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Musikeren og forfatteren Peter Bastian døde 
den 27. marts 2017 på Arresødal Hospice i 
Frederiksværk. For mange år siden oplevede 
jeg Peter Bastian til et foredrag i det ottekan-
tede forsamlingshus på Mors.  Det var en 
stor oplevelse. Jeg husker, at han forbløffede 
forsamlingen, da han tog en stump af et su-
gerør op af lommen, og ved hjælp af mikrofo-
nen, frembragte han den 
mest fantastiske musik. 
Med helt enkle virkemidler.

Et enestående menneske
Peter Bastian blev af man-
ge beskrevet som et multi-
talent. Han havde evner in-
den for mange forskellige 
discipliner bl.a. musik, ma-
lerkunst og formidling. Han 
var oprindelig uddannet i 
teoretisk fysik fra Køben-
havns Universitet, men uddannede sig side-
løbende som klassisk fagottist på Musikkon-
servatoriet. 
Få uger før sin død gik Peter Bastian i gang 
med at skrive sin tredje bog - i samarbejde 
med forfatteren Tor Nørretranders. Det blev 
til bogen »Altid allerede elsket«, der udkom 
posthumt. Dén bog er udgangspunktet for 
nærværende kirkebladsartikel.  I bogen be-
skriver Peter Bastian sit mangeårige engage-
ment i en amerikansk bevægelse, der hedder 
Enlighten Next. Det er en spirituel organisa-

tion, hvor medlemmerne igennem meditation 
og fællesskab forsøger at udvikle det højeste 
i sig selv. Peter Bastian deltog i lange medi-
tations - camps i USA i håb om at finde frem 
til den bedste udgave af sig selv, og opnå en 
indre fred med sig selv.  Han levede i cølibat. 
Selvom han gennem meditationen opnåede 
en større evne til at være opmærksom, fandt 

han ikke den indre fred, som 
han søgte i sit liv.

Kommentar fra teologen 
Johannes Værge
I en artikel bragt i Kristeligt 
Dagblad (16. okt. 2017) 
skrev teologen Johannes 
Værge en kommentar om 
Peter Bastians bog. Johan-
nes Værge ser bogen som 
et bidrag til et opgør med 
dét, som Peter Bastian kal-

der »den forbandede forbedringskultur«, 
som har en virkelighedsforståelse, hvor det 
aldrig er godt nok.  I den »forbandede for-
bedringskultur« skal du altid arbejde hen 
mod at blive en bedre udgave af dig selv.  En 
tankegang, der forstærkes af bl.a. kravet om 
forandringsparathed på mange arbejdsplad-
ser. Denne ulyksalige forbedringsmani fører 
ofte til en endeløs selvudvikling og selv-eva-
luering af egne præstationer. Med den spi-
rende kristen tro kommer Peter Bastian imid-
lertid frem til den indsigt, at Gud ikke kræver 

  ❚  Han blev døbt som 71-årig
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vores forbedring, for at vi kan blive elsket. For 
vi er ”altid, allerede elskede”. Johannes Vær-
ge påpeger, at den indsigt ikke medfører stil-
stand i livet, for livet er altid i bevægelse, men 
det er en indsigt, som kan tolkes som »et hvi-
lepunkt, en optankning, der muliggør en vi-
dere færd i livet«. 

Ny inspiration – »indbrud fra kristendommen«
Hvis man kender lidt til Peter Bastians bag-
grund, liv og tanker, så havde de færreste 
nok forestillet sig, at han ville vælge at blive 
døbt på sine gamle dage. Men i bogen for-
tæller han om forskellige begivenheder, sta-
dier, som han kalder »indbrud fra kristen-
dommen«. Han bliver f.eks. tilbudt at prøve at 
prædike i Skørping Kirke. Han møder kærlig-
heden og bliver gift med Helle Skaarup, der 
på det tidspunkt var direktør for herregården 
Nr. Vosborg. I bogen »Altid, allerede elsket« 
beskrives flere af de forskellige begivenhe-
der, der fører til beslutningen om at blive døbt 
som 71-årig.  

