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»Det må I ikke hindre dem i«
Det har vakt opsigt i flere medier, at den in-
ternationalt-anerkendte danske forfatter 
Jens Christian Grøndahl (f. 1959) har skre-
vet en bog om sit forhold til kristendommen. 
Bogen hedder »Min svage tro« og udkom 
på forlaget Eksistensen i august i år. Og ikke 
nok med det: Sidste år sagde Jens Christian 
Grøndahl JA til posten som menigheds-
rådsformand i Garnisons Sogn i Køben-
havn! År tilbage ville læsere og kendere af 
Jens Christian Grøndahl næppe have fore-
stillet sig den udvikling hos forfatteren, som 
i mange år har været erklæret ateist med ét 
til tider fjendtligt og afvisende forhold til kir-
ke og kristendom.

Troens tøvende krabbegang

I bogen »Min svage tro« fortæller Jens Chri-
stian Grøndal om, hvordan han som dreng 
valgte ikke at blive konfirmeret, fordi han 
dengang ikke syntes, at han kunne stå inde 
for konfirmationen. Børnene fra hans første 
ægteskab blev heller ikke døbt. Men så blev 
han gift med en kvinde med vestjyske rød-
der. Denne kvinde fik ham langsomt til at ta-
ge sit forhold til kristendommen op til revi-
sion. De fik siden børn, der blev døbt.

Han skriver:
»I dag er jeg taknemmelig over, at min kone 
ikke lod sig kyse af min spontane og for-
domsfulde modvilje mod dåben. Hun vok-
sede op i Vestjylland i en stor lægeslægt, 
hvor man gik i kirke mere én gang om året, 
for nu ikke at tage munden for fuld. Jeg var 
ret nedladende de første gange vi var sam-
men til påske- og pinsegudstjeneste, og det 
kom ikke på tale at synge med på salmerne 
...« (Min svage tro, side 21).

Jens Christian Grøndal brød sig i mange år 
ikke om salmesang. Han beskriver hvordan 
han forbandt salmebogen med klæg, påta-
get fromhed og fællessangen i kirken som 
noget snærende ubekvemt. Og selvom at 
han sårede sin kone med sin afvisende sar-
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kasme, er han i dag glad for, at hun 
trængte igennem hans parader, fordi 
han med tiden begyndte at få sans for 
den poesi, som Brorson, Ingemann, Kin-
go og Grundtvig har bidraget med i sal-
merne- og i det danske sprog.

Troen som gradvis proces

Nogle mennesker får en åbenbaring en 
dag, der som en enkeltbegivenhed fører 
til omvendelse til kristendommen. Andre 
har deres barnetro, som de holder fast i. 
Og atter andre kommer langsomt til tro 
over årenes løb - som en tøvende krab-
begang. 

Jens Christian Grøndahl skriver:
»Jeg vil gerne kunne skrive, at min grad-
vise åbning mod det, jeg i hele mit voks-
ne liv har været så lukket overfor, er re-
sultatet af et indre skred, en sjælelig ry-
stelse. Sådan er det bare ikke. Jeg er lige 
så rolig og urolig, lige så klog og dum, 
lige så søvngængeragtig og famlende, 
som jeg altid har været. Min udvikling i 
forhold til kristendommen er blevet puf-
fet frem i samlivet med mine nærmeste, 
men et sted indeni må jeg have været 
modtagelige for puf, trods al min forhor-
nede og vrængende stritten imod«. (Min 
svage tro, side 23).

Skal vores børn bestemme alt?

Jens Christian Grøndal er ikke den ene-
ste, der har skullet forholde sig til spørgs-
målet: Skal vi døbe vores barn? Eller 
skal barnet selv tage stilling, når det bli-
ver ældre? Det spørgsmål hjemsøger 
også mange forældre i nutidens Dan-
mark. I vores påvirknings-angst som for-
ældre, kan vi være tilbøjelige til at gøre 
børnene til små voksne og overlade 
spørgsmålet om de vil døbes til dem selv 
– uden voksenhjælp eller voksenindsigt.

