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Det sårbare samliv
- om parforholdet i en corona-tid
I juli måned blev der offentliggjort resultatet 
af en undersøgelse, der handler om corona-
krisens indvirkning på parforholdet.  I under-
søgelsen, som Gallup har foretaget for Ber-
lingske blandt 486 repræsentativt udvalgte 
danskere, som er i et parforhold, svarer 87 
procent, at corona-krisen har haft ”en meget 
eller overvejende positiv effekt” på parfor-
holdet. De resterende 13 procent svarer, at 
krisen har haft ” en meget eller overvejende 
negativ effekt” på parforholdet. 

Psykologer udtaler i forbindelse med under-
søgelsen, at den overvejende grund til, at 
mange par har oplevet en positiv effekt af co-
rona-krisen er, at de har tilbragt mere tid sam-
men.  Et parforhold passer ikke sig selv. Må-
ske har der i mange parforhold, i det seneste 
års tid, været bedre tid til gensidig opmærk-
somhed og til at lave nogle ting sammen. 

Samtidigt viser en undersøgelse fra Familie-
retshuset, der behandler ansøgninger om 
separation/skilsmisse, at der indtil videre ik-
ke har været flere skilsmisser i år - end tidli-
gere. Det er værd at glæde sig over. Samti-
dig véd vi også godt, at der skal gøres en 
indsats for, at et parforhold kan vare ved og 
blomstre. Eller tillad mig at bruge et citat af 
Dronning Margrethe om ægteskabet: 

Et ægteskab er lidt af en urtepotte, som to 
planter skal bo i. Men man skal også passe 
den jord, de planter skal bo i”.  
(Til Berlingske, 1989).

En bog om voksen kærlighed

Inspireret af artiklen og efter at have læst bo-
gen ”Det sårbare samliv” af Elisabeth Dons 
Christensen har jeg besluttet, at nærværen-
de kirkebladsartikel skal handle om parfor-
holdet og ægteskab.

Den tidligere biskop over Ribe Stift, Elisa-
beth Dons Christensen, skrev for en del år 
siden bogen ”Det sårbare samliv”.  Bogen 
handler om at skabe gode vilkår for et par-
forhold. Og om hvilke faldgrupper, der er i 
kærligheden.
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”Kærlighed” eller ”ægteskab”  
som udgangspunkt

Nu om dage indleder vi ofte et forhold 
med en partner ud fra den forestilling, at 
det er kærligheden og forelskelsen som 
følelse, der skal være dét bærende ele-
ment i forholdet. Vi stræber måske efter 
at opnå den rene og fuldkomne kærlig-
hed. Vi drømmer måske også om et par-
forhold uden mangler og modgang. Med 
andre ord: Vi drømmer om” den eneste 
ene” -og det perfekt kærlighedsliv.  Men 
problemet med den forestilling er, at vo-
res forestilling om kærlighed kommer til 
at lide overlast. For menneskers kærlig-
hed til hinanden er ikke fejlfri eller perfekt.  

Jeg tror, at de fleste voksne mennesker 
kender Paulus’ berømte ord om kærlig-
hed:   

”Kærligheden er tålmodig, kærligheden 
er mild, den misunder ikke… - den tåler 
alt, tror alt, håber alt, udholder alt”.

Men er det menneskers kærlighed, som 
Paulus taler om? Nej – det er Guds kær-
lighed. Den kærlighed, som kommer til 
udtryk i skikkelse af Jesus Kristus. Går vi 
ind til et parhold med forventningen om, 
at partneren kan levere en sådan fejlfri 
kærlighed, som Paulus skildrer, så bliver 
vi nok skuffede.

I stedet for at tro at kærligheden og for-
elskelsen er forudsætningen for et sam-
liv, så kan man også betragte ægteska-
bet som den frugtbare ramme, hvorfra 
den dybe kærlighed udspringer af- i et 
parforhold.

Elisabeth Dons Christensen skriver ud 
fra egne erfaringer:

”Jeg lærte, at den store, dybe kærlighed 
i virkeligheden kommer af ægteskabet, 
og slet ikke omvendt, sådan som mange 
synes at mene i dag.  Jeg lærte, at den 
dybe kærlighed kommer af det liv, og alle 
de hverdage, de to lever sammen og af 
de opgaver, som de begge trofast og på 
hver sin måde forsøger at løse så godt 
som muligt” (Det sårbare samliv, side 8). 

Det er således vigtigt, at vi gør os klart, 
hvad kærlighed egentlig er.  På en måde 
er kærlighed ikke noget, som vi ”har”. 
Kærlighed er heller noget, som vi har ret 
til – eller som vi kan tage i besiddelse 
som en uforanderlig ting. Fordi kærlig-
hed er også handling. Kærlighed er et 
forhold mellem to parter, men det kan 
også være noget, der bliver til over tid. 

