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To planeter mødes i verdensrummet. 
Den ene siger til den anden:
- Hvordan går det med dig?  
Du ser sløj ud, er du blevet syg?
- Ja, siger den anden, jeg er gået hen og 
har udviklet HOMO SAPIENS.
- Nå, siger den første, det er slemt, men 
du skal tage det roligt; det går over igen 
af sig selv!

Det er en vittighed med bid i. Vi mennesker 
gebærder os på en måde, så man godt en-
gang imellem kan tænke, at vi er som en syg-
dom på jordoverfladen. Vi bliver for mange, 
vi klumper os sammen, vi overforbruger, vi 
belaster omgivelserne, og vi udøver vold mod 
hinanden på en måde, der ødelægger livsbe-
tingelserne. Med sådan en infektion kan det 
gå på tre måder: enten slår sygdommen pa-
tienten ihjel (et skræmmende perspektiv for 
os, hvis planeten ikke overlever), eller også 
slår patienten sygdommen ihjel (og det er lige 
så skræmmende). Endelig er der muligheden 
for ’symbiose’, at bakterierne lever fredeligt 
sammen med den organisme, de befinder sig 
på, og under de vilkår, den byder dem.

Det burde ikke være svært at indse, at det 

sidste er den eneste reelle mulighed for os, i 
særdeleshed hvis vi tænker på vores børn og 
børnebørn. Vi har fået givet den her jord at 
leve på. Men den sætter nogle grænser. Dem 
kan vi enten lære at leve med og indenfor. El-
ler vi kan miste fremtiden.

Man kan godt blive lidt bekymret - trods en 
prægtig sommer - over at nyhederne er, som 
de er. Ja, modløs ved tanken på alle de man-
ge ofre for krige og konflikter og sygdomme, 
den ene efter den anden i en uafladelig række 
af smerte og forfærdelse. Det meste viser, at 
vi endnu ikke har fået lært at leve fredeligt 
sammen med jorden og med hinanden.

Kristendommen vil sætte mod i os. Den vil 
pege på livsmuligheder. Det er derfor, den er 
så utrolig relevant for vores liv og hverdag. 
Martin Luther har engang sagt: ’Gud vil, at 
vi skal være glade og hade mismodet. Hvis 
han havde villet, at vi skulle være sørgmodige, 
så havde han ikke givet os solen, månen og 
jordens frugt, hvilket han alt sammen giver 
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❚  Konfirmandstart-gudstjeneste i Madum Kirke
Konfirmandundervisningen begynder sidst i august. Til gudstjenesten søndag den 24. august 
kl. 10.30 i Madum Kirke har konfirmanderne og deres forældre fået særlig invitation. Vi synger 
salmer, konfirmanderne kender. Prædikenen tager udgangspunkt i et billede. Under kirkekaffen 
hører konfirmanderne, deres forældre og alle andre interesserede lidt mere om, hvad der skal 
foregå i konfirmandundervisningen.

til glæde.’ Vi skal altså også se uden om og 
oven over alt det, der ser så truende ud.

Og kristendommen sætter virkelig trumf på 
sin opmuntring. Den siger på en måde: Gud 
’har også fået homo sapiens’. Gud har egent-
lig ladet sig ’inficere’ med menneskene. Gud 
kan ikke få os ud af kroppen eller ud af hove-
det. Vi er altid hos ham, vi er altid i hans tan-

ker. Endnu mere end vores skæbne er knyttet 
sammen med den blå planets skæbne, er den 
knyttet sammen med Gud. Uden ham har vi 
ingen fremtid. Med ham er fremtiden vores. 
Med ham får vi skænket både kræfter og tid 
til at gøre vores indsats – hver på vores sted.

Niels Henrik Arendt

❚  Nissum Fjord-Gudstjeneste 
 i Staby Kirke
Søndag, den 31. august er det den årlige Nissum-Fjord-dag med en række tilbud knyttet til 
emnet ’bevægelse’. Gudstjenesten kl. 10.30 i Staby Kirke denne dag er en del af det samlede 
program. For man kan jo både bevæge sig hen i kirken, og man kan bevæges i kirken og på 
kirkegården. 

