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Husk din hviledag
Gennem corona-tiden har vi som borgere oplevet 
et samfund, der på mange måder har været nede 
i tempo. De mennesker, som er på arbejdsmarke-
det, har på forskelligvis vis været berørt af ned-
lukningen. Nogen har haft mere travlt med deres 
arbejde – end før nedlukningen. Andre har haft 
mindre travlt – eller har været hjemsendt under 
nedlukningen. 

Jeg forestiller mig derfor, at der må være nogen, 
som har haft en hverdag i »et lavere gear« – end 
de plejer. Nogen, som på en anden måde end de 
plejer, har været i kontakt med hvilepulsen i deres 
liv, fordi mange aktiviteter i samfundet har været 
aflyst. Nogen har måske endda gjort sig den op-
dagelse, at det er godt og vigtigt, at hvile sig lidt 
– i ugens løb. Og netop betydningen af at hvile 
sig, vil jeg skrive om i dette nummer af kirkebladet 
- inspireret af den svenske forfatter Tomas Sjödins 
bog »Det sker når du hviler«.

Skabelsesberetningen

»I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden«. 
Som oplyste mennesker véd vi godt, at Skabel-
sesberetningen er en myte, men det betyder ikke, 
at der ikke er noget at hente i den beretning. 
Tværtimod tror jeg, at skabelsesberetningen er 
fuld af livsvisdom. Gud skaber lyset, vandet, him-
len, solen, månen, jorden, planter, dyr og menne-
sket. Det er en fast rytme i Skabelsesberetningen, 
som gentages: »Så blev det aften og det blev 
morgen«. En rytme, der har sat sig spor i menne-

skers liv. Med til beretningen om denne rytme i 
Skabelsen hører ordene om at Gud hvilede sig. 
Der står: »… på den syvende dag hvilede han ud 
efter alt det arbejde, han havde udført«. Skabel-
sens højdepunkt er derfor egentlig hvilen. Gud 
hvilede den syvende dag – hele dagen. Han hvi-
lede altså én syvende del af tiden. Dét at Gud hvi-
ler er nok ikke et udtryk for Guds udmattelses suk 
over arbejdet, men snarere udtrykker den hvile en 
åbning mod en ny begyndelse. Måske ligger der i 
ordene om Guds hvile en hensigt, en mening, 
gemt til vores liv. For »arbejde er godt, men hvilen 
er velsignet«.

Det jødiske svar på, hvorfor Gud hvilede sig er, at 
Han ville skabe sabbatten. 

Sabbatten – en dag uden arbejde

Når rettroende jøder fejrer deres ugentlige hellig-
dag, sabbatten, så har den dag en ganske særlig 
karakter. Man arbejder ikke den dag. Bare det at 
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tænde for en kontakt er for nogen jøder forbudt på 
en sabbat. Fordi det er der arbejde ved. Det lyder 
måske tåbeligt. Men tankegangen er, at hvis der 
er én knap, der skal tændes, så er der også 99 an-
dre. Til gengæld gør man meget ud af religiøse 
studier, samværet og måltidet i familien på sab-
batten. Dagen opfattes ikke som en fridag, men 
snarere som en dag, hvor man ikke beskæftiger 
sig med hverdagens problemer. I den jødiske tra-
dition strækker sabbatsdagen sig fra solnedgang 
fredag aften indtil solnedgang lørdag aften. Det 
fine ved sabbat-traditionen er, synes jeg, at der er 
en hel dag om ugen, hvor man helliger sig nærvæ-
ret i familielivet og måltidsfællesskabet. 

Søndagen som hviledag

I en kristen sammenhæng er søndag ugens hellig-
dag. For et par generationer siden var det ikke 
usædvanligt, at man undlod at arbejde den dag. 
Ordene: »I seks dage må du arbejde og gøre alt, 
hvad du skal, men den syvende dag er sabbat for 
Herren, din Gud« (2. Mosebog kap.20, 9) har væ-
ret som et hjerteslag i folks måde at leve på – og-
så i en dansk sammenhæng. Et hjerteslag, der har 
dunket siden tidernes morgen, – som en ugentlig 
rytme man fulgte i livet. Man gik i kirke om sønda-
gen eller tog på tur ud i det blå. Søndag var en 
særlig dag. Nu om dage er de fleste butikker sta-
dig lukket om søndagen. For det er vores hvile-
dag, men bruger vi dagen på at hvile os? 

