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Meningsfuldt arbejde  
og »pseudo-arbejde«
I begyndelsen af det 20. århundrede mente 
en række førende økonomer, politikere og 
samfundsforskere i USA og England, at 
fremtidens arbejdsmarked ville blive en 
15-timers arbejdsuge for den enkelte løn-
modtager. Det var en udbredt opfattelse i 
hele den vestlige verden, at industrialiserin-
gen og »maskinerne« vil fjerne arbejdsbyr-
den fra menneskets skuldre. Der ville indfin-
de sig en betydelig grad af fritid for den en-
kelte lønmodtager - 
i fremtiden. Den bri-
tiske økonom John 
M. Keynes (1883- 
1946) holdt en tale i 
1930 på Princeton 
University, hvori han 
fremskrev den ud-
vikling, der havde 
været frem til det år. 
Som mange andre 
var han overbevist 
om, at om 100 år ville »vores økonomiske 
vanskeligheder være løst.« Resultatet ville 
blive en arbejdsuge for det gennemsnitlige 
menneske på omkring 15 timer i år 2030. 

I Danmark begyndte arbejdstiden at falde i 
løbet af det 20. århundrede. I år 1900 var ar-

bejdsugen på 60 timer i gennemsnit. I 1990 
var den faldet til 37 timer i ugen. Men dér 
knækkede kurven. Den forventede 15-ti-
mers arbejdsuge kom aldrig.

Pseudo-arbejde

Antropologen Dennis Nørmark og filosoffen 
Anders Fogh Jensen udgav i 2018 bogen 
»Pseudo-arbejde« med undertitlen: »Hvor-

dan vi fik travlt med 
at lave ingenting«. I 
bogen skildrer de ud-
viklingen på arbejds-
markedet i Danmark 
– og i den vestlige 
verden. I bogen begi-
ver de to sig ud på 
rejse for at finde ud 
af, hvad vi laver i vo-
res arbejdstid. De in-
terviewer både men-
nesker, der er ansat i 

den offentlige sektor og i den private sektor. 
Det er blevet en rejse ind i det absurde, hvor 
meningen med arbejdet for nogen er for-
svundet, og hvor løftet om mere fritid aldrig 
blev indløst. I stedet fik vi flere regler, mere 
administration, tids-registreringer, kontroller, 
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møder og ligegyldige Power Point-
præsentationer. Med udtrykket »pseu-
do-arbejde« tænker forfatterne på ar-
bejdsprocesser, som enten er menings-
løse eller som ikke tjener et tydeligt for-
mål. 

I bogen skriver de: 

»Det kan eksempelvis være møder, hvor 
man får en masse at vide, som man godt 
vidste i forvejen, Power-point-præsenta-
tionen, der er glemt det øjeblik, projekto-
ren er slukket -eller kontrollen, der allige-
vel ikke kan forhindre, at noget går galt«.

Siden 1930’erne er mængden af admini-
stration og bureaukrati vokset betydeligt 
på mange arbejdspladser og i det dan-
ske samfund generelt. I bogen »Pseudo-
arbejde« er der samtaler med eksempel-
vis læger, undervisere, konsulenter og 
socialrådgivere.  Mange af dem oplever, 
at deres arbejde er proppet med pseu-
do-arbejde, bureaukrati og dårlige IT-sy-
stemer. De væmmes ved det, fordi de 
mener, at der er et rigtigt arbejde, som 
de aldrig når ind til i tilfredsstillende 
grad, fordi de har travlt med at lave 
pseudo-arbejde.

»Louise«  
– en tidligere kommunaldirektør

I bogen »Pseudo-arbejde« er der inter-
views med en række personer, der har 
ønsket at være anonyme. En af dem er 
»Louise«. Hun er en kvinde, der i dag er 

topleder i en stor dansk privat organisa-
tion. Hun har tidligere haft en impone-
rende karriere i det offentlige. Hun har 
været chef og direktør for flere offentlige 
områder i over 20 år, herunder kommu-
naldirektør.