Når barnet er blevet 8-9 år gamle kom-
mer det næste spørgsmål: Vil du gå til 

mini-konfirmand efter skoletid. Nej? Vil 
du hellere sidde alene på dit værelse 
med din computer? Jamen OK, så vil jeg 
da ikke forstyrre dig! Som forældre kan 
vi være bange for at krænke barnets 
selvbestemmelsesret. Vi er påvirkede af 
forestillingen om barnet som et auto-
nomt individ med en voksen-indsigt og 
ukrænkelig selvbestemmelse. Jens 
Christian Grøndal gør sig den opdagel-
se, at den opfattelse er uholdbar. For 
hvis ikke forældrene vil tage sig af bør-
nenes kristelige opdragelse – hvem skal 
så?

Det må I ikke hindre dem i

I bogen »Min svage tro« fortæller Jens 
Christian Grøndal, at Jesu ord »Det må I 
ikke hindre dem i« gav ham dårlig sam-
vittighed i mange år. Det kunne for ek-
sempel være i forbindelse med de epi-
soder i voksenlivet, hvor han deltog i an-
dres familiers barnedåb til en gudstjene-
ste, og han hørte de indledende ord til 
dåben:

»Lad de små børn komme til mig, det må 
I ikke hindre dem i, for Guds rige er de-
res. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke 
modtager Guds rige ligesom et lille barn, 
kommer slet ikke ind i det«. (Mark. 10, 
14f.)

Men mange år senere er Jens Christian 
Grøndal således nået frem til en ny er-
kendelse.  Han når frem til, at der er en 
grænse for vores menneskelige bevidst-
hed. Han har opdaget den grænse, når 
han føler sig talt til af Biblens tekster. For 
det andet erkender han, at det godt kan 
være, at man ikke selv kan finde ud af 
sin tro, men det giver ikke én lov til at 
stille sig i vejen for at ens børn kan møde 
troen.

Han skriver ganske enkelt:
»Man skal lade sit barn døbe for med ti-
den at forstå, hvad det betyder«. 

➔
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Jesus og børnene 

Billedet af »Jesus og børnene« et yndet 
motiv i kirkekunsten. I Det Nye Testa-
mente kan vi finde flere eksempler på, at 
disciplene ville holde børnene væk fra 

Jesus. Men Jesus lod børnene få lov til 
at være med i deres fællesskab med or-
dene: 

»Det må I ikke hindre dem i, 
for Guds rige er deres« 

Guds rige er det fællesskab med Gud, 
som vi er inviteret til at blive en del af. På 
samme måde som et barn tillidsfuldt 
møder verden – på samme måde kan vi, 
som voksne, øve os i tillidsfuldt at åbne 
os for Guds riges mulighed i vores liv. 

Motivet »Jesus og børnene« finder vi og-
så i den fine og farverige glasmosaik, 
som befinder sig i koret i Madum Kirke. 
Kunstneren er Jais Nielsen (1885-1961). 
Han har ladet et par børn stå i forgrun-
den. Jesus med glorie er i centrum af 
mosaikken. Jesus holder sin beskytten-
de eller velsignende hånd på hovedet af 
ét af børnene. For mig at se udtrykker 
mosaikken en tryghed, ømhed og kær-
lighed af en varig og stærk karakter.

Med ønsket om en glædelig jul og et 
godt nytår.

JWA

❚ Frivillige
Som bekendt for nok de fleste, så har vi et 
team af folk, der hjælper med kirkekaffe de gan-
ge, det er sat på gudstjenestelisten. Derudover 
hjælpes der med pyntning af kirken ved påske, 
pinse, konfirmation og høstgudstjeneste. De mel-
dinger vi får tilbage er, at det er meget hyggeligt at 
få denne tjans. Men det er ikke en lukket gruppe, alle 
– såvel folk fra Madum – som Staby Sogn er meget vel-
kommen til at være med. Henvendelse skal ske til én fra 
vores fælles menighedsråd.