Der er noget, der tyder på, at vi som moderne 
mennesker grundlæggende har mistet den tradi-
tion for at hvile os. Mistet sansen for at have en 
hviledag i ugens løb som et svinghjul for de andre 
dage. Vi har mistet sansen for den ældgamle ryt-
me: at ånde, leve, virke og hvile – i takt med selve 
livet. 

Længsel efter hvile

I mange familier med en travl hverdag er der der-
for også en længsel efter at kunne finde hvile – el-
ler åndehuller, hvor man kan slappe af. Man drøm-
mer måske om en rejse væk til en smuk, øde 
strand, hvor batterierne kan lades op – eller en 
spa-weekend på et wellness-hotel. Et lille power-
nap i kalenderen, så man kan vende tilbage til 
hamsterhjulet med fuld fart igen. Men måske er 
den ugentlige hviledag en del af svaret på det, 
som vi søger?

24-7-samfundet

Den svenske forfatter og præst, Tomas Sjödin, har 
skrevet en bog, der hedder »Det sker, når du hvi-
ler«. Bogen handler netop om, hvor vigtig det er, 
at have en hviledag i tilværelsen. Han opfordrer os 
til at øve os i at hvile os. Øve os i at give slip for en 
stund. Det kan imidlertid være svært, fordi hvilen 
ikke har høj status i vores moderne 24-7-sam-
fund. Udtrykket 24-7 kom ind i vores sprog for 
omtrent 20 år siden og udtrykket betyder, at noget 
er åbent eller fungerer altid, dvs. 24 timer i døgnet, 
7 dage om ugen. Eksempelvis kan vi tænke på 
Bilka i Holstebro, der har åben alle ugens dage 
næsten til midnat. Problemet med den tidsforstå-
else, der er indbygget i 24-7-samfundet, er at den 
ikke levner megen plads til det menneskelige be-
hov for hvile.

Hvilens fjender

For 20 år siden, da jeg en var ung mand på 22 år, 
havde jeg nogle drømme om, hvordan mit liv skul-
le være fyldt af spændende arbejde, mange pro-
jekter og forskellige fritidsinteresser. Jeg forestil-
lede mig, at jeg kunne lære at sove kun 5 timer i 
døgnet, så jeg kunne nå det hele. Hvorfor spilde 
natten på søvn? Men jeg blev klogere. For det er 
vigtigt at hvile sig. Det er vigtigt for vores trivsel og 
livsglæde. 

Jeg læste fornyligt et interview med en kendt for-
retningskvinde, som bl.a. er kendt fra tv-program-
met »Løvens hule« på DR. Hun fortæller, at hun 
efter en alvorlig stress-sygemelding har måttet 
sande, at manglen på hvile kan have nogle øde-
læggende konsekvenser for ens liv, hvis ikke man 
håndterer det. Og hun er ikke den eneste. Tusind-
vis af danskere er dagligt sygemeldt med stress. 
Årsagen til det skal givetvis findes i forhold på ar-
bejdsmarkedet. Men jeg tror også, at manglen på 
hvile og anerkendelse af hvilens nødvendighed 
spiller en rolle.

Tomas Sjödin skriver i bogen, at selvom vi egent-
lig gerne vil give os tid til et lille hvil i dagligdagen, 
så kan det være svært. For vi har et splittet forhold 
til hvilen. Vi længes efter hvilen, og vi skyer den. Vi 
drømmer om hvilen, men når der bliver mulighed 
for at hvile sig, så kan vi blive rastløse, utålmodige 
eller urolige, fordi vi måske får dårlig samvittighed 
over at hvile os. Men ikke desto mindre er hvilen 
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vigtig. Som bekendt er det, når børn hviler og so-
ver, at de vokser. Eller efter en tur i fitness-centret 
er det i hvilen at vores muskler restituerer og vok-
ser. Osv. osv. Det kræver tålmodighed at øve sig i 
at hvile sig. 