Hun udtaler:

»Jeg vil nok vurdere, at 50% af det arbej-
de, jeg har foretaget, mens jeg var tople-
der i den offentlige sektor, var pseudo-
arbejde.  Her har man travlt med opga-
ver, som systemet har opfundet til sig 
selv. Der er mange opgaver, som man lø-
ser, mens man virkelig er i tvivl om, hvor-
vidt der er en efterspørgsel efter dem ... 
Det kan typisk være politikker, strategier 
og planer, hvor jeg er i tvivl om, at nytte-
værdien af dem står mål med arbejds-
indsatsen«. (»Pseudo-arbejde« side 136).

Imidlertid er det ikke alle på arbejdsmar-
kedet, der oplever, at deres arbejde er 
præget af pseudo-arbejde. Mange men-
nesker oplever også, at deres arbejde er 
meningsfyldt. Men der kan også være et 
tabu forbundet med pseudo-arbejde. 
For hvem vil indrømme, at dét, som man 
sidder og laver ved computeren, måske 
ikke altid er særlig vigtigt? 

Bibelsk påvirkning af synet  
på arbejde

I bogen omtaler de to forfattere, hvordan 
kristendommen er med til at forme vores 
syn på arbejde. Eksempelvis kunne man 
nævne lignelsen om »de betroede talen-
ter« (Matthæus Evangeliet kapitel 25).  
En herre skal rejse bort, og han betror 
sine 3 tjenere nogle talenter (mønter). En 
får fem, en får to og den tredje får én ta-
lent. De to første tjenere skynder sig hen 
og handler med talenterne og får pen-
gene til at vokse til henholdsvis ti og fire 
talenter. Den tredje tjener graver sit ene 
talent ned. Da herren kommer tilbage, 
viser ham, der fik fem talenter, at han har 
fået dem til at vokse til det dobbelte, og 
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herren roser ham og siger, at han vil be-
tro ham meget. Nøjagtig det samme 
sker med ham, der fik to talenter til at 
blive til fire. Da den tredje tjener imidler-
tid viser herren sit ene talent, som han 
havde gravet ned for at gemme den, bli-
ver herren vred og beordrer ham til at gi-
ve talenten til ham, der har ti. 

Der findes flere fortolkninger af den lig-
nelse. Ofte er lignelsen blevet fortolket 
sådan, at vi ikke skal grave vores talent 
(evner) ned, men inve-
stere det, udvikle det. 
Det er således ikke hi-
storie om at tjene pen-
ge. Det er en historie 
om bruge sit liv, sine ta-
lenter, på noget godt. 
Det vigtige er ikke, hvor mange talenter, 
vi har fået, men at vi bruger dét, som vi 
har fået, på en konstruktiv måde – til 
glæde for andre. 

Lignelsen om »de betroede talenter« er 
også en historie, som jeg ofte har talt 
med konfirmander og mini-konfirman-
der om. I forlængelsen af historien har 
jeg f.eks. sommetider bedt mini-konfir-
manderne tegne det, som de er gode til, 
for, på den måde, at gøre dem bevidste 
om alt det, som de faktisk er gode til. 

Guds riges medarbejdere

Det gennemgående træk ved de lignel-
ser, som Jesus fortæller, er at de er bil-
leder på det fællesskab, som han eta-
blerer mellem mennesker. Jesus kalder 
det fællesskab for »Guds rige« eller 
»Himmeriget«. Guds rige er noget, som 
glimtvist er synligt i vores liv – men som 
endnu ikke er fuldt åbenbaret i verden. 
Guds rige kan sætte sig igennem mel-
lem mennesker, som dér, hvor Guds vilje 
sker. Som døbte, er vi alle kaldede til at 
være Guds riges medarbejdere. Uanset 
om vi er på arbejdsmarkedet eller ej – så 

er alle døbte kaldede til at virke for Guds 
rige i verden. 

At være i tjeneste for nogen, at hjælpe 
nogen, er at ære Gud jævnfør det dob-
belte kærlighedsbud. Således kan et 
menneskes liv blive en hel gudstjeneste 
ved livlangt at være i tjeneste for andre 
mennesker. 

Men hvordan kan vi tjene andre? Det 
kan vi gøre på mange måder. Det kan 
være, at der er en nabo nær dig, der 
trænger til besøg eller til hjælp. Det kan 

være, at vedkommende 
venter netop på dig. 
Den kristne tro er såle-
des ikke nogen hænge-
køje-religion. Der er al-
tid et arbejde at gøre – 
og arbejdet i Guds rige 

bliver aldrig pseudo-arbejde eller uden 
formål. 