Det er lykkedes at få kunsthistorikeren, Hans Edvard Nørregaard-Nielsen som prædikant ved 
denne gudstjeneste. Hans tidligste barneår var i Sdr. Nissum og faktisk også et par år i Staby. 
Han er for nylig trådt tilbage som direktør for Ny Carlsberg-Fonden, hvor han har spillet en 
enorm rolle som mæcen for danske kunstnere. Staby Kirke har han kaldt ’Danmarks smukkeste 
kirke’ som sin personlige opfattelse. Efter gudstjenesten er der et lille Nissum Fjord-traktement 
i våbenhuset, hvor Nørregaard-Nielsen har lovet at sige lidt om sit forhold til Staby Kirke. Samt 
evt. et par fjord-fortællinger.

Hans Edvard 
Nørregaard-
Nielsen

❚  Spaghettigudstjeneste  
10. september kl. 17 i  
Madum Forsamlingshus

Spaghettigudstjenesten er en gudstjeneste 
for børn (og deres familier). Den varer ca. 25 
minutter, og derefter indbyder menigheds-
rådet til fælles aftensmad i Madum Forsam-
lingshus. Ved gudstjenesten medvirker ’bæ-
verne’ fra spejderne i Ulfborg. Og så laver 
vi køleskabs-magneter i fællesskab. Alle er 
selvfølgelig velkomne.

❚  Afrika-udsending som  
prædikant i Staby Kirke

Ved aftengudstjenesten 14. september kl. 
19.30 prædiker Alex Bjergbæk Klausen. Alex 
arbejder sammen med sin kone Mette i Sierra 
Leone i et program, der hedder ’teologisk før-
stehjælp’. Birgitte og jeg havde lejlighed til at 

medvirke i programmet i et par uger i maj må-
ned. Det handler om uddannelse af præster 
og kirke-medarbejdere i et lille stift langt oppe 
i provinsen i det ludfattige vestafrikanske 
land, der i øvrigt for tiden er ramt af en slem 
ebola-epidemi. Under den efterfølgende kir-
kekaffe i tårnrummet fortæller Alex og Mette 
lidt om deres arbejde.

❚  Høstgudstjenester i Staby 
og Madum Kirker –  
’Fyld Danmarks Kirker’

Den traditionelle høst-gudstjeneste holdes 
i begge kirker den 28. september, i Madum 
Kirke kl. 11.00 med efterfølgende fællesspis-
ning i forsamlingshuset, i Staby Kirke er det 
kl. 19.30 med et efterfølgende lille traktement 
i våbenhuset. Og der vil være spillemands-
musik som en del af gudstjenestemusikken. 
Det er samtidig den dag, hvor man i mange 
af landets sogne gør en særlig indsats for at 
fylde kirken.

❚  Børn, sogn og kirke og 
5-års dåbsjubilæum i  
Madum Kirke

Sidste søndag i oktober holdes i mange af 
landets kirker en såkaldt BUSK-gudstjeneste 
(børn-unge-sogn-kirke). Gudstjenesten retter 
sig både i form og indhold særlig mod folke-
kirkens yngre medlemmer, f.eks. konfirman-
der og minikonfirmander (men alle kan nu 
have glæde af den). Her i sognene kombine-
rer vi det med 5-års dåbsjubilæum. Alle børn, 
der blev døbt her i sognene i 2009, vil sam-
men med deres forældre modtage en særlig 
indbydelse til gudstjenesten søndag den 26. 
oktober kl. 10.30 i Madum Kirke. Det er en 
god ide at fortælle børnene, at de er døbt. Og 
menighedsrådene giver ved denne gudstje-
neste en gave til alle ’jubilanterne’.
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❚  Vi mindes vore døde
Den første søndag i november, Alle Helgens 
søndag, er overalt i landet blevet en dag, hvor 
man i særlig grad mindes de døde. Mange 
benytter lejligheden til at besøge deres grav-
sted og ved gudstjenesterne læser man nav-
nene på dem, der er døde i det forløbne år. 
Gudstjenesterne på Alle Helgens søndag den 
2. november ligger kl. 10.30 i Staby Kirke og 
kl. 14 i Madum Kirke.

❚  Debatmøde om ”Folkekirke 
folkeskole, samarbejde – 
visioner og inspiration”

Tirsdag d. 4. nov. 2014   kl. 19.00 i Højmark 
Forsamlingshus

Hvordan videregiver vi det, som vi tror på, til 
vore børn og børnebørn - under de nuværen-
de omstændigheder og den nye folkeskole-
lov? Medvirkende:

Leise Christensen, lektor v. Teologisk Pæda-
gogisk Center, Løgumkloster.Torben Bram-
ming, sognepræst, daglig leder af RAMS, 
Menighedsrådenes skoletjeneste Ribe Stift.
Vagn Gravesen, skoleleder 

 Efterårsmødet, der er offentligt, arrangeres i 
et samarbejde mellem distriktsforeningerne i 
Skjern og Ringkøbing. 