Staby-Madum Menighedsråd

❚ INFO

TAK

Glasmosaik i Madum Kirke
Foto: Mie Sivkjær Vestergård
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ARRANGEMENTER

❚  Filmaften
27. januar kl. 19.00 i Staby Præstegård

Green Book – varighed 2 timer

Tony Lip bliver 
hyret til at køre 
dr. Don Shirley, 
en sort pianist, 
på en koncert-
turné fra Man-
hattan til sydstaterne. De oplever 
racisme og fare og tvinges til at se bort fra 
deres forskelligheder for at komme overens 
på deres livs rejse. »Green Book« er både rø-
rende, vigtig og (desværre) stadig aktuel. Ef-
ter filmen er der kaffe, en snak om filmen og 
hyggeligt samvær.

Alle er velkommen
Staby-Madum Menighedsråd

❚  Hellig tre 
konger

2. januar kl. 14.00  
i Staby Kirke

Vi starter med 
gudstjeneste, og 
derefter kører vi til 
Staby Præstegård. 
Eftermiddagen består af fortælling – Henny 
og Evald Simonsen fortæller ud fra et selv-
valgt emne. Kaffebord, sang og hyggeligt 
samvær.

Alle er velkommen 
Staby-Madum Menighedsråd

❚  Jagt/naturgudstjeneste
Søndag den 30. januar kl. 19.30  
i Staby Kirke

Til denne aften-gudstjeneste skal vi høre jagt-
hornene spille. Vi skal se naturbilleder og 
synge.

Jægere er velkomne til at medbringe et trofæ, 
som vi lægger på kirkegulvet.

Efter gudstjenesten serverer Staby Købmand 
smagsprøver på ost og vin m.m.

Gudstjenesten er også åben for ikke-jægere.

Mon vi får en hvid jul i år?

❚  Krybbespil i Staby Kirke
1. søndag i advent den 28. nov. kl. 13.30
Minikonfirmanderne opfører krybbespillet. 
Derefter er der kaffe, juice og klejner i kirken. 
Arrangementet slutter med en sammenkomst 
på »Den grønne Plads«, hvor vi synger en 
sang, Erling Mose Pedersen fortæller en kort 
historie og tænder juletræet. Vi ønsker hinan-
den en god adventstid.

Aktiv Staby og  
Staby-Madum Menighedsråd

❚  Sangaften
3. marts kl. 19.30  
i Staby Præstegård

Anne Sophie Parbo spiller til fællessangen, og 
hun spiller også enkelte stykker, som vi blot 
lytter til. Der er kaffe på kanden og tid til hyg-
geligt samvær midtvejs.

Alle er velkommen
Staby-Madum Menighedsråd
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❚ INFO

❚ Om barnedåb
I januar 2008 kom der en ny kgl. anordning 
for dåb fra Kirkeministeriet. I en tid, hvor 
mange landsbykirker kæmper for at holde 
liv i og styrke søndags højmessen er det 
vigtigt at fremhæve § 3 i anordningen, der 
siger: Dåben foretages i kirken ved sognets 
gudstjenester på søndage- og helligdage. 

Er der »særlige omstændigheder« omkring  
en dåb, kan der dog efter aftale med præ-
sten foretages dåb på et andet tidspunkt.  

Jeg vil derfor understrege, at barnedåben 
ret beset bør placeres i sin rette sammen-
hæng, dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor 
man døbes til menighedens fællesskab 
med menigheden, som vidner på dåben.

JWA Et par dage efter dåben.  
Elias er allerede ved at bede.

Billedet er indsendt af Alice Højris, Staby

❚  Ny vision
Ribe stift har nedsat et udvalg, og det har 
offentliggjort følgende:

Kirken er åben

Klar og relevant kristen forkyndelse og 

menneskeligt fællesskab

Vores opgave er at give en rig kristen 

tradition videre i et samspil med den 

verden, vi er en del af. Der er ånd og 

kraft, kærlighed og frihed, glæde og håb 

i det kristne budskab. Det er forbundet 

med fællesskab, omsorg og åbenhed.