Dåben i Løgumkloster Kirke – i 2015
I bogen beskriver Peter Bastian sin oplevelse 
med at blive døbt i kirken. Han skriver:
»Kirkens præst Sten Haarløv holdt en bevæ-
gende tale. Og så kommer selve dåbshandlin-
gen, hvor jeg knæler ved døbefonten og Sten 
siger: ’Modtag det hellige korsets tegn både 
for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd 
om at du skal tilhøre den korsfæstede Herre 
Jesus Kristus’ kæmpestore ord, som ikke rig-
tig gik op for mig. Samtidig fik jeg vand i håret, 
og jeg husker, hvordan Sten nænsomt tørrede 
det af med en klud. Og så rejser jeg mig fra 
den overdådige rokoko-døbefont, sætter mig 
ved siden af Helle uden at det rigtigt er gået 

op for mig, hvad der er sket, en smule frem-
med for det hele. Organisten sætter sig ved 
orglet. Dybt bevæget hvisker jeg Helle i øret. 
’Han spiller Messiaen’ Et stykke fra Le Nativité 
du Seigneur. Messiaen er en fantastisk fransk 
komponist, der har fascineret mig siden gym-
nasietiden. Han er dybt religiøs og maler næ-
sten hypnotisk med klang. Organisten spillede 
fantastisk smukt. Orglet i Løgumkloster kan 
næsten lukke helt, så musikken bliver fuld-
stændig afdæmpet. Og så tudbrølede jeg. 
Jeg fornemmede hvad jeg indladt mig på…« 
(Altid allerede elsket, side 33)

I bogen beskriver Peter Bastian hvordan en 
indre fred voksede frem i ham i tiden efter då-
ben. Han følte en betingelsesløs guddomme-
lig kærlighed, der muliggjorde, at han omsi-
der kunne komme ud over sit selvhad og 
slutte fred med sig selv.
---------
Hermed en glædelig jul og et godt nytår til 
alle.

Jesper Wiborg Andersen

➔

Peter Bastian malede ofte. Her ses en akvarel 
med et motiv fra Husby Klitplantage, 2016.

❚ Filmaften i Staby Præstegård 

Onsdag den 24. januar kl. 19.00
‘Bogtyven’ er baseret på bestselleren af samme navn skrevet af Markus 
Zusak, og handler om den modige unge pige Lisel, der bliver sendt til en 
plejefamilie i Tyskland under 2. Verdenskrig. Her lærer hendes rare plejefar hende at læse, 
og hun begynder at »stjæle« bøger, hvor hun nu kan få fat i dem. Samtidig får hun en ny 
ven i den jødiske fyr Max, der er flygtet fra nazisterne og holdes skjult i familiens kælder.
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❚ Kaffe i præstegården
Den 7. januar 2018 kl. 14.00 afholdes gudstjeneste i 
Madum Kirke. Det er den første søndag efter Hellig tre 
Konger. Efterfølgende er der kaffe i præstegården kl. 
15.00, Knud Jacobsen fortæller lidt om Færøerne, der 
er fællessang og hyggeligt samvær. Alle er velkommen.

Staby-Madum Menighedsråd
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❚ Julekoncert - Händels ’Messias’
Traditionen tro arrangeres årets julekoncert i samar-
bejde mellem Staby – Madum, De vestlige Sogne og 
Ulfborg Sogn.

I år opfører Ensemble Zimmermann 
og Det Jyske Vokalensemble Händels 

MESSIAS den 7. december 2017 kl. 
19.00 i Ulfkær Kirke.

Händels oratorium, Messias blev kompo-
neret på kun 23 dage, og er blevet opført 

utallige gange siden førsteopførelsen i Dublin 
13. april 1742. Messias er et af de mest opførte klas-

siske værker nogensinde. I Danmark kan man opleve hen ved en snes opfø-
relser årligt. Disse opførelser finder oftest sted i store kirker og koncertsale med et symfo-
niorkester og et stort kor.

I de mindre kirker i Vestjylland er Messias-opførelser mere sjældne. Det er derfor med 
stolthed, at vi præsenterer denne koncert i Ulfkær Kirke. Koncerten har kun været mulig 
at gennemføre med økonomisk støtte fra Markedsfonden, Borgerforeningen og Kulturfor-
eningen Tinghuset.

Billetter kan købes inkl. gebyr på Ticket-master (125 kr.) og i Blomster-Biksen i Ulfborg 
(125 kr. her kan kun betales kontant).