❚  Skolebørn laver mini-
musical og glaskunst i 
”kultur-ugen” uge 45

Alle sogne i Ringkøbing Provsti deltager i 
uge 45 i en kultur- og kirke-uge med temaet 
DERFOR KAN VORT ØJE GLÆDES. I Staby 
arbejder vi sammen med Staby Skole. 6. 
november kl. 19.00 opfører 4. klasse mini-
musical’en “Kain og Abel” (musik af Morten 
Kjær og tekst af Niels Henrik Arendt) og der er 
’fernisering af glaskunst’, som samme klasse 
laver til Staby Kirke.

❚  Filmklub med 
Niels Malmros-fi lm

Forårets fi lmklub i præstegården fortsætter 
til efteråret. Den 30. oktober ser vi fi lmen ’At 
kende sandheden’, som handler om Malmros’ 
far, der under krigen anvender et kontrastmid-
del forud for hjerneoperationer – det viser sig 
sidenhen at være kræftfremkaldende. Og den 
25. november ser vi fi lmen ’Sorg og glæde’, 
der tager udgangspunkt i Malmros’ egen fa-
milietragedie, hvor hans hustru i et anfald af 
sindssyge dræber deres datter. Kan kærlighe-
den overleve en sådan sorg?  Under den ef-
terfølgende kaffe tager vi en snak om fi lmenes 
tema. Begge gange kl. 19.00.

❚  Stormøde om folkekirke og 
fattigdom

”Var velfærdsstaten en parentes? ” spørges 
der, måske provokerende, tirsdag d. 7. okto-
ber i Rindum Kirkehus, Ringkøbing. Socialju-
rist og medlem af Rådet for Socialt Udsatte, 
Ole Skou, tager bl.a. udgangspunkt i, at an-
tallet af hjemløse unge er steget med 80 % 
siden 2009, og antallet af fattige danskere er 
tredoblet på bare 11 år. Hvordan kan vi som 
menighed og folkekirke reagere på det? 

Aftenen begynder kl. 19 med musikgudstje-
neste ved korshærspræst Peter Thyssen og 
”Baggårdsbandet” i Rindum Kirke. Foredrag 
og diskussion er kl. 20. Gratis adgang. 

Arrangør er Stiftsudvalget for Diakoni i Ribe 
Stift samt Ringkøbing og Skjern Provstier. 

❚  Orglet i Staby Kirke
Det fi ne Marcussen-orgel i Staby Kirke skal 
efter 70 år have en hovedistandsættelse. Den 
fi nder sted i ugerne 37-41. I disse uger må vi 
klare os med klaver til ledsagelse af sangen.

❚  Lejlighedskoret
I snart to år har ’Lejlighedskoret’ eksisteret i 
Staby – Madum Pastorat. Det hele startede 
med, at Pia Lützen efterlyste et kor, der kunne 
synge for til ’De ni læsninger’ i 2012. Vi spurg-
te fl ere medlemmer fra det gamle Stabykor, 
plus en del andre, og inden vi fi k set os om, 
var der en cirka 15 personer, der var friske på 
opgaven. Det var helt nyt for os dengang, så 
orgelspillet var det eneste, koret støttede sig 
til. Senere fi k vi Inger Jacobsen til at lede ko-
ret.
 – Efter Radiotransmissionen den 6. juli, kom 
Inger Bach, foregangskvinden for de radio-
transmitterede gudstjenester, ind i kirken og 
roste den vældige sang, der havde været un-
der hele gudstjenesten. Hun spurgte om, der 
altid er sådan en sang, når der er gudstjene-
ste? – Også lydmanden gav os rosende ord 
med på vejen. Det skal lige nævnes, at mange 
medlemmer af Lejlighedskoret var mødt op 
denne dag, så de har i hvert fald bidraget med 
gode stemmer. 
Alle, der har lyst til at være med i koret, kan 
til en hver tid henvende sig, og blive skrevet 
op på listen. Måske I selv vil, eller kender I 
nogen, der kunne få lyst, så er opfordringen 
hermed givet videre? Henvendelse skal ske til 
undertegnede, tlf. 97 49 23 41, 29 10 29 23 
eller anethomsen2@yahoo.dk
Næste gang der er brug for lejlighedskoret, 
sendes der et program ud til de, der er på li-
sten. Selve øveaftenen foregår i kirken med 
opvarmning, sang og sluttelig samvær med 
kaffe til en småkage. Så det gælder såvel her 
som ved en fodboldkamp, tredje halvleg er 
lige så vigtig som første og anden. Måske vi 
ses? 
Ane Thomsen