Den kristne tro sætter os i arbejde for 
Gud og medmennesket, og derfor inde-
holder den kristne tro samtidigt en afvis-
ning af, at man kan stille sig an med en 
passiv tilskuer-attitude over for livet. 
Som om livet bare var en teaterforestil-
ling, som man kan overvære. Nej – vi må 
selv træde ind på livets scene og byde 
os til. 

I Guds rige er der altid brug for trofaste 
medarbejdere, der vil omsætte troen til 
virksom tjeneste – Gud til ære og næ-
sten til gavn. I Guds rige er der således 
ingen overflødige eksistenser til – og der 
er heller ingen arbejdsløshed eller pseu-
do-arbejde. For det liv, som er Guds ga-
ve til os, er samtidig vores opgave. En 
opgave, som vi skal tage på os. Gør vi 
det, så tror jeg, at vi vil se Guds rige 
blomstre mellem os.

JWA

»Den kristne tro er ingen  
hængekøje-religion.  

Der er altid et arbejde  
at gøre«
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ARRANGEMENTER

❚  Konfirmandindskrivning
Søndag den 29. august kl. 19.30  
i Staby Kirke 

Vi holder først en kort 
gudstjeneste. 

Derefter følger præsen-
tation af konfirmand-for-
løbet 2021-22.

Jesper Wiborg Andersen sender en 
invitation ud pr. post for denne aften.

Foto: Jesper Wiborg Andersen
marts 2021

❚  Koncert med Anna Bilde 
Anna Bilde giver koncert i Staby Kirke  
den 21. september kl. 19.30

Anna Bilde stammer fra Staby, og er i dag bo-
siddende i Vendsyssel. Hun var i gymnasieti-
den kirkesanger i sit hjemsogn. Anna Bilde er 
i dag 21 år, sanger og sangskriver. Det være 
sig afdæmpede, eftertænksomme sange om 
store og små ting i livet. Med udgangspunkt 
i sin egen hverdag, sin kirkelige baggrund og 
sin passion for sangskrivning, har hun sam-
mensat et repertoire, som består af fortolknin-
ger af hendes yndlingssalmer samt hendes 
egne kompositioner. I de senere år har hun 
udviklet et program rettet til konfirmander og 
gerne deres familier. Det består af almindeligt 
kendte salmer, nye salmer, fortælling og egne 
sange. 

Alle er velkomne

❚  Filmaften
16. november kl. 19.00 i Staby Præstegård

Vi skal se »Te med Mussolini«, som har en 
varighed på 2 timer. Efter vi har set filmen, er 
der kaffe og hyggeligt 
samvær.

»Te med Mussolini« 
er en italiensk film 
fra 1999 instrueret 
af Franco Zeffirelli, 
skrevet af John Mor-
timer, der fortæller 
historien om en ung 
italiensk drengs op-
dragelse af en cirkel 
af britiske og ame-
rikanske kvinder før 
og under Anden Verdenskrig.

Alle er velkommen

❚  Sangaften
12. oktober kl. 19.30 i Staby Præstegaard

Organist Anne Sophie Parbo spiller til. Vi syn-
ger fra Højskolesangbogen, og til nogle af 
sangene vil der være forklaring til. Der er også 
indlagt pauser, hvor Anne Sophie P. 
spiller solo på klaveret.

Kaffe på kanden, sang og lyt-
tepauser, – der er lagt op til en 
aften i musikkens tegn. 

Alle er velkommen
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❚ INFO

At høre til i fællesskabet 
Indsats til People out of Place på Værestedet i Ulfborg
Gruppen af mennesker, der føler sig socialt 
udsatte stiger i Danmark. Gruppen forandrer 
sig i disse år i takt med at samfundet foran-
drer sig. Der bliver flere ensomme og mange 
unge har forskellige diagnoser, der påvirker 
deres sociale kompe-
tencer. 

De fleste af os ken-
der nogle, der ikke 
rigtig hører til i fælles-
skabet. Det er men-
nesker, der har kom-
plekse problemer, 
der ofte isolerer sig 
i hjemmet, og som 
sjældent deltager i de 
aktiviteter der udspil-
ler sig i lokalsamfundene. Vi kan have et øn-
ske om, at give en hjælpende hånd, men ofte 
har vi ikke modet til at række ud. 