Händel

Knud Jacobsen 
fortæller om Færøerne



❚ Taizé-gudstjeneste
18. marts kl. 19.30 i Staby Kirke

(An international Taizé worship service Sun-
day the 18th of March in the church of 
Staby)

I Staby-Madum og omegn bor der efterhån-
den mennesker med flere forskellige natio-
naliteter og sprog. Set i det lys vil vi som kir-
ke gerne tilbyde muligheden for at kunne 
afholde en økumenisk (fælleskirkelig) guds-
tjeneste i form af en såkaldt Taizé-gudstje-
neste. Det er en gudstjenesteform, som 
stammer fra det økumeniske broderfælles-
skab i byen Taizé i Frankrig. Hvert år valfar-
ter tusindvis af mennesker, fra hele verden 
til Taizé for i nogle dage at være en del af 
fællesskabet. I Taizé har de udviklet en 

gudstjenesteform, som gør det muligt at 
være sammen på tværs af sprog, nationali-
tet, kultur og kirkesamfund. 
I en Taizé-gudstjenste er der et par korte 
læsninger fra Biblen, men ingen prædiken. I 
stedet for er der stilhed til fordybelse eller til 
at bede en bøn, hver for sig. Sangene fra 
Taizé er korte og enkle, og de synges flere 
gange i træk, så man behøver ikke at kende 
dem i forvejen. Sangene er oversat til for-
skellige sprog. Lystænding er også et bæ-
rende element i Taizé-gudstjenesten. 

Alle er velkomne.

I næste nummer af kirkebladet kommer  
der en uddybende beskrivelse af  
gudstjenesten.

Kirkehøjskole 13. januar i Ulfborg 

Dagens program: 

09.00:  Morgensang i Ulfkær Kirke

09.45:  Kaffe i Ulfborg Sognehus

10.15:   KUNSTEN I DE DANSKE KIRKER.  
Foredrag med Tine Kragh i Ulfborg Sognehus.  
www.kunstforedrag.dk 

12.00-12.45: Frokost

13.00:   Foredrag med salmesang  
med Erik A. Nielsen i Ulfkær Kirke.

14.30:  Tak for i dag. 

Pris og tilmelding annonceres i dagspressen,  
når vi nærmer os. 

Med venlig hilsen  
Ulfborg Menighedsråd aktivitetsudvalg
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Fra urtid til nutid. Tur/retur.  
Kristendommens sanselige udtryk i billedkunst og musik

Erik A.  
Nielsen

Tine Kragh
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 ❚ Rejsegilde for Staby mandskabs-
faciliteter og nye kapel
»Torsdag den 26.10.2017 i dronning Margrethe den Andens 46. regeringsår nedlagdes 
grundstensdokumentet til Staby Kirkes nye mandskabsfaciliteter og nye kapel.«

Sådan indledes en skrivelse, som sammen med dagens avis er rullet ind i et rør, hvilket 
derefter er muret ind i bygningen. Om mange år, når der igen skal bygges et nyt hus, vil 
dette vidnesbyrd komme frem.

Flaget var hejst, og sognets beboere havde bundet en krans, som håndværkerne fik sat til 
tops af bygningen. Arkitekt Mogens Svenning holdt en flot tale, og som det sig hør og bør, 
så var der varme pølser, og kage til kaffen for alle. Først håndværkerne ved 11.30-tiden, 
og ved 13-tiden kom naboer, venner og godtfolk. Det blev en meget fin og historisk dag. 
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»Nyt orgel« i Madum Kirke blev indviet af Kaja Christensen den 27. august. Det blev en 
festdag, hvor også folk fra Agedrup fra Fyn var med til at fejre dagen. Hermed et par situ-
ationsbilleder fra dagen. 

❚ Om barnedåb i Staby og Madum kirker
I Staby og Madum Menighedsråd er vi blevet enige om at holde fast i ordlyden 
om barnedåb som den står formuleret i »Anordning om dåb i Folkekirken«. 

I dåbsanordningen står der i § 3:

»Dåben foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søndage-  
og helligdage«.

Det holder vi fast i for at styrke opbakningen til søndagshøjmessen, og for at 
fastholde tanken om, at man døbes til det fællesskab, som den lokale kirke er.