Hvad kærlighed er, kan vi måske blive 
ledt på sporet af, ved at se nærmere på 
ordets gamle betydning. Det  græske ord 
for elske er ”filein”. Det betyder ” at tage 
imod”. Og på gammeldansk hedder or-
det elske ”aliska”. Det betyder ”at give 
vækst”.  Det gode, livsvarige kærlig-
hedsforhold, som mange mennesker øn-
sker, drejer sig netop om ” at tage imod” 
og ”at give vækst”. Det handler altså om, 
at dér hvor begge parter i et forhold giver 
sig tid og sætter kræfter ind på, at den 
anden skal blomstre og leve – der har 
man fat i den lange ende, hvis man øn-
sker et langvarigt samliv.

Skabt i Guds billede

”Gud skabte mennesket i sit billede; i 
Guds billede skabte han det, som mand 
og kvinde skabte han dem…”. Sådan ly-
der ordene i vielsesritualet, som stam-
mer fra Biblens skabelsesberetning. 
Selvom ordene har en mytisk karakter – 
så tror jeg, at ordene udtrykker den 
sandhed om vores liv, at ingen menne-
sker er fuldstændig identiske. Hver især 
er vi ”skabte i Guds billede”. Det enkelte 
menneske findes ikke i en anden kopi. 
Beretningen handler dermed også om 
respekten for den andens persons 
ukrænkelighed og værdighed. For når 
den første forelskelse er ved at tage af 
og hverdagens trummerum begynder, så 
er der den fare for parforholdet, at vi vil 
have den elskede omformet i vores eget 
billede – i stedet for at lade partneren for-
blive i det Guds billede, som han/hun på 
forhånd er skabt ind i. Det kan være en 
trussel mod ethvert ægteskab/parfor-
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hold, at vi næsten ikke kan lade være 
med at rette på hinanden i tide og utide. 
Men dermed kvæler vi jo glæden og 
overskuddet i kærlighedsforholdet.

Tilgivelsen er vigtig

At leve sammen med et andet menneske 
i en længere årrække fører mange ting 
med sig. Man stifter måske familie.  Der 
er måske svigerforældre at forholde sig 
til. Svigerforældrene har måske også en 
holdning til børneopdragelse og indret-
ning af hus. Der sker mange ting i en fa-
milie. Der bliver sagt ting og truffet man-
ge beslutninger i årenes løb. Og nogle 
gange sker det, at vi synes, at nogen i 
familien er grænseoverskridende eller på 
en anden måde krænker os. Krænkelsen 
kan føre vrede med sig. Det kan i det he-
le taget være svært at undgå, at der op-
står forskellige konflikter i en familie eller 
i et parforhold. 

Her spiller viljen til tilgivelsen en vigtig 
rolle. Hvis man ikke anerkender betyd-
ningen af tilgivelsen i et parforhold, så ri-
sikerer man, at lade andre menneskers 
handlinger styre sit liv og sine følelser. 

Når man beslutter sig for at tilgive et 
menneske, der har været grænseover-
skridende eller krænkende, så er det vig-

tigt, at man gør sig klart, hvad der skal 
tilgives. Man kan f.eks. begynde med at 
sige til sig selv: På trods af dét, der er 
sket og at vedkommende ofte gør sådan 
og sådan, så vil jeg tilgive vedkommen-
de for dét. Måske skal der tilgives mange 
gange. Tilgivelsen vil ofte være en mere 
konstruktiv fremgangsmåde end at tage 
store familieopgør, der kan bringe nye 
konflikter med sig.

Kristendommens kerne  
- tilgivelsen

Det er et centralt led i den kristne tro, at 
Jesus døde på korset for vore synders 
skyld. Han påtog sig dermed konse-
kvensen af vores fejl og mangler og 
skænker os tilgivelsen som et fortegn for 
hele vores liv. Som døbte  modtog vi kor-
set tegn for ansigt og bryst og vi blev 
indskrevet i den fortælling, hvor Jesus 
optræder som den, der skænker os tilgi-
velse for hele vores liv! At modtage vore 
synders forladelse giver os mulighed for 
at viske tavlen ren. Også i et parforhold. 
At slå en streg over det, der er sket, så-
dan at vi frie og fortrøstningsfulde kan ta-
ge fat på vores livs opgaver igen.

Med ønsket om en glædelig jul

 JWA  
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ARRANGEMENTER
❚  29. november 1. s. i advent krybbespil 

i Staby Kirke kl. 13:30. Aktiv Staby og 
Staby Menighedsråd. 

❚  2. december kl. 19.30.  
Koret ’Come together’ under ledelse af 
Sámal Lamhauge kommer  
til Staby Kirke den 2. december  
kl. 19.30. Aftenens program  
byder på korsang, kaffepause og  
hyggeligt samvær. Alle er  
velkommen til en gratis aften.  
Staby – Madum Menighedsråd 

❚  6. december kl. 14.00 i Madum 
Kirke 2. s. i advent Indslag med børn i 
gudstjenesten. Herefter juletræ i forsam-
lingshuset.