Kultur, Kunst og Kirke 
 i Ringkøbing Provsti

Festivalen GLÆDE

Sanctus af Adi Holzer

3. – 10. NOVEMBER 2014

❚  Litteratur i præstegården
Den lille gruppe, der læser gode bøger sam-
men, fortsætter til efteråret. Den er altid åben 
for nye deltagere. Man kan tilmelde sig til 
nha@km.dk 

Vi skal læse Per Petterson, Ud og stjæle he-
ste fl g. aftner kl. 19 i præstegården: 2/9, 22/9 
og 27/10.
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❚  Konfi rmation i Staby Kirke Store Bededag den 16. maj 2014
Fra venstre øverst:
Jimi Emil Ewald Zakariassen, Asta Rømer Svejgaard, Jes Led Andersen, 
Bastian Damkjær Jespersen. 

Fra venstre nederst: 
Niels Henrik Arendt, Christian Ivan Jacobsen, Jakob Vad Eskildsen Jørgensen, 
Magnus Susgaard, Hans Peter Holm Jessen, Pernille Dich Mortensen.

❚  Konfi rmation 
i Madum Kirke 
søndag 18. maj 2014
Christian Ivan Jacobsen og 
Niels Henrik Arendt foran døbefonden i 
Madum Kirke.

❚ Konfi rmation i Staby Kirke Store Bededag den 16. maj 2014
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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

24. august kl. 10.30 i Madum Kirke: Kon-
firmandopstart.

31. august kl. 10.30 i Staby Kirke guds-
tjeneste i forbindelse med ”Nissum Fjord 
Dagen” - Hans Edvard Nørregaard-Nielsen 
er prædikant. Se omtale side 2. 

2. september kl. 19.00 i konfirmandstu-
en: Litteratur-gruppe, hvor vi skal læse Per 
Petterson, Ud og stjæle heste.

10. september kl. 17.00 i Madum Kirke - 
Spagettigudstjeneste. 

14. september kl. 19.30 i Staby Kirke  
v. Alex bjergbæk - se side 3

16. september kl. 19.30 i Husby Kirke 
orgelkoncert med Poul S. Jacobsen, orga-
nist ved Vor Frue Kirke i Århus, og sang 
ved Karen Tang Andersen. ”De vestlige 
Sogne”, Ulfborg, Staby og Madum Menig-
hedsråd.

22. september kl. 19.00 i konfirmand-
stuen Litteratur-gruppe, (se 2. sept.).

28. september kl. 11.00 i Madum Kirke 
og kl. 19.30 i Staby Kirke høstgudstjenste 
og Fyld Danmarks Kirker.

7. oktober kl. 19.00 i Rindum Kirke: ”Var 
velfærdsstaten en parentes? Se omtale 
side 5. 

26. oktober kl. 10.30  i Madum Kirke 
5-års dåbsjubilæum Famile- BUSK- guds-
tjeneste.

27. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen: 
Litteratur-gruppe, (se 2. september).

30. oktober kl. 19.00 filmaften i konfir-
mandstuen med filmen: At kende Sand-
heden (instr. Nils Malmros).

2. november Alle Helgen gudstjeneste. 
Kl. 10.30 i Staby Kirke og kl. 14.00 i Ma-
dum Kirke. 

4. november 2014   kl. 19.00 i Højmark 
Forsamlingshus. Møde om ”Folkekirke, 
folkeskole, samarbejde – visioner og inspi-
ration”. Se omtale side 4.

3. – 9. november uge 45. ”Derfor kan vort 
hjerte glædes”. Kirke – skole – samarbej-
de. Arrangør Ringkøbing Provsti.

6. november kl. 19.00  i Staby Kirke: 
”Kain og Abel” - mini-musical opført af 
elever fra Staby Skole. Fernisering af glas-
kunst ved 4. klasse fra Staby Skole.

25. november kl. 19.00 Filmaften i kon-
firmandstuen med filmen: Sorg og Glæde 
(instr. Nils Malmros).

30. november 1. søndag i advent i Staby 
Kirke. – sammen med ”Aktiv Staby”. Kryb-
bespillet opføres af minikonfirmanderne.