Det er af vital betydning for kirkens fremtid, at man 
døbes til menighedens fællesskab - med menighe-
den som vidner på dåben.
Hvis der er ‘særlige omstændigheder’ omkring en 
dåb, kan der efter aftale med præsten foretages 
dåb på et andet tidspunkt f.eks. lørdagsdåb. 

På vegne af Staby og Madum Menighedsråd
Jesper W. Andersen
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❚ Reformationsdag på Staby Skole
Eleverne fra 4.-7. klasse fra Staby Skole fik 
en oplevelse den 5. oktober. Skolekonsulent 
Svende Grøn fra Thyholm og undertegnede 
havde arrangeret en reformationsdag for 
skolebørnene. Arrangementet foregik både i 
Staby Kirke og på Staby Skole. Formålet 
med reformationsdagen var, at eleverne 
skulle have mulighed for at fordybe sig i Re-
formationens indhold og virkning, samt lære 
Martin Luthers liv og tanker at kende. 
Om morgenen blev eleverne klædt ud i 
middelaldertøj på skolen. I Staby Kirke 
overværede de en katolsk messe med gre-
goriansk munkesang med Svende Grøn i 
rollen som katolsk pater. 
Syv udklædte elever skulle spille rollen som 
personer, der skulle forestille at være sog-
nebørn fra Staby på Reformations-tiden. 
Disse personer skulle til skrifte hos pateren. 
De skulle sætte sig på en stol ved korbuen 
og skrifte til pateren. 
Her er tre eksempler på hvad eleverne skul-
le bede den katolske pater om tilgivelse for:

Herremanden 
»Jeg orker ikke at faste. Jeg elsker mad; 
især kan jeg godt lide kød, så det med kun 
at spise fisk i fastetiden er altså ikke lige 
mig. Tror du ikke, at Gud kan forstå det? Og 
tror du ikke, at Han vil give mig lov til at spi-
se det, som jeg har lyst til«.

Pigen 
»Jeg er kun 15 år, og jeg kan slet ikke klare 
mig selv; og slet ikke nu, hvor jeg skal have 
en lille. Alle på Herregården ved jo godt, 
hvem faren er. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg 
skulle gøre den nat, hvor han overfaldt mig. 
Han stank af gammel vin og sved. Og så 

smed hans kone mig ud, da maven begynd-
te at voksne. Kan du ikke bede Gud tilgive 
mig, at jeg skal have et barn udenfor ægte-
skab? Og kan du ikke bede Gud straffe ri-
defogeden for voldtægten?«

Den rige enke
»Min mand er død, og han var ikke nogen from 
mand. Han blev rig ved at snyde og bedrage 
andre, og jeg ved godt, at det vil tage nogle år 
i skærsilden at få renset hans beskidte sjæl. 
Men jeg har hørt, at Præsten kan holde sjæle-
messe for hans sjæl. Vil De gøre det?«
Den katolske pater besluttede i hvert enkelt 
tilfælde, hvad der var en passende bod og 
betaling til kirken. 
Efter skriftemålet talte Svende Grøn og un-
dertegnede om kirkerummet på Reformati-
onens tid. Vi talte om hvilke forandringer der 
skete i kirkerummet efter Reformationen. 
Resten af formiddagen tilbragte eleverne på 
Staby Skole. Svende Grøn iklædte sig et 
andet kostume, der skulle forestille Martin 
Luther. Derpå fortalte han, uden brug af ma-
nuskript, historien om Luthers liv fra barn-
dom, ungdom, klosterlivet, opslaget af de 
95 teser, rigsdagen i Worms, tilbagefange-
tagelsen, opholdet på borgen Wartburg og 
arbejdet med oversættelsen af Biblen til 
tysk. Resten af dagen skulle eleverne arbej-
de i fem forskellige værksteder på Staby 
Skole, hvor de skulle prøve kræfter med føl-
gende aktiviteter: De 95 teser, Middelalder-
lege, Katekismus, Afladsbreve, Fællessang. 
Ud fra de tilbagemeldinger jeg har fået, har 
det været en vellykket og spændende dag 
om Reformationen.  JWA



 7. december: Jesper W. Andersen

21. dec.: Gitte Hansen NB: I Ulfkær Kirke  

11. januar: Jesper W. Andersen

25. januar: Gitte Hansen

 8. februar: Jesper W. Andersen

22. februar: Gitte Hansen

 8. marts: Jesper W. Andersen

❚ Gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem
  i cafeteriet torsdage kl. 14.30

❚ Aktivitetskalender
22. november kl. 19.00: Filmaften. Vi ser den 
italienske film: ’Livet er smuk’.

