spejdertroppen:  Tirsdag kl. 19.00 – 21.00 
Leder:                 Morten Dahl, tlf. 2480 4986

Gruppeleder:       Kim Bertelsen tlf. 3063 6884 / 9742 0383

Der er rundvisning, hvor Karen Nørgaard vil vise og fortælle 
om Staby Kirkes historie og de mange seværdigheder, som 
findes i kirken.
Vi mødes ved kirken kl. 11.00. Varighed er cirka 1 time.

Det gælder datoerne:                                                       
Tirsdag d. 27. maj
Tirsdag d. 1. juli
Tirsdag den 29. juli
Tirsdag den 26. august
Der er ingen tilmelding.

❙ rundvisning i  
 Staby Kirke 
 maj - august  

2014

❙ Kirkelige handlinger marts-maj 2014
Kirkelige handlinger marts-maj 2014
Døbt i Madum Kirke 16.02.2014: Freja Ann Watkins

Konfirmation i Staby kirke Store bededag 16. maj 2014
Jes Led Andersen, Stabyvej 62, Staby, 6990 Ulfborg
Bastian Damkjær Jespersen, Skorkærvej 6, Staby, 6990 Ulfborg
Hans Peter Holm Jessen, Gl. Skolevej 5, Staby, 6990 Ulfborg
Jakob Vad Eskildsen Jørgensen, Skorkærvej 16, Madum, 6990 Ulfborg
Pernille Dich Mortensen, Selbjergvej 2, Staby, 6990 Ulfborg
Magnus Susgaard, Brondbjergvej 8, Staby, 6990 Ulfborg
Asta Rømer Svejgaard, Nørrevej 9, Staby, 6990 Ulfborg
Jimi Emil Ewald Zakariassen, Skjoldgården 46 st.th., 7500 Holstebro

Konfirmation i Madum kirke søndag 18. maj 2014
Christian Ivan Jacobsen, Madum Kærgårdvej 8, Madum, 6990 Ulfborg
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❙ Kirkebetjeningen
❙ StABY: ❙ mADUm:
 Graver: Kaj Jeppesen  Graver: Lene Lysgaard  
 Tlf. 3035 8422  Tlf. 5121 3234

 Organist: Annette Gaardsted  Organist: Annette Gaardsted 
 Tlf. 9733 3518 / 2089 6777  Tlf. 9733 3518 / 2089 6777 

 Kirkeværge: Edith Bennedsgaard  Kirkeværge: Kristian Jensen 
 Tlf.: 9749 1597 / 6175 8500  Tlf. 9749 1426 / 4073 3250

 Kirkesanger: Ane Thomsen  Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen          
 Privat tlf. 9749 2341 / 2910 2923     Tlf. 9749 5095 / 6174 8887 

Sognepræst Niels Henrik Arendt,  
Nørrevej 5, 6990 Ulfborg ∙ Tlf. 9749 1081, mobil 5150 4081 ∙ E-mail: nha@km.dk 

Træffes alle dage undtagen mandag.

❙ Kirkegårdstaksterne kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne.

❙ Referater fra menighedsrådenes arbejde kan læses på Staby Kirkes hjemmeside:  
 www.stabykirke.dk ∙ I venstre side på forsiden skal man klikke sig ind under Menigheds- 
 rådet, Madum- og Staby Menighedsråd.

❙ madum menighedsråd
I løbet af vinteren og foråret, har vi fået lavet en del udtynding, oprydning og fået plantet 
nye små træer på kirkegården, prøv at gå en tur rundt på kirkegården, næste gang du er 
der, og læg mærke til det flotte resultat. Vore overvejelser om køb af brugt orgel, er ved 
at tage form, der er dog et stykke vej, før vi forhåbentlig kan glæde os over et andet orgel 
i Madum Kirke.

Kirkeligt set er vi jo ved afslutningen, af den skønne tid med højtider og konfirmationer, vi 
håber konfirmationsforberedelsen har givet konfirmanderne livsklogskab, og sået et frø 
til at komme i kirken fremover.

Nu kommer den dejlige som mertid med gæster fra nær og fjern i vore kirker, tag godt 
imod dem.

I lighed med sidste år vil vi bruge det flotte kirkeloft til aftensang. Det bliver den 13. juli, 
vi håber på en god opbakning igen i år. Vi glæder os også til sommermødet  
den 10. august, hvor Birthe Rønn Hornbech kommer og fortæller  
om H.C. Andersen.

Vi havde borgermøde, med spisning, den 6. maj,  
der var en god dialog om, gudstjenestefrekvens,  
kirkeblad, kirkegårdens indretning, herunder  
især spørgsmålet om bevaring af gamle  
gravsten og meget andet.

Venlig hilsen Madum Menighedsråd
Per Jacobsen formand.
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❙ nyt fra Staby menighedsråd

❙ nu er sommeren  
 snart over os
Dejligt! Vi venter og glæder os til de grønne 
træer, grønt græs, blomster, sol og varme. 
Badevejr, isvejr, sommerferie og oplevel-
ser, som vi kan glædes over og tænke til-
bage på. Vi tænker på høst, modent korn, 
mejetærskere og røde bær. Jo, sommer – 
det holder vi holder meget af.