Derfor vil vi styrke:

•  En åben kirke på alle planer

•  Kirkens mange menneskelige  

ansigter

•   Kirken som en engagerende sam-

menhæng for frivillige og ansatte »Tro håb og kærlighed«  
kan ses på Staby Kirkegård
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❚ Konfirmation i Staby Kirke den 22. august 2021
Fra venstre: Sognepræst Jesper Wiborg Andersen, Ejner Malthe Arberg Nielsen, Minna Range 
Ruby og Christoffer Højris Munkholm.

Fotograf: Niels- Christian Schultz

❚ KONFIRMANDER
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❚ MINIKONFIRMANDER

Børnene har tegnet de fem brød og to fisk.

❚ En lille pause i det grønne med juice og kiks

❚ Fem tusinde mennesker blev bespist

Tristan, Augusta, Klara  
og Katrine nyder en plads 
i solen denne september 
eftermiddag.
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Menighedsrådsmøde  
11/1 kl. 14.00-16.00

Regnskabsmøde 
8/3 kl. 14.00-16.00

Menighedsrådsmøde 
12/4 kl. 14.00-16.00

Menighedsmøde   
10/5 i Staby Sognegård kl. 19.00-21.00

Menighedsrådsmøde  
14/6 kl. 19.00-21.30

Menighedsrådsmøde  
16/8 kl. 19.00-21.30

Menighedsrådsmøde  
20/9 kl. 14.00-16.00  

Menighedsrådsmøde,  
konstituerende 8/11 kl. 14.00-16.00

❚  Mødeliste for Staby-Madum Menighedsråd 2022
Møderne er offentlige og foregår i Staby Præstegård med undtagelse af 
menighedsmødet 10/5.

❚ Aktivitetskalender
28. november 1. s. i advent kl. 13.30 
Krybbespil i Staby Kirke
Derefter juletræstænding på »Den grønne 
Plads«. Se side 4.

Aktiv Staby og Staby-Madum 
Menighedsråd

31. december kl. 14.30 i 
Staby Kirke Gudstjeneste, 
og derefter ønsker vi 
hinanden et godt nytår 
over et glas champagne og 
kransekage. 

Staby-Madum 
Menighedsråd

2022
2. januar Hellig tre Konger kl. 14.00  
i Staby Kirke 
Se side 4

27. januar kl. 19.00
Filmaften i Staby Præstegård. Se side 4. 

30. januar kl. 19.30 i Staby Kirke
Jagt/natur gudstjeneste. Se side 4.

3. marts kl. 19.30
Sangaften i Staby Præstegård  
Se side 4
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04. november – Gitte Hansen

18. november – Jesper W. Andersen

02. december – Jesper W. Andersen

22. december – Gitte Hansen

06. januar – Gitte Hansen.

20. januar – Jesper Wiborg Andersen

03. februar – Jesper Wiborg Andersen

17. februar – Gitte Hansen

03. marts – Gitte Hansen

❚ KFUM-spejderne - Ulfborg Gruppe
Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg

KFUM – Spejderne i Danmark er et frivilligt børne- og ungdoms-
arbejde, 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: .......................... Kasper S. Thycosen, tlf. 3033 8570

ULVE: .......................... Mandag kl. 18.00-19.30
Leder: .......................... Anette Kobborg, tlf. 2071 4556

SPEJDERTROPPEN:  . Tirsdag kl. 19.00-21.00
Leder: .......................... Morten Dahl, tlf. 2480 4986

Gruppeleder: ............... Per Jensen, tlf. 2539 9669 

❚ Kørsel
Man er meget velkommen til at henvende 
sig til koordinator Ane Thomsen, hvis 
man ønsker kørsel – herunder også for 
kørestolsbrugere til gudstjeneste eller 
anden kirkelig handling i både Madum 
og Staby. Tlf. 2910 2923 eller 9749 2341 
eller anethomsen2@gmail.com