Men hvile er ikke kun at »tage en morfar« på so-
faen. Hvile er ikke nødvendigvis at gøre ingenting. 
Hvile er også at gøre det, som man godt kan lide. 
Det, som man bliver veltilpas af. Man skal imidler-
tid acceptere, at hvilen ikke nødvendigvis skal fø-
re til noget bestemt. For hvilen handler også om at 
give slip og puste ud. Godt venskabeligt samvær 
kan også være hvile.

Hvorfor er det vigtigt at hvile sig?
Buddet om at holde hviledagen handler dybest 
set om at beskytte vores liv. Og hvis der er noget, 
der truer vores liv, så er det faktisk ofte manglen 
på hvile. Det er f.eks. ofte, når vi er trætte og ud-
mattede, at vi får sagt de forkerte ting – i vores 
parforhold. Det er ofte i kraftesløsheden, at vi vi-
ser vores værste sider over for hinanden. På den 
måde kan manglen på hvile true vores relationer. 
At hvile sig er dermed at tage ansvar, for det mest 
værdifulde i livet – kærligheden.
Så husk din hviledag.

(Omskrevet Skt. Hans tale, 2020) JWA
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ARRANGEMENTER

❚  Høstgudstjenester
Madum Kirke den 20. september kl. 10.30 
med efterfølgende frokost i Madum Forsam-
lingshus. 
Staby Kirke den 27. september kl. 10.30 
med efterfølgende sandwich i tårnrummet. 
Der er også ’Fyld Dan-
marks Kirker’ endnu en 
god grund til at møde tal-
stærkt op.
Vi fejrer at høsten forhå-
bentligt er i hus, ved at 
høstpynte kirken, få en 
prædiken i høstens tegn, 
samt synge nogle af vore 
skønne høstsalmer.  
Der er indsamling til Værestedet i Ulfborg, 
Møltrup Optagelseshjem og Kirkens Korshær.
Alle er velkommen.

❚  Filmaften
27. oktober kl. 19.00 i Staby Præstegård.  
Filmaften, vi ser ’Te med Mussolini’.
Te med Mussolini er 
en anglo-italiensk se-
mi-selvbiografisk film 
fra 1999 instrueret af 
Franco Zeffirelli, skre-
vet af John Mortimer, 
der fortæller historien 
om en ung italiensk 
drengs opdragelse 
af en cirkel af briti-
ske og amerikanske 
kvinder før og under 
Anden Verdenskrig.
En gruppe engelske damer oplever italiensk 
charme og fascistisk vold 1935-44 i det solri-
ge Firenze. Filmen er et romantisk drama med 
Maggie Smith og Cher.

❚ Spaghettigudstjeneste
med fortælling og 5-års dåbsjubilæum den 22. oktober kl. 17.00 
i Staby Kirke. 
For børnefamilier og alle interesserede. Jesper Wiborg Andersen fortæl-
ler i børnehøjde, vi synger nogle salmer og sange. Efter en lille halv time i kirken er der et varmt 
måltid mad i ’Den lille Sal’ i Staby Sognegård. ALLE er velkommen, og der er ingen tilmelding.
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ARRANGEMENTER

❚  Koncert  
Koret ’Come together’ under ledelse af Sá-
mal Lamhauge kommer til Staby Kirke den 2. 
december kl. 19.30. Aftenens program byder 
på korsang, kaffepause og dernæst synger 
alle - kor og fremmødte fra Højskolesangbo-
gen. Alle er velkommen til en gratis aften.

Staby-Madum Menighedsråd

❚  Genforeningsstenen på Madum Kirkegård
Inden man går ind på Madum Kirkegård, står 
denne genforeningssten. På stenen står der 
1864   1920. De to løver er fra Sønderjyllands 
våbenskjold. 

Fra 1920 til 1938 blev der rejst 561 genfor-
eningssten i Danmark, over halvdelen i 1920.

Genforeningen er således den enkeltstående 
begivenhed i danmarkshistorien, som der er 
rejst flest mindesmærker over. 