Der er helt befriende de dage, hvor man mø-
der en, der sælger Hus Forbi. Bare fornem-
melsen af at købe deres avis, og vide, at så 
har man gjort noget. 

Alle har brug for et sted at komme, hvor de 
hører til, hvor de kan føle sig helt almindelige 
og tale om hverdagsting lige som alle andre. 
Hvor de kan få anerkendelse for dem de er, 
for de talenter de har, hvor de kan lære nyt, 
og hvor de har mulighed for at bidrage til et 

fællesskab. Et sted, hvor de har værdi og kan 
indgå i meningsfulde fællesskaber. 

Vi har derfor udviklet et tilbud med udspring 
på Værestedet i Ulfborg, hvor lokale ildsjæ-
le fra alle lokalsamfund i det gamle Ulfborg 

Vemb kommune 
tager initiativ til at 
besøge borgere, 
informere dem om 
tilbuddene på Væ-
restedet og tilbyde 
følgeskab til Være-
stedet indtil borger 
selv føler sig tryg 
ved at komme. 

Ildsjælene har en 
finger på pulsen ift. 

hvad der foregår i deres lokalområde, både 
fordi de er kendte og fordi de er bosat i områ-
det. De vil fortsat være ude i lokalområderne, 
når projektet slutter, og dermed være med til 
at sikre tilbuddets fortsatte drift. 

Med venlige hilsner 
Annette Nielsen, leder af Værestedet 

Vaerestedet.Ulfborg@kfumsoc.dk 
Tlf. 9749 1313

Inga Bøge, projektleder 
inga.boge@holstebro.dk 

Tlf. 9611 4859

Kender I nogle derude, som I er  
bekymret for, og som kan have glæde 

af at blive kontaktet, er I meget  
velkommen til at henvende jer til  

Annette eller Inga, så vil vi sammen 
med den lokale ildsjæl kontakte  
borger og fortælle om tilbuddet.

FAKTA
Værestedet i Ulfborg er en selvejende institution, der har en samar-
bejdsaftale med Holstebro Kommune, og drives i samarbejde med 
KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark.

På Værestedet er der mulighed for at indgå i et fællesskab. Der 
foregår en del aftensarrangementer, sommerferie og kulturelle ture. 
Det er muligt at købe et billigt måltid mad, og der er altid kaffe på 
kanden og en ostemad.

Der tilbydes sundhedstjek og rygestopkurser med høj succesrate. 
Værestedet er for mennesker med forskellige problematikker, fx en-
somme, psykisk sårbare/syge, alkoholikere/eksalkoholikere, socialt 
udsatte og de, der mangler et tilhørsforhold. 

Adresse: Herredsgade 24, 6990 Ulfborg, tlf. 9749 1313 
Mail: Vaerestedet.Ulfborg@kfumsoc.dk 
Daglig leder: Annette Nielsen
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❚ SIDEN SIDST

❚ Spaghettigudstjenesten den 20. maj i Staby Kirke
Jesper W. Andersen fortalte om menne-
skets skabelse, og organist Anne Sophie 
Parbo bidrog med lydeffekter fra orglet. 
Herefter fortalte Knud Jacobsen om pinse-
beretningen. 

Børn og forældre sang med på de valgte 
salmer, derudover var der et lille sangkor/
en trio, som sang skønne forårssange og 
salmer. Til sidst var der portionsanretninger/
tærter til alle. – Det blev en dejlig aften.

Knud Jacobsen som 
den gamle jøde er 
netop trådt ud af  
Bibelen for at fortælle.

Vi er klar til at synge.  
Fra venstre Viktor Buhl Paakjær,  

Magne Skadborg Olesen og Jeppe Hougaard.

❚ Litteraturaften den 7. juli i Staby Præstegård
»Rør ej blot ved min gamle jul«

Sådan lyder det i et vers fra Peter Fabers jule-
sang »Sikken voldsom trængsel og alarm«. 
Verden kan gå af lave, men ikke julen. Verden 
kan gå af lave, men ikke gudstjenesten. Eller 
kan vi ændre gudstjenesten, som vi kender 
den?