❚ Gudstjenester på Ulfborg Aktivcenter
 på torsdage kl. 14.30 i Syd (Cafeteriet)
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Sognepræst Jesper Wiborg Andersen 
Nørrevej 5 · 6990 Ulfborg 

Tlf. 9749 1081 / Mobil: 5150 4081 / E-mail: JEKA@KM.DK 
Træffes alle dage undtagen mandag

❚  STABY:
 Graver: Kaj Jeppesen 
 Tlf. 3035 8422 
 
 Organist: Anne Sophie Parbo 
 Tlf. 26 24 81 61 
 asparbo@gmail.com
 Kirkeværge: Edith Bennedsgaard 
 Tlf. 9749 1597 / 6175 8500
 Kirkesanger: Ane Thomsen 
 Tlf. 2910 2923

❚  MADUM:
 Graver: Mie Sivkjær Vestergård 
 Tlf. 5121 3234 
 Mail: graver.madum@gmail.com
 Organist: Anne Sophie Parbo 
 Tlf. 26 24 81 61 
 asparbo@gmail.com
  Kirkeværge: Arne Søgaard 

Tlf. 3027 1767
 Kirkesanger: Ane Thomsen 
 Tlf. 2910 2923

 Kirkebetjeningen

❚ Referater fra menighedsrådenes arbejde kan læses på Staby Kirkes hjemmeside:  
www.stabykirke.dk – I venstre side på forsiden skal man klikke sig ind under hoved-
menu, derefter Menighedsrådet.

❚ Kirkegårds taksterne kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne. 

❚   Kirkelige handlinger 
august-oktober 2021

Begravede/bisatte fra  
Staby Kirke
Jette Elisabeth Andersen, 7. aug.

Døbte i Madum Kirke
Marius Møller Samuelsen, 3. okt.

Glimt fra kirkegården ved  
Madum Kirke

10 • Nr. 1 • December 2021 - januar - februar 2022



Året går på hæld, og 
det er tid at finde de 
tykke sokker og den 
varme sweater frem. 
Duften af gran vil snart 
brede sig, først når der 
skal grandækkes på kir-
kegårdene, dernæst in-
de i kirken, når vi nær-

mer os jul. Hver årstid har sin charme – na-
turelskere ved det nærmest helt intuitivt. 

Sensommeren her i september bød på 
koncert med Anna Bilde. Hun sang sig ind i 
folks hjerter med et bredt repertoire af san-
ge, så ikke bare konfirmanderne men alle i 
kirken fik en god oplevelse. »En rigtig dejlig 
aften« var en replik fra en af de fremmødte. 

Der arbejdes på, at ét af de gamle vinduer i 
syd i Madum Kirke kan blive oplukkelig, så 
det er nemt at lufte ud efter fx en gudstje-
neste. Derfor har vi takket ja til efterårets 
konsulentrunde, som Ringkøbing Provsti 
har inviteret til. Vi håber på en god løsning.

Af større vedligeholdelsesprojekter kan 
nævnes udskiftning af blytaget på den 
nordlige side af Staby Kirke. I 1937 blev 
blytaget udskiftet sidste gang, så det er 
godt slidt. Alle tilladelser er i hus, og finan-
sieringen er på plads. Bly er som bekendt 
et specielt materiale, og et blytækkerfirma 
bliver bestilt til at varetage denne del af op-
gaven. Vi ser frem til et spændende 2022, 
hvor vi forhåbentligt får syn for sagen. 

Som det ser ud i dag, så fungerer klokke-
spillet i Staby Kirke upåklageligt, men der 
arbejdes i øjeblikket på at udvide melodire-
pertoiret. Nu ser vi hvor langt vi kommer 
med det, men spændende bliver det i hvert 
fald.