Fra 1814 til 1864 bestod Danmark af selve 
kongeriget Danmark samt af de tre hertug-

dømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg. Holsten og Lauenborg var samtidig medlemmer 
af Det Tyske Forbund. 

Krigen i 1864 var en krig mellem Danmark på den ene side og Østrig og Preussen på den 
anden. Baggrunden for krigen var de nationale bevægelser i henholdsvis Danmark og 
de tyske stater, som tørnede sammen i spørgsmålet om det nationalt blandede hertug-
dømme Slesvigs skæbne. Krigen endte i et totalt nederlag til Danmark i 1864, som måtte 
afstå hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg.

I 1920 blev der på ny trukket en ny grænse mellem Danmark og Tyskland ved en folkeaf-
stemning. Noget lignende er kun sket få andre steder i Verden. Efter folkeafstemningen 
kom det nordlige Slesvig – det vi i dag 
kalder Sønderjylland – til Danmark. Det 
kaldte man »Genforeningen«, og det 
blev fejret med stor jubel i både Dan-
mark og Sønderjylland. Sønderjyderne 
festede i sommeren 1920, og de havde 
selv valgt, om de ville høre til Danmark 
eller Tyskland. Efter 56 lange år kunne 
nederlaget i 1864 viskes bort. De fle-
ste danskere har set de gamle film-
optagelser fra festens højdepunkt, da 
Christian den 10. red over grænsen på 
den hvide hest omgivet af begejstrede 
folkemasser og rød-hvide Dannebrog.
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❚ INFO

❚ Valgforsamling den 15. september kl. 19.00 
For Madum Sogn foregår det i Madum Forsamlingshus
For Staby Sogn foregår det i Staby Sognegård

Der er valg hvert fjerde år, og nu står vi her 
igen. Der skal vælges 2 medlemmer fra Ma-
dum Sogn og 5 fra Staby Sogn. Det fælles 
menighedsråd kommer til at hedde Staby- 
Madum Menighedsråd

På valgforsamlingen afholdes valg til me-
nighedsrådet. Opstilling og valg af kandida-
ter foregår på mødet. 

Kandidaterne præsenterer sig, og der er 
også mulighed for debat. Derefter gennem-
føres en skriftlig afstemning om de opstil-
lede kandidater. 

Resultatet af afstemningen afgør, hvem der 
er valgt til menighedsrådet.

Loven gør det muligt, at der efterfølgende 
udløses et afstemningsvalg ved, at der ind-
leveres en liste med kandidater og stillere. I 
disse tilfælde gennemføres et afstemnings-
valg. 

Så nu er det tid at tænke over tingene og 
være med til at tage et ansvar. Det er et 
godt og spændende arbejde. Man er med til 
at skabe gode rammer for en god trivsel i 
vort lokale samfund. 



Den 12. november 2020 udkommer  
Højskolesangbogens 19. udgave.

En ny udgave af Højskolesangbogen er på vej. 
Alle har kunnet bidrage med forslag, og Høj-
sko le sang bogs ud val get har nu besluttet, 
hvilke sange der skal med i den 19. udgave, 
som udkommer 12. november 2020. Der er 
601 sange i den nye bog, 150 af dem af er nye, 
og 125 er røget ud i forhold til den 18. udgave. 

❚ DIVERSE

❚ Boganmeldelse

Hvor har vi mødt busken enen? Hvis vi 
kører en tur på heden, vil vi kende den. 
Her står den, en enlig eller to buske sam-
men. Man kan sige de har bestået prø-
ven, de mange storme, som har hærget 
hen over landet gennem år og dag, har 
gjort dem hårdføre. Den første sang man 
uvilkårlig kan komme i tanke om er »Så 
går vi rundt om en enebærbusk«.

I bogen ’Biblens planter’ skrevet af Hans 
Arne Jensen, kommer blandt andet føl-
gende to citater frem:

a)  Om den, hvis hjerte viger fra Herren, 
profeterer Jeremias: »Han bliver som 
ødemarkens ene…« (Jeremias 17, 6). 

b)  Om Moab forudsiges: »Flygt, red Eders 
liv, I skal blive som en enebærbusk i 
ørkenen« (Jeremias 48.6).