Vores præst havde inviteret til debataften, den 
7. juli kl. 19.30. Måske ikke lige den bedste af-
ten tænkte mange af os: Ferietid, sommeraf-
ten og ikke mindst fodbold-kamp. Vi var ca. 
10 personer, der alligevel fandt frem til præ-
stegården, nogle kom cyklende, andre køren-
de, endda fra Vemb og Gørding, enkelte blev 
kørt. 

I konfirmandstuen mødte højmessens led os i 
fotokopi klistret på tre borde. Hold da op, 
tænkte man lige, vores højmesse er godt nok 
lang!! Vi begyndte med at synge. – Hvor er det 
dog fantastisk at kunne synge sammen igen! 
– Så kom Jesper med et oplæg. Han tog ud-
gangspunkt i lyrikeren Søren Ulrik Thomsens 
bog: Tro mod ritualet. Han fortalte om hvorfor 
SUT var begyndt at gå i kirke, om hans kær-
lighed til den danske højmesse nøjagtig som 
den var. 

Således belærte og oplyste kastede vi os over 
danskernes anden nadver, nemlig kaffen. Jeg 

tror det var Edith Bennedsgaard, der havde 
bagt vidunderlige pæretærter – I ved den go-
de opskrift fra Karolines kogebog! – og kna-
sende, sprøde småkager.

Således godt påfyldte kunne vi fortsætte afte-
nen. Efter kaffen opridsede Jesper forskellige 
måder at holde gudstjenester på. Han tog af-
sæt i Kirkefondens blad fra juni måned. Nogle 
gik ind for frihed til at lave gudstjeneste gan-
ske som præst, menighed og menighedsråd 
kunne finde på, andre gik ind for en mellem-
vej, andre igen ville gerne fastholde den nu-
værende gudstjenesteform.

Der var hele aftenen en livlig snak. Mange me-
ninger og synspunkter og tanker kom frem. 
Tanker om synd, om kirken som bygning, om 
trosbekendelsen, om kirkens sprog, om form. 
Til allersidst så vi en indgangs- og udgangs-
bøn formet af Knud Jakobsen.

Efter at have sunget »Stille hjerte sol går ned« 
skiltes vore veje, nogle cyklede derfra i den 
lune sommeraften, andre kørte, nogle blev 
kørt hjem. Som I nok kan læse ud af teksten, 
så blev det en god udbytterig aften.

Gitte Ishøy
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❚ Sommermødet den 27. juni

Traditionen med sommermøde sidst i juni 
holdes i hævd. Dagen startede med guds-
tjeneste ved Jesper W. Andersen i Staby 
Kirke. Herefter gik turen til Staby Præste-
gård, hvor der var pølser på grillen. Frank 
Weber havde forberedt et foredrag, 
omhandlende luftkrigen over Danmark 
1939-1945 generelt, for senere at fortælle 
om en lokal nødlanding, Frank W. har 
skrevet et lille stykke, som kan ses i neden-
stående: 

Lancasteren R5905, som nødlandede nær 
Madum den 24/9-1942.

Der lå et kraftigt lavtryk over Nordsøen med 
tordenvejr og »elektrisk storm« som forstyr-
rede og til dels ødelagde kommunikations-
udstyret ombord. Skyerne lå meget lavt, så 
for at få landkending måtte bombeflyene gå 
ned i ca. 600 meters højde.

Indflyvningen over Husby foregik i blinde 
indtil flyet passerede Staby og pludselig 
befandt sig i meget lav højde ved Ulfborg, 
hvor det tyske antiluftskytsbatteri IV Zug 
2.Lei 742 på toppen af jernbaneviadukten 
åbnede kraftig ild mod flyet kl. 01.30 med 
ialt 355 skud fra 20 mm. kanonen. Brænd-
stoftanken og den ene motor i venstre vinge 
blev ramt, og der udbrød brand i vingen. 

Piloten valgte derfor at nødlande, da flyet 
var så lavt over jorden, at besætningen 
ikke kunne springe ud. Lasten bestående 
af 7 tons brandbomber blev derfor droppet 
på markerne inden mavelandingen ved 
Madum hvor piloten ca. kl. 01.40 satte flyet 
ned tæt ved ejendommen »Verdens Ende« 
i Madum Flod på grænsen mellem nuvæ-
rende Holstebro Kommune og Ringkøbing-
Skjern Kommune. (Se kortet nederst). 