3. december, 1. søndag i advent, kl. 13.30:  
Krybbespil i Staby Kirke. Derefter tændes jule-
træet på ’Den grønne Plads’ af Tina Sønderskov. 
Eftermiddagen slutter i Staby Sognegård med 
lidt godt til ganen. ’Aktiv Staby’ er med.

7. december: Fælles julekoncert i Ulfkær Kirke. 
Se side 3

10. december, 2. søndag i advent kl. 14.00: 
Luciaoptog/børnekor i Madum Kirke, derefter 
juletræ i Madum Forsamlingshus. 

11. december kl. 19.00: Ringkøbing Garden 
spiller julen ind i Madum Kirke.

14. december kl. 19.00: Staby Efterskole 
kommer i Staby Kirke.

20. december kl. 08.30: Staby Skole kommer i 
Staby Kirke.

31. december kl. 14.30 i Staby Kirke:  
Nytårsgudstjeneste. Derefter champagne. 
Staby-Madum Menighedsråd

7.  januar: Helligtrekongers-arrangement.  
Madum Kirke kl. 14.00. Derefter kaffe i Staby 
Præstegård kl. 15.00.  
Se side 3.

13. januar kl. 9.00: Kirkehøjskole i Ulfborg.  
Se side 4

24. januar kl. 19:00: Filmaften i Staby Præste-
gård. Vi ser ’Bogtyven’. Se side 2

7. februar kl. 19.30: Sangaften i Staby Sogne-
gård. Følg dagspressen.

24.-25. februar: Konfirmanderne tager til 
Blåkilde Efterskole.
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❚  Kirkelige handlinger  
 aug.- nov. 2017

Døbte:
Laurids Riis Andersen  
døbt den 2. september  
i Staby Kirke 
Ebbe Bjerge Hestbech  
døbt den 17. september  
i Staby Kirke

Viede:
Gitte Keller Højgaard Andersen 
og Rasmus Riis Jensen viet 
den 2. september i Staby Kirke 
Tanja Østerby Thøgersen og 
Anders Christian Thøgersen 
viet den 16. september 
i Staby Kirke

Begravede/bisatte:
Jens Kristensen Bennedsgaard 
bisat fra Staby Kirke  
den 15. august
Mariane Christensen  
bisat fra Madum Kirke  
den 12. september
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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 etc.
Vi mødes:

BÆVERE: .................... Mandag kl. 17.30-19.00
Leder: .......................... Kristina Louise Noe, tlf. 6165 2848

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:  .............. Kim Bertelsen, tlf. 3063 6884 / 9742 0383

❚ Kirkegårds taksterne 
 kan fås ved henvendelse til 

graverne og kirkeværgerne. 

❚ Referater 

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

Madum og Staby Menighedsråd

❚ 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   9749 2341 eller
anethomsen2@gmail.com

❚ Mødeliste 2018 
for Staby og Madum Menighedsråd
Møderne foregår kl. 19.00-21.30 i konfir-
mandstuen i Præstegården. Menighedsrå-
dene kan ved flere lejligheder blive indkaldt 
til kl. 18.30.
• Menighedsrådsmøde 16/1 
•  Fælles regnskabsmøde i  

konfirmandstuen 13/3
 19.00-20.30  Menighedsrådene holder 

regnskabsmøde hver for sig
 20.30-21.30 Fællesmøde
• Menighedsrådsmøde 10/4 
•  Menighedsmøde for Madum Sogn i 

Staby Præstegård 15/5 kl. 19.00 
•  Menighedsmøde for Staby Sogn i  

Staby Præstegård 16/5 kl. 19.00 
• Bygningssyn 29/5 
 Bygningssyn i de respektive kirker 16.00
  Præstegården (præstegårdsudvalget) 17.30 
• Menighedsrådsmøde 12/6 
• Menighedsrådsmøde 21/8 
• Menighedsrådsmøde 18/9 
•  Menighedsrådsmøde, konstituerende 

13/11



Nu er den dejlige sommertid for længst over-
stået. Vi har haft mange gøremål i Madum 
Menighedsråd i de sidste måneder. Menig-
hedsrådet består i øjeblikket af Inger K. An-
dersen (fungerende formand) Jette Fiedler, 
samt sognepræst Jesper Wiborg Ander-
sen. Helge B. Mikkelsen og Benthe Mor-
tensen er udtrådt af menighedsrådet og vi 
vil gerne benytte lejligheden til at sige en 
stor tak for deres indsats i menighedsrådet. 