I den seneste tid hos Jesper Wiborg Ander-
sen og Arne Søgaard er der efterhånden 
samlet en del viden om Madum Kirkes hi-
storie. Nu er der en konkret oversigt, hvis 
der ønskes en rundvisning på stedet. For 

eksempel kan der oplyses om, at kirken 
lagde rammer til enkelte filmklip, da Kaj 
Munks film ’Ordet’ skulle filmatiseres. 

»At Staby-Madum Pastorat skal være en 
god arbejdsplads ...«, sådan starter punkt 4 
i vores visioner her i pastoratet. Kontakt-
person Jørgen Esager har haft travlt med at 
stå for medarbejdermøde, afholde MUS-
samtaler og udførelse af APV, og det alt 
sammen er kommet på plads inden efter-
årsferien. Medarbejderne udtrykte på med-
arbejdermødet tilfredshed med at være an-
sat ved henholdsvis Staby- og Madum Kir-
ke. At gøre status for dernæst at rette op-
mærksomheden fremad – dét er godt at få 
sat ord på.

Tiden fra 1. søndag i advent til og med Hel-
lig tre Konger vil komme til at stå i julens 
tegn. Vores tradition med at invitere Lærke-
reden, Staby Skole samt efterskoleelever til 
Staby Kirke holder vi fast i. Vi tænder lys i 
kirken og gør hvad vi kan, for at børnene og 
ungdommen skal føle det er et rart og godt 
sted at komme.

Den 30. januar er der et nyt tiltag, der er 
jagt- og naturgudstjeneste i Staby Kirke. En 
film og en sangaften er der også på pro-
grammet. Vel mødt hver og en i den kom-
mende tid.

Hermed ønsket om en rigtig glædelig jul 
og alt godt i det nye år.

Staby-Madum Menighedsråd 
v/ Ane Thomsen

❚  Nyt fra Staby-Madum 
 Menighedsråd

Rundviser i Madum Kirke  
Jesper Wiborg Andersen tlf. 9749 1081, 
tlf. 5150 4081. 
Arne Søgaard tlf. 3027 1767.

Rundviser i Staby Kirke  
Karen Nørgaard tlf. 9749 1677,  
tlf. 2890 0039. Varighed efter ønske.

Nr. 1 • December 2021 - januar - februar 2022 • 11 



R
as

m
us

se
ns

 B
og

tr
yk

ke
ri 

. R
in

gk
øb

in
g 

. w
w

w
.a

ra
st

ry
k.

dk

ID-nr.: 46879

151

 

❚ Staby ❚ Madum
28. november 1. s. i advent 13.30 * JWA Krybbespil

Klejner og kaffe
05. december 2. s. i advent 09.00 * J. Sandal

Kirkekaffe
12. december 3. s. i advent 10.30 * JWA

19. december 4. s. i advent 10.30 * JWA Ønsk en jule-
salme, kirkekaffe

24. december Juleaften 13.30 ** JWA 15.00 ** JWA

25. december Juledag 11.00 JWA 09.30 JWA

26. december 2. juledag 10.30 JWA

31. december Nytårsaften 14.30 *** JWA  
Champagne m.m.

02. januar H3K Søndag 14.00 JWA H3K-arr.

09. januar 1. s. e. H3K 10.30 JWA Kirkekaffe

16. januar 2. s. e. H3K 10.30 JWA

23. januar 3. s. e. H3K 09.00 J. Sandal

30. januar 4. s. e. H3K 19.30 JWA Jagt/natur-
gudstjeneste, ost og vin

06. februar S. s. e. H3K 10.30 JWA Kirkekaffe

13. februar Septuagesima 09.00 J. Sandal

20. februar Seksagesima 10.30 JWA Kirkekaffe

27. februar Fastelavn 10.30 JWA

06. marts 1. s. i fasten 10.30 JWA Kirkekaffe

❚ Gudstjenester

Indsamling til:   * Kirkens Korshærs julehjælp 
** Børnesagens fællesråd 
*** Bibelselskabet