I menighedsrådet har vi her i foråret arbej-
det med regnskaber og budgetter og har 
holdt kirke- og præstegårdssyn.

I marts var vi i præstegården og så de 
mest fantastiske og stærke film med aktiv 
dødshjælp som tema.

Konfirmanderne er blevet udfordret og 
konfirmeret, og der har været konfirmation 
både i Madum Kirke og i Staby Kirke.

Menighedsmødet i Staby mangler vi i skri-
vende stund endnu at få afholdt. Vi håber 
på god opbakning og gode debatter, om 
Staby Kirke og kirkelivet.

Staby er med i Aktiv Staby, og vi vil gerne 
være med til at bakke op om mere liv i 
Staby og Staby Sognegård.

Sommeren er fyldt med forskellige arran-
gementer.

Vi har Brorson aften d. 3. juni. Det er 250 
– året for hans dødsdag. Vi samles i kirken 
og synger Brorsons salmer.

Vi er til sommerfest i Staby og står for mor-
genkaffe og morgensang til alle.

DR kommer til Staby Kirke søndag d. 6. juli 
og gudstjenesten bliver radiotransmitteret.

Først i august er søndagsgudstjenesten 
også på tysk. Vore tyske sommergæster 
kan komme og være med og endda forstå.

Sommermøde med efterfølgende foredrag 
i præstegårdshaven. Forhenværende kir-
keminister Birthe Rønn Hornbæk er gæst 
og holder foredraget.

Til Ulfborg Marked vender vi tilbage med 
markedsgudstjeneste.

I kirken har vi fået renoveret døren i den 
sydvendte våbenhus, og der er opsat 
automatisk låsning. På lørdage, søndage, 
mandage og på skæve helligdage, hvor 
der ikke er kirkelige handlinger, vil den 
automatiske låsning fungere. Det vil sige, 
at der bliver låst op kl. 8:00 og låst igen kl. 
17:00. Er man i kirken mens der bliver låst, 
kan man låse sig selv ud. For god orden 
skyld vil der komme en vejledning op ved 
døren.  

Vi har problemer med at få sat nyt vindue 
i våbenhus. Det nye bly-vindue er blød og 
ikke let at arbejde med.

Snart går vi i gang med den nye flisebe-
lægning af hovedstien på kirkegården.

Der arbejdes efterfølgende på udvidelse 
og forbedring af graverfaciliteterne og ny 
plan for kirkegård skal laves.

God sommer til alle!

Med venlig hilsen 

Staby  
Menighedsråd  
v/ Birgitte 
Eskildsen, fmd.
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   ❙ StABY ❙ mADUm 
25. maj  5.sønd. efter påske  9.00 Jakob Sandal kirkekaffe 
29. maj  Kristi himmelfart Henvises til Husby  
 1. juni  6.sønd. efter påske  10.00 NHA - Kirkekaffe 
 3. juni   19.30 sommer-gudstj. (Brorson 250 år †) kirkekaffe 
 8. juni  Pinsedag 9.00 NHA 10.30 NHA - Kirkekaffe 
  9. juni  2. Pinsedag 10.00 Friluftsgudstjeneste - Kirkekaffe 
15. juni  Trinitatis søndag 10.30 Pia Lützen   
22. juni  1.sønd. efter trin. 10.30 NHA  
29. juni  2.sønd. efter trin.  10.30 NHA 
6. juli  3.sønd. efter trin. 10.00 NHA (radiotrans.)  
13. juli  4.sønd. efter trin. 10.30 NHA - kirkekaffe 19.30 Aftensang på loft 
20. juli  5.sønd. efter trin.  10.30 NHA 
27. juli  6. sønd. efter trin. 10.30 NHA  
3. august  7. sønd. efter trin. 19.30 (dansk-tysk) NHA 10.30 NHA - kirkekaffe 
10. august 8. sønd. efter trin. 10.30 NHA (sommermøde)  
17. august 9. sønd. efter trin. 10.00 Markedsgudstjeneste  
24. august 10. sønd. efter trin.  10.30 NHA Konf. start 
31. august 11. sønd. efter trin. 10.30 NHA - kirkekaffe  
7. september 12. sønd. efter trin. 10.30 NHA  

❙  Sognepræst Niels Henrik Arendt har ferie 19.-30. maj.  
 Sognepræst Jakob Sandal passer embedet (tlf. 97495108). 

  Derudover er Arendt til Det lutherske Verdensforbunds råds-møde 10. juni-17.juni. Embedet   
passes i denne periode af pastor Pia Lützen (tlf. 61457308 ell. 9785 3268).

 Det gælder fortsat, at sognepræsten gerne kommer forbi til en snak. Man skal bare give mig   
 et praj (tlf. 9749 1081 eller mail: nha@km.dk).

❙  Man er meget velkommen til at henvende sig til ”Linds Taxibusser”, hvis man ønsker  
 kørsel til gudstjeneste eller anden kirkelig handling i både Madum og Staby. Tlf. 2023 2373.

❙ rundvisning i Staby Kirke
 Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 9749 1677, mobil 2890 0039,  
 eller e-mail kvnoergaard@mail.tele.dk    
 Beretningen kan have forskellig varighed efter ønske.
 Læs mere om Staby Kirke på hjemmesiden: www.stabykirke.dk