Bærkoglerne, der er rige på æterisk olie, 
har i hel tilstand været anvendt i medi-
cinsk øjemed. Af koglerne kan der udvin-
des en tjæreagtig olie, der i veterinærme-
dicinen har været brugt mod hudsyg-

domme. Ved tørde-
stillation af enebær-
ved fås en olie, der i 
ren tilstand eller 
blandet med andre 
medikamenter har 
været anvendt mod 
gigt, hudsygdom-
me, til sæbe med 
videre.

Veddet er meget 
modstandsdygtigt 
og blev i klassisk tid 
brugt til statuer. 

Endvidere var det 
velegnet til fremstil-
ling af trækul.

❚ Bibelens planter: Ene
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❚ SIDEN SIDST

I januar 2008 kom der en ny kgl. anordning for dåb fra Kirkeministeriet. I en tid, hvor 
mange landkirker kæmper for at holde liv i og styrke søndags højmessen er det vig-
tigt 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 præsten 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

❚ Om barnedåb
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Dannebrog til tops den 28. juni,  
hvor vi havde sommerfest/møde 

i Staby Præstegård.

Dannebrog til tops den 28. juni, 
hvor vi havde sommerfest/møde 

i Staby Præstegård.

Det blæser lidt, men folk var forberedte, en jakke 
og et tæppe gjorde godt, når så læskærmen 
også var sat op, blev det ganske fint.

En sommersang i det grønne.

Thorkild Sohn som vi 
kender ham, engageret  

og en god fortæller.



Gudstjenester på Ulfborg Aktivcenter er fortsat aflyst. De sædvanlige hjælpere får 
besked, når det igen er på programmet. Derudover bliver datoer sat på hjemmesiden: 
www.stabykirke.dk

❚  Gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem

❚ Aktivitetskalender
30. august kl. 10.30 Konfirmation  
i Staby Kirke. 

15. september Valgforsamling.  
Se s. 5

20. september, høstgudstjeneste  
i Madum Kirke. Se s. 3

27. september, høstgudstjeneste  
i Staby Kirke. Se s. 3

7. oktober kl. 9.30 i Den lille Sal i Staby 
Sognegård: ’Varm Onsdag’ starter,  
alle er velkommen. Aktiv Staby og  
Staby-Madum Menighedsråd.

22. oktober Staby Kirke. 17.00 
Spaghettigudstjeneste.  
5-års dåbsjubilæum. Se s. 3

27. oktober kl. 19.00 i Staby Præstegård.  
Filmaften, ’Te med Mussalini’. Se s. 3

29. november 1. s. i advent  
krybbespil i Staby Kirke kl. 13.30.  
Aktiv Staby og Staby Menighedsråd.  
Mere herom i næste kirkeblad.

6. december kl. 14.00 2. s. i advent  
Indslag med børn i gudstjenesten.  
Mere herom i næste kirkeblad.

2. december kl. 19.30 i Staby Kirke. 
Koncert Se s. 4

Christian Siig Thede  
Selbjergvej 2, 6990 Ulfborg

Line Kjær Poulsgaard  
Madumvej 40, 6990 Ulfborg

Signe Andreassen  
Klostervej 4, 6990 Ulfborg

Ann Louise Christiansen  
Stabyvej 26, 6990 Ulfborg

Mikkel Nederby Albertsen  
Stabyvej 19, 6990 Ulfborg

Amalie Holk Poulsen  
Nørrevej 4, 6990 Ulfborg

Ida Bjerregaard Tokkesdal  
Nørgårdsvej 6, 6990 Ulfborg

Sebastian Dahl 
Møllegade 5, 6990 Ulfborg

Tobias Sinkbæk Kirkeby  
Nørrevej 19, 6990 Ulfborg

❚  Konfirmation den 30. august kl. 10.30 i Staby Kirke

❚   Rundvisning i Staby Kirke  
Man kan aftale en tid med Karen Nørgaard på tlf. 9749 1677 eller 2890 0039. 
Varighed efter ønske.
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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

❚   Kirkelige handlinger 
april - juli 2020
Bisat i Staby Kirke
Ebbe Bjerge Hestbech, 18. juni

❚ 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. Madum og Staby Menighedsråd

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

Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,
men storken længst af lande for
med sol på sine vinger.