❚  Aktivitetskalender
  September-oktober-november 2014

21. august NHA

 4. september Bisgaard

18. september NHA

16. oktober Bisgaard

23. oktober NHA

 6. november NHA

20. november Bisgaard

11. december NHA

18. december (i kirken) Gitte Hansen

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

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 den 26. august
Tirsdag den 14. oktober
Der er ingen tilmelding.

❚ Rund- 
visning i 
Staby Kirke 

❚  Kirkelige 
handlinger 
april-maj  
2014

Dåb:
22. juni i Staby Kirke: Freja Bolet Jensen

Vielser:
19. juli i Madum Kirke:  
Benthe Schrøder Kristensen og Niels Christian Mortensen

Begravelser og bisættelser:
 3. maj i Staby Kirke: Aage Nielsen
31. juli i Staby Kirke: Else Margrethe Legaard Kristensen
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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 Menighedsrådet, Madum- og Staby   
 Menighedsråd.

❚ Madum Menighedsråd ❚ Nyt fra Staby Menighedsråd
Der har været sommer i Danmark.  Tør og 
varm. Dejlig varm! For varm og alt for tør. 
Vi håber på mere regn i efteråret. Somme-
ren i Staby Menighedsråd er blevet brugt 
til at lægge sidste hånd på efterårets og 
vinterens arrangementer.

Vi har mødtes til forskellige arrangemen-
ter hen over sommeren – og til søndagens 
gudstjenester.

Brorsons dødsdag for 250 år siden blev 
markeret i kirken med sang af Brorsons 
salmer, pinsegudstjeneste i det fri, aften-
sang på kirkeloftet i Madum og sommer-
møde med Birthe Rønn Hornbech. Der-
udover kan vi høre en prædiken af Hans 
Edvard Nørregård-Nielsen i anledning af 
’Nissum Fjord Dagen’ søndag den 31. 
august.

Som noget nyt stod vi bag morgenkaffe og 
morgensang til Sommerfest i Staby. Vi vil 
gerne sangen og er med til næste år igen.

Efteråret byder på orgelkoncert, høstguds-
tjeneste, spaghettigudstjeneste, dåbsjubi-
læum for de 5-årige, 1. søndag i advent – 
og søndagsgudstjenester.

I uge 45 er vi med i Kultur, Kunst og Kir-
ke-festivalen i samarbejde med de øvrige 
sogne i Ringkøbing Provsti. Festivalen 
hedder ”Derfor kan vort hjerte glædes”. 
Staby – Madum byder ind med, og i tæt 
samarbejde med Staby Skole, musica-
len ”Kain og Abel” spillet af 4. klasse og 
fernisering af glaskunst til kirken, lavet af 
eleverne på Staby Skole. Glaskunstner 
Wang Jing, fra Tvind er konsulent på glas-
kunsten. Fernisering og musical er d. 6. 
november i Staby Kirke.

I sensommeren og efteråret opstarter 
konfi rmanderne og minikonfi rmanderne. 
Børnekoret venter vi med til efter nytår. Alt 
sammen i tæt samarbejde med skolen.

Konfi rmandundervisning for voksne følger 
til vinter.

Der er tilbud om at deltage i litteraturkred-
sen og til fi lmaftenerne. Filmene, der bliver 

vist i efteråret, er af Niels Malmros. Se om-
tale af begge dele i bladet.

I Staby og Madum Menighedsråd vil vi 
gerne arbejde for at kirken er for alle. Børn, 
unge og ældre. Vi vil gerne, at vi gennem 
gudstjenesten og vore arrangementer 
henvender os til alle og håber, at det af-
spejler sig i vore tiltag.

Vi vil gerne kirke og kultur, og vi vil gerne 
diakoni.

”Diakoni er et græsk ord, der betyder ”tje-
neste” - og det er i bund og grund, hvad 
diakoni handler om: At tjene mennesker i 
nød ud fra den tanke, at vi alle - uanset 
vores livsomstændigheder - er lige meget 
værd i Guds øjne (Fra forsiden på Diakon-
højskolens hjemmeside).

Vi vil gerne omsorg og næstekærlighed og 
har fokus på dette.

Til efteråret, d. 7. oktober, er der inviteret 
til stormøde i Rindom Sognehus se omtale 
andet sted i bladet. 

På Staby Kirkegård er sommeren gået 
med at anlægge den nye brostensbelagte 
sti.

Vi er rigtig glade for resultatet og synes, 
den tager sig fi nt ud.

I efteråret arbej-
der vi videre på 
næste projekt, 
som omhandler 
udbygning af 
graverfaciliteter 
og ny plan for 
kirkegården.