Under Lene Lysgaards orlovsperiode har 
Knud Erik Kjær passet Madum Kirkegård og 
vi vil gerne sige ham tak for hans indsats som 
kirketjener og som graver på kirkegården.

Den 27. august havde vi orgel-indvielse i 
Madum Kirke, hvor biskop Elof Wester-
gaard prædikede. Der var deltagelse fra 
menigheden i Agedrup på Fyn, hvor orglet 
er købt. Det var en hyggelig dag med fæl-
lesspisning i Madum Forsamlingshus. Ef-
terfølgende har det desværre vist sig, at der 
er fundet skimmelsvamp i orglet. Foreløbigt 
har vi sat en affugter op ved orglet og vi føl-
ger det nøje.

I september fejrede vi både høstgudstjene-

ste og spaghetti-gudstjeneste i en flot pyn-
tet Madum Kirke. 

I og med at der er to personer, der er ud-
trådt af menighedsrådet, har vi været i kon-
takt med Ribe Stift i flere omgange. Vi har 
derfor bedt biskop Elof Westergaard om at 
udskrive et udfyldningsvalg, så vi igen kan 
få et helt menighedsråd i Madum Sogn. 
Hvornår udfyldningsvalget kommer vides 
endnu ikke - det afgør biskoppen.

Vi glæder os til december måned, hvor mi-
ni-konfirmanderne går luciaoptog til den 
2.søndag i advent, hvor der efterfølgende 
er juletræsdans, gløgg og æbleskiver. Da-
gen efter, mandag den 11. december, får vi 
besøg af Ringkøbing Garden, der holder 
koncert for os. 

Til sidst vil jeg på menighedsrådets vegne 
ønske alle familier i sognet en glædelig jul 
og et lykkebringende nytår.

Venlig hilsen
Madum Menighedsråd
Fungerende formand
Inger K. Andersen

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: Annette Gaardsted 
 Tlf. 2089 6777

 Kirkesanger: Ane Thomsen 
 Tlf. 2910 2923

❚  MADUM:
 Vikar for graver til 31/12: Knud Erik Kjær 
 Tlf. 2153 5515 / 5121 3234
 Graver fra 1/1 2018: Lene Lysgaard 
 Tlf. 5121 3234
 Organist: Annette Gaardsted 
 Tlf. 2089 6777

 Kirkebetjeningen

❚ Madum Menighedsråd
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Mågerne flokkes efter 
kartoffeloptageren, 
man kan, hvis man er 
heldig iagttage stære-
flokke lave sort sol, og 
svalen er for længst flø-
jet til de varme lande. 

Dagene bliver kortere, og når de sidste af-
grøder er høstet, er der tid til indendørs 
hygge.

Det blev en stor oplevelse for de ældste 
klasser i Staby Skole, da Svende Grøn kom 
til vor landsby og bredte et dagsprogram 
ud for eleverne den 12. oktober. Det er dej-
ligt når Jesper kommer med gode ideer 
med ophav i Thy, for dette tiltag faldt virke-
lig i god jord hos de store børn.

Konfirmandundervisningen er også kom-
met godt fra start. Rent praktisk har trans-
porten til præstegården foregået på cykel. 
Fra først i oktober og resten af forløbet er 
en kørselsordning sat i værk. 

Udover undervisningen i konfirmandstuen 
sker der også ting ud af huset. Den 24.-25. 
februar tager alle mand til et to-dages ar-
rangement på Blåkilde Efterskole. God 
weekend ønsker vi hermed arrangørerne 
og de unge mennesker.