Højskolesangbogen nr. 335

 Nr. 4 • September - oktober - november 2020 • 9 



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

 Kirkeværge: Edith Bennedsgaard                                       
 Tlf.: 9749 1597 / 6175 8500                                             

 Kirkesanger: Ane Thomsen 
 Tlf. 2910 2923

❚  MADUM:
 Graver: Knud Erik Kjær 
 Tlf. 2153 5515 / 5121 3234
 Organist: Annette Gaardsted 
 Tlf. 2089 6777
  Kirkeværge: Kristian Jensen 

Tlf.: 4073 3250 / 9749 1426  

 Kirkebetjeningen

❚  Madum Menighedsråd
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Det har været en dejlig 
sommer på kirkegården i 
år, de nye seljerøn er be-
gyndt at vokse til og der 
er blevet lavet flere små 
grupper af blomster og 
rododendron, der gerne 
skulle gøre kirkegården 
mere farverig. Vi har be-
stemt en god placering, 
for de mange gravsten vi 
har fra nedlagte gravste-
der, det bliver en kombi-
nation af flere forskellige 
placeringer, i stil med det vi har i dag, men 
med et lidt mindre tilfældigt udtryk.

Det har været et noget turbulent forår, med 
aflysning af de fleste planlagte arrange-
menter p.ga. Covid 19 virussen, dog har vi 
for nylig kunnet glæde os over en vellykket 
sommerfest, og at vores aktiviteter igen har 
kunnet starte op. 

Vi kan glæde os til et efterår med masser af 
arrangementer. Vi har ligesom de seneste 
10 år sammen med Staby Menighedsråd 
taget beslutning om at deltage i initiativet 
»Fyld Danmarks Kirker« i år er det den 27. 
september, her inviteres du til at tage både 
familien og naboen med i kirke, så vi kan få 
fyldt vore kirker. Igen i år har vi, traditionen 
tro frokost efter høstgudstjenesten den 20. 
september. Der bliver spaghettigudstjene-
ste i Staby den 22. oktober. 

Som et led i sammenlægningen af Staby og 
Madum Menighedsråd bliver der valgfor-
samlinger den 15. september kl. 19.00, 
valgforsamling for Madum bliver i Madum 
Forsamlingshus. Vi håber på en god tilslut-
ning og at der dukker nogen op, der har lyst 
at tage en tørn med menighedsrådsarbejde 
de næste 4 år.

 Venlig hilsen Madum Menighedsråd
 Per Jacobsen, formand



Hen over sommeren har 
mange turister besøgt 
vores egn. Staby Kirke 
ligger i udkanten af vo-
res landsby, står der i 
svinget og hviler i sig 
selv. Måske netop der-

for har mange feriegæster og andet godt-
folk lagt vejen forbi til blot at gå en runde, 
kikke ind i kirken eller bare få sig et hvil. Nu 
venter sensommeren og efteråret, og vi 
skal fortsat tage godt imod de mange be-
søgende, der kommer.  

Gørtleren kom forbi i maj måned. Lamper-
ne blev pudset og behandlet, så de kan 
fremstå rigtig fine i dag og i mange år frem. 
I den forbindelse blev der sat led – pærer i 
midtergangens lamper, så endnu et ’bette 
nøk’ blev taget i den grønne kirkes tegn.

Trods en lidt fugtig vejrudsigt fik vi afviklet 
sommermødet i præstegårdshaven den 28. 
juni. Dagens foredragsholder Thorkild Sohn 
fortalte med dialekt lystigt om sin barn-
domsegn Fur, og han havde mere på hjerte: 
Vestjylland, Østjylland, Danmark og Europa 
blev sat i perspektiv i forhold til hinanden 
rent samfundsmæssigt.  Eftermiddagen 
blev et mix af tale, sang, kaffe og hyggeligt 
samvær.