Vi ønsker 
alle et dejligt 
efterår!
Venlig hilsen 
Staby Menig-
hedsråd
v/  Birgitte 
Eskildsen, 
formand

Det har været en lang og tør sommer, og på kirkegården giver det arbejde med at holde 
kirke gården grøn og frodig, kig selv, alt står pænt, takket være vores dygtige medar-
bejdere. Når du nu er på kirkegården, prøv så at kigge op på tårnet, det har vi jo fået 
sandblæst, pudset og kalket i 2009 så alt burde være godt, men vi synes det er skidt, 
det arbejder vi på at fi nde en løsning på. Der arbejdes stadig med indkøb af orgel, men 
som jeg tidligere har skrevet, det kan godt blive en langstrakt proces.

Vi kan glæde os til et efterår med masser af arrangementer, et af de første bliver 
spaghetti guds tjeneste den 10. september, hvor spejderne deltager. Igen i år har vi, 
traditionen tro frokost efter høstgudstjenesten den 28. september. Vi har ligesom de se-
neste 4 år sammen med Staby Menighedsråd taget beslutning om at deltage i initiativet 
”Fyld Danmarks Kirker” det er samme søndag som høstgudstjenesten, altså den 28. 
september, her inviteres du til at tage både familien og naboen med i kirke, så vi kan få 
fyldt vore kirker.

Endelig har vi jo, haft vores borgermøde, hvor vi drøftede 
Madum Kirkes situation. Det var dejligt at blive 
bekræftet i, at vi ikke gør det helt tosset i 
menighedsrådet og at lokalsamfundet 
foretrækker at alt bliver ved det gamle.

Venlig hilsen Madum Menighedsråd
Per Jacobsen formand.
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❚ GUDSTJENESTER
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   ❙ STABY ❙ MADUM 
24. august 10. sønd. efter trin.  10.30 NHA - Konf.start 
31. august 11. sønd. efter trin. 10.30 Nørregaard-Nielsen/NHA 
 7. september 12. sønd. efter trin. 10.30 Pia Lützen - Kirkekaffe 
10. september   17:00 NHA - Spaghettig. 
14. september 13. sønd. efter trin. 19.30 Alex Bjergbæk K.- Kirkekaffe 
21. september 14. sønd. efter trin. 10.30 NHA  
28. september 15. sønd. efter trin. 19.30 NHA   11.00 NHA  
   (HØSTgudstjeneste -  (HØSTgudstjeneste -   
   Fyld DKs kirker) Fyld DKs kirker) 
 5. oktober 16. sønd. efter trin. 10.30 NHA - Kirkekaffe  
12. oktober 17. sønd. efter trin. 9:00 Jakob Sandal  
19. oktober 18. sønd. efter trin. 10.30 Pia Lützen  - Kirkekaffe 
26. oktober 19. sønd. efter trin.  10.30 NHA  Familie-BUSK-  
    gudstjeneste - dåbsjubi. 
 2. november Alle Helgens dag 10.30 NHA 14:00 NHA Kirkekaffe 
 9. november 21. sønd. efter trin. 10.30 NHA Kirkekaffe  
16. november 22. sønd. efter trin. 10.30 Pia Lützen   
23. november Sidste sønd. i kirkeåret  10.30 NHA - Kirkekaffe 
30. november 1. sønd. I advent. 13.30 NHA (minikonf.)  

❚ 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

❚  Sognepræsten leder et kursus vedrørende reformationsjubilæet på FUV i Løgumkloster 
29. sept.-3.okt. Jeg er tjenstligt bortrejst 11.-18. nov. samt 26. nov. I disse perioder passes 
embedet af pastor Pia Lützen, tlf. 6145 7308. 

 Derudover holder jeg en forsinket ’sommerferie’ 9.-21. oktober. I denne periode passes 
embedet af Jakob Sandal, tlf. 9749 5108, bortset fra 14.-19.oktober, hvor det passes af Pia 
Lützen.

 Det gælder fortsat, at jeg meget gerne vil have et praj fra folk, der kunne tænke sig, at jeg 
kiggede forbi til en snak, tlf. 9749 1081.

❚  Kørsel: Man er meget velkommen til at henvende sig til Ane Thomsen, hvis man ønsker 
kørsel til gudstjeneste eller anden kirkelig handling i både Madum og Staby.  
Tlf. 2910 2923 / 9749 2341 eller anethomsen@yahoo.dk