Den historiske dag ved Staby Kirke - den 
26. oktober var der rejsegilde i forbindelse 
med vort nye kapel - og mandskabsbyg-
ning. ’Tålmodighed er den dyd’ siger et 
gammelt ordsprog, og denne ordlyd har vi 
haft brug for. Dette byggeprojekt har været 
4-5 år undervejs, og hvor er det godt at få 
syn for sagen. 
Tusinde tak til såvel de implicerede i bygge-
forløbet, som til de mange der kom og var 
med til at fejre denne milepæl. Og tak for 

gaver i denne forbindelse, det luner rigtig 
meget, at det er noget vi er fælles om.

Martin Luther har sat sine spor, og enhver 
har nu haft mulighed for via et utal af arran-
gementer, at stifte bekendtskab med hans 
tankegang og reformation. Det sidste ar-
rangement for Staby-Madums vedkom-
mende blev den 31. oktober. Alle sejl var 
sat og sikke en afslutning. Eberhard Harbs-
meier stod for gudstjenesten og folk fra 
nær og fjern mødte talstærkt op og bidrog 
til denne aften.

Til BUSK-gudstjenesten den 29. oktober 
blev vi placeret i børnehøjde. Knud, Jesper 
og minikonfirmanderne gjorde det rigtig 
godt. 5-års dåbsjubilarer fik overrakt en lille 
gave, og efter gudstjenesten, summede 
det af liv og snakken gik lystigt over kirke-
kaffen.

Vinteren står for døren, og her bydes på: 
Filmaften, 1. søndag i advents arrangement 
i Staby, december måned med alle de dej-
lige julesalmer - her inkluderet julekoncer-
ten i Ulfkær Kirke, Nytårsaften, Hellig tre 
konger arrangement, kirkehøjskolen i Ulf-
borg, og en sangaften i Staby Sognegård. 
Kast et blik på aktivitetskalenderen og følg 
med i dagspressen, der skulle være info at 
hente. 

Tiderne ændrer sig hele tiden, og det gæl-
der også med hensyn til kirkegården. Der er 
færre gravsteder at holde og samtidig med, 
at vi i stigende grad samarbejder mere og 
mere med Madum, har det været nødven-
digt at afskedige gravermedhjælper Tim 
Eastwood. Vi siger tak for indsatsen i de 
snart tre år der er gået, og ønsker alt vel 
fremover.

Med disse ord ønskes alle  
i sognet en rigtig glædelig 
jul, samt alt godt i det nye år.

Med venlig hilsen 

Staby Menighedsråd 
v/ Ane Thomsen,  
formand
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❚  Nyt fra  
 Staby   
 Menig- 
 hedsråd
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❚ Gudstjenester 

❚ Staby ❚ Madum
 3. dec. 1. s. i advent 13.30 Krybbespil * 

Adventsarrangement
10. dec. 2. s. i advent 14.00 J. W. Andersen 

Luciaoptog *
17. dec. 3. s. i advent 09.00 J. Sandal * 
24. dec. Juleaften 15.00 J. W. Andersen ** 13.30 J. W. Andersen **
25. dec. 1. juledag 10.30 J. W. Andersen 09.00 J. W. Andersen 
26. dec. 09.00 J. Sandal
31. dec. Nytårsaften 14.30 J. W. Andersen 

Champagne m.m.***
 7. jan. 1. s. e. Hellig 3K 14.00 J. W. Andersen, 

H3K-arrangement
14. jan. 2. s. e. Hellig 3K 09.00 J. Sandal
21. jan. S. s. e. Hellig 3K 19.30 J. W. Andersen 

Kirkekaffe
28. jan. Septuagesima 10.30 J. W. Andersen 
 4. feb. Sexagesima 10.30 J. W. Andersen 

Kirkekaffe
11. feb. Fastelavn 10.30 J. W. Andersen 

Kirkekaffe
18. feb. 1. s. i fasten 10.30 J. W. Andersen 
25. feb. 2. s. i fasten 10.30 Kurt Nielsen

Kirkekaffe
 4. marts 3. s. i fasten 10.30 J. W. Andersen

kirkekaffe
11. marts Midfaste 09.00 J. Sandal
18. marts Mariæ Bebudelse 19.30 Taizé-gudstjeneste

Kirkekaffe

Indsamling til:  *  Kirkens Korshærs Julehjælp 
**  Børnesagens Fællesråd 
***  Bibelselskabet

RUNDVISER I STABY KIRKE: Karen Nørgaard 9749 1677, 2890 0039. Varighed efter ønske.