Vi sang blandt andet »Det haver så nyligen 
regnet«, og Iben W. Andersen spillede til.

Eftermiddagen sluttede med kaffe, kringle 
og hyggeligt samvær. 

Tak til alle for en dejlig dag.
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02. september: Gitte Hansen

23. september: Jesper W. Andersen

14. oktober: Jesper W. Andersen

28. oktober: Gitte Hansen

04. november: Gitte Hansen

18. november: Jesper W. Andersen

02. december: Jesper W. Andersen

❚ Aktivitetskalender
29. august i Staby Kirke
Indskrivning af kommende konfirmander.  
Se side 4.

21. september kl. 19.30
Koncert med Anna Bilde for konfirmander. 
Se side 4.

26. september kl. 10.30 i Staby Kirke
Høstgudstjeneste.

3. oktober kl. 10.30 i Madum Kirke
Høstgudstjeneste.

6. oktober kl. 9.30 i Den lille Sal i  
Staby Sognegård
»Varm Onsdag« starter, alle er velkommen. 
Aktiv Staby og Staby-Madum Menighedsråd.

12. oktober kl. 19.30 
Sangaften i Staby Præstegård. Se side 4.

28. oktober i Madum Kirke kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste og 5-års 
dåbsjubilæum.

16. november kl. 19.00
Filmaften i Staby Præstegård. Se side 4.

28. november kl. 13.30 i Staby Kirke
Krybbespil. Mere herom i næste kirkeblad.

❚ Gudstjenester på Ulfborg Aktivcenter
 på torsdage kl. 14.30 i Syd (Cafeteriet)

❚ Streaming af gudstjenester
I takt med de forholdsvise positive 
meldinger fra medierne vedrørende  coro-
nasituationen er sendt ud, så ebber 
streamning af gudstjenester ud i Staby – 
Madum Kirker. Ordningen med at vi den 1. 
søndag i hver måned streamer bortfalder, 
men der vil stadig være mulighed for at 
streame efter behov. Fx til barnedåb, 
bryllup eller begravelse, og i så fald skal 
man aftale det med præsten. 

Optagelserne vil kunne ses på Staby og 
Madum Kirker på Facebook. 

Skriv i søgefeltet:  
Staby og Madum Kirker

Efter endt gudstjeneste, bliver det hele 
slettet.

Blomster gør en god stemning,  
her foran det gamle kapel på  

Madum Kirkegård.
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❚ 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

❚ Rundvisning i Staby Kirke
Der er rundvisning tirsdag den 24. august 
i Staby Kirke, 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, og der er ingen 
tilmelding.
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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. Staby – Madum Menighedsråd

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

❚   Kirkelige handlinger 
maj – august 2021
Døbte i Staby Kirke
Anna Holdt Nygaard, 23. maj
Elias Højris Papsø, 20. juni
Jeppe Moesgaard Thorup, 25. juli

Begravede/bisatte i Staby Kirke
Enna Tokkesdal, 14. maj
Svend Anker Kloster, 29. maj
Mads Andersen, 11. juni
Gunhild Pedersen, 21. juli

Begravet i Madum Kirke   
Else Groth Andreasen, 4. august

»Nu falmer skoven  
trindt om land ...«
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Vore to kirker i pastoratet 
har hver sit særpræg, og 
de er på hver deres måde 
et besøg værd. Mange 
lokale og også turister 
har benyttet de lyse dage 
til at kikke ind, både på 
kirkegården og til guds-
tjenesterne - en del af vor 

danske kulturarv får stadig sin forplejning.

Forårets spaghettigudstjeneste faldt på den 
20. maj, endnu engang kan vi se tilbage på en 
fin aften i børnehøjde med relevante tekster, 
billeder, salmer og sange og afsluttende et 
måltid mad. 

At holde gudstjeneste under åben himmel gi-
ver også noget helt specielt, frilufts-
gudstjenesten hos Inger og Knud 
Jacobsen den 24. maj blev også 
gennemført trods lidt regn og kolde 
vinde, humøret var i hvert fald i top.