2. juli havde vi vores litteraturaften, hvor vi 
gennemgik den lille bog ’Alder’. »1955, det 
er det tal, jeg kan læse på min fødselsat-
test« direkte citeret fra bogen forfattet af 
Suresh Rattan. Jesper W. Andersen gen-
nemgik bogen i grove træk, og herefter 
kom alle med i debatten og bidrog med no-
get relevant, det blev en fin aften.

Vejr og vind må have sin gang. I år kom co-
ronaen på tværs, og som bekendt blev 
konfirmationen aflyst i maj. Desto mere vil 
vi glæde os til den 30. august, hvor de unge 
mennesker så endelig bliver konfirmeret, 
og herfra skal lyde et stort tillykke med da-
gen og alt vel fremover. 

Med hensyn til den nærtstående valgaften 
den 15. september ønsker vi mange vil 
støtte op omkring dette, så vi kan få klar-
hed over, hvor vi står de næste fire år i me-
nighedsrådet. Måske er det din tur til at stil-
le op, det er et spændende og godt arbejde 
at sidde i et menighedsråd.

Igen prøver vi med en spaghettigudstjene-
ste – denne gang den 22. oktober, hvor og-
så de der er døbt for 5 år siden bliver invi-
teret. Det hele foregår i børnehøjde, vi skal 
gøre hvad vi kan, for at børnene får en god 
oplevelse, kirken er for alle aldre.

Søndag den 1. november er der Alle Hel-
gens gudstjeneste, hvor vi mindes de der 
er døde indenfor et år med navns nævnel-
se, men også vore nære afdøde i det hele 
taget. Karen Nørgård har i mange år taget 
turen til Staby Kirke, hvor hun har pyntet 
med store hvide liljer og fyrfadslys, så det 
hele står fin og klar til selve højtideligheden. 
Tak for hjælpen Karen i den henseende.

I forbindelse med besøg af kor i kirken, små 
optrin af minikonfirmander eller lignende 
kunne det være godt at gøre de fire øverste 
bænke flytbare. Flytbare på den måde at de 
skal kunne fjernes midlertidigt i det tidsrum 
fx et kor synger oppe foran i kirken. Vi af-
venter på en godkendelse fra Nationalmu-
seet inden vi kan gå i gang, lad os håbe på 
et ok. Den 2. december får kirken besøg af 
Sámal Lamhauge og koret Come Together. 
Denne aften står på korsang, kaffepause 
og sluttelig fællessang. Vi vover pelsen, føl-
ger udviklingen med hensyn til corona, og 
håber det bedste.

Med disse ord ønskes alle en god sensom-
mer og et godt efterår.

Med venlig hilsen 
Staby Menighedsråd

v/ Ane Thomsen

❚  Nyt fra Staby Menighedsråd
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❚ Staby ❚ Madum
 6. september 13. s. e. trinitatis 19.30 m. nadver JWA

Kirkekaffe
13. september 14. s. e. trinitatis 19.30 J. Sandal

20. september 15. s. e. trinitatis 10.30 JWA 
Høst * Frokost

27. september 16. s. e. trinitatis 10.30 JWA Høst *
’Fyld Danmarks Kirker’
Sandwich

 4. oktober 17. s. e. trinitatis 09.00 J. Sandal

11. oktober 18. s. e. trinitatis 10.30 JWA

18. oktober 19. s. e. trinitatis 09.00 J. Sandal
Kirkekaffe

22. oktober Spaghetti- 
gudstjeneste

17.00 JWA

25. oktober 20. s. e. trinitatis 19.30 JWA

 1. november Alle Helgen 09.00 JWA 
Kirkekaffe

10.30 JWA
Kirkekaffe

 8. november 22. s. e. trinitatis 10.30 JWA

15. november 23. s. e. trinitatis 09.00  NN 
Kirkekaffe

22. november S. s. i kirkeåret 19.30 JWA

29. november 1. s. i advent 13.30 JWA Krybbespil **
Klejner

6. december 2. s. i advent 14.00 JWA 
Indslag med børn **

*   Indsamling til: Værestedet i Ulfborg, Møltrup Optagelseshjem, Kirkens Korshær.
** Kirkens Korshærs julehjælp
NN = No Name / Prædikanten er ikke fastlagt

❚ Gudstjenester
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