Den friske luft fik vi også at mærke 
den 27. juni, hvor der var sommer-
møde i præstegården, hvor Frank 
Weber var foredragsholder. Han tog 
os med i en tidslomme fra 2. Ver-
denskrig.

Og så allersidste udkald inden folk 
for alvor tog på ferie – ’Litteraturaftenen’ den 
7. juli i præstegården, hvor liturgien med mere 
blev set fra mange forskellige vinkler, en me-
get givtig aften for de fremmødte. 

Konfirmanderne blev konfirmeret den 22. 
august, så et stort og hjertelig tillykke skal I 
have. Alt mulig held og lykke på Jeres vej 
fremover. 

Nu står efteråret for døren, og i den forbindel-
se også opstart af konfirmationsforberedelse 
og minikonfirmandundervisning. Vore traditi-
onelle arrangementer kan man se beskrevet 
inde i bladet, og vi glæder os rigtig meget til at 
komme i gang igen her efter sommerferien.

I år den 1. september er der valg af menig-
hedsrepræsentanter og præsterepræsentant 
til provstiudvalget, samt valg af menighedsre-
præsentant til Ribe Stiftsråd. Det er hvert 4. år 
det sker. Provstiudvalget rådgiver og vejleder 
menighedsrådene i menighedsrådsarbejdet 
generelt og skal blandt andet godkende me-
nighedsrådenes budgetter og regnskaber.

Efter et utal af arbejdsgange er de nye digitale 
og fysiske kirkegårdskort endelig færdig. De 
er meget flotte, og graverne har nu et opdate-
ret værktøj at bruge.

På det gamle kapel/redskabsrum ved Madum 
Kirke er tegltaget udskiftet på huset, så det 
igen fremstår fint og er tæt. Derudover er der 
etableret et arbejdsbord under redskabsrum-

met i kælderen til glæde for graveren, 
når der fx skal laves udsmykning/
kranse og buketter til gravstederne.

Til »almindelige« gudstjenester kom-
mer der sommetider børn med, de er 
til enhver tid mere end velkommen. 
Det skal blot her nævnes, at der er 
indkøbt yderligere tegnerekvisitter, 
små bøger og legetøj, så er der også 
lidt til hænderne. Graveren er altid 
behjælpelig med at finde tingene 
frem.

I forbindelse med ny ansættelse af præst til 
Stadil – Tim – Vedersø Pastorat får Jesper 
Wiborg Andersen ekstra timer i en periode 
indtil den nye præst er ansat og klar.

Anne Sophie Parbo blev fra den 1. maj vores 
nye organist i de to kirker, hjertelig velkom-
men skal du være.

Forude venter korte dage, varme og gyldne 
farver, samt krydret duft, alle ønskes et godt 
efterår.

Staby - Madum Menighedsråd 
v/ Ane Thomsen

❚  Nyt fra Staby – Madum 
 Menighedsråd
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❚ Rundviser i Staby Kirke
Karen Nørgaard 9749 1677 eller mobil 2890 0039. Varighed efter ønske.

ID-nr.: 46879

151

 

❚ Staby ❚ Madum
05. september 14. s. e. trinitatis 10.30 JWA

12. september 15. s. e. trinitatis 09.00 J. Sandal

19. september 16. s. e. trinitatis 10.30 JWA

26. september 17. s. e. trinitatis 10.30 Høst * JWA
Sandwich

03. oktober 18. s. e. trinitatis 10.30 Høst * JWA
Sandwich

10. oktober 19. s. e. trinitatis 10.30 JWA

17. oktober 20. s. e. trinitatis 10.30 JWA

24. oktober 21. s. e. trinitatis 09.00 J. Sandal

28. oktober Spaghettigudstj. 17.00 JWA

31. oktober 22. s. e. trinitatis 10.30 JWA

07. november Alle Helgen 10.30 JWA 09.00 JWA

14. november 24. s. e. trinitatis 14.00 Jørgen Moesgaard

21. november S. s. i kirkeåret 10.30 JWA

28. november 1. s. i advent 13.30 Krybbespil ** JWA

05. december 2. s i advent 09.00 J. Sandal

❚ Gudstjenester

Indsamling til:  * Værestedet, Møltrup Optagelseshjem, 
   Kirkens Korshær

  **  Kirkens Korshjælps Julehjælp