❚  7. december Julekoncert i 
Ulfborg Kirke (Ulfborg Kirkeby) 
om aftenen. Med Lisbeth Sahl, 
Ole Kibsgaard, Kaja Bryel. Der er 
billetsalg á 100 kr. til 75 personer. 
Følg dagspressen. Arrangører: 
Ulfborg, ’De vestlige Sogne’ samt 
Staby – Madum Menighedsråd



ARRANGEMENTER

❚  Hellig tre konger
Hellig tre konger arrangement søndag 
den 3. januar 2021
Gudstjeneste i Staby Kirke kl. 14:00, 
derefter i Staby Sognegård til fore-
drag, kaffe og hyggeligt samvær.
Frank Weber, lektor, 
cand.mag. er ved 
dette arrangement 
foredragsholder, og 
han fortæller under 
overskriften: Jeg har 
selv set det! - om at 
tro sine egne øjne
Spørgsmålet om, 
hvilken status per-
ception har som kil-
de til erkendelse, og 
hvad det er, som perciperes, har gennem 
hele filosofiens historie været et centralt 
erkendelsesteoretisk problem. Mit foredrag 
giver en kort introduktion til den visuelle 
perception, og især eksempler på, hvordan 
vores synssans kan bedrage os. Har man 
en synsoplevelse af et objekt, er der grund 
til at tro, at objektet faktisk er til stede, men 
det er ingenlunde sikkert. Ligesom et bil-
lede kan være fortegnet, og et udsagn kan 
være falsk, således kan en indre repræsen-
tation være illusorisk.
Selv tilføjer Frank Weber: Det er mere un-
derholdende end det lyder!
Alle er velkommen

Staby-Madum Menighedsråd

❚  Koncert m. Anna Bilde 
Koncert med Anna Bilde tirsdag den 
19. januar kl. 19.30 i Staby Kirke 
Anna Bilde stammer fra Staby, og er i dag 
bosiddende i Vendsyssel. Hun var i gym-
nasietiden kirkesanger i sit hjemsogn. Anna 
Bilde er i dag 21 år, sanger og sangskri-
ver. Det være sig afdæmpede, eftertænk-
somme sange om store og små ting i livet. 
Med udgangspunkt i sin egen hverdag, sin 
kirkelige baggrund og sin passion for sang-
skrivning, har hun sammensat et repertoire, 
som består af fortolkninger af hendes ynd-
lingssalmer samt hendes egne kompositio-
ner. I de senere år har hun udviklet et pro-
gram rettet til konfirmander og gerne deres 
familier. Det består af almindeligt kendte 
salmer, nye salmer, fortælling og egne san-
ge. Alle er velkomne

❚  Filmaften fra efteråret 2020 
Filmaften fra efteråret 2020 er flyttet til den 3. februar 
kl. 19.00 i Staby Sognegård.  Vi ser ’Te med Mussalini’.
Te med Mussolini er en anglo-italiensk semi-selvbiografisk 
film fra 1999 instrueret af Franco Zeffirelli, skrevet af John 
Mortimer, der fortæller historien om en ung italiensk drengs 
opdragelse af en cirkel af britiske og amerikanske kvinder før 
og under Anden Verdenskrig.
En gruppe engelske damer oplever italiensk charme og fa-
scistisk vold 1935-44 i det solrige Firenze. Romantisk drama 
med Maggie Smith og Cher.
Alle er velkommen

Staby-Madum Menighedsråd
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❚ INFO

❚  Valgforsamling i  
Staby - og Madum Sogn
Valgt til det fælles menighedsråd Staby-Madum Menighedsråd i Madum Sogn er:

Arne Søgaard

Inger Kjærgaard Andersen

Valgt til det fælles menighedsråd Staby-Madum Menighedsråd i Staby Sogn er: 

Ane Thomsen

Edith Bennedsgaard

Jørgen Esager

Henning Rindom

Frank Weber 

Stedfortrædere 

Helge  Dybdal Thomsen

Birgitte Holm Eskildsen

Birthe Lystbæk Jeppesen

Valgperioden er 2020–2024, begynder ved kirkeårets begyndelse d. 1. søndag i advent.

Med venlig hilsen  
Staby og Madum Menighedsråd

❚ Om barnedåb
I januar 2008 kom der en ny kgl. anord-
ning for dåb fra Kirkeministeriet. I en tid, 
hvor mange landsbykirker kæmper for at 
holde liv i og styrke søndags højmessen 
er det vigtigt at fremhæve § 3 i anordnin-
gen, der siger: Dåben foretages i kirken 
ved sognets gudstjenester på søndage- 
og helligdage. 
Er der  ’særlige omstændigheder’  om-
kring  en dåb,  kan der dog efter aftale 
med præsten  foretages  dåb  på  et  an-
det  tidspunkt.  
Jeg vil derfor understrege, at barnedå-
ben ret beset bør placeres i sin rette 
sammenhæng, dvs. til søndagsgudstje-
nesten, hvor man døbes til menighedens 
fællesskab med menigheden, som vid-
ner på dåben.
JWA
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❚ KONFIRMANDER

❚ Konfirmation den 30. august 2020
Øverst fra venstre: Sebastian Dahl, Mikkel Nederby Albertsen, Tobias Sinkbæk Kirkeby, 
Christian Siig Thede, sognepræst Jesper Wiborg Andersen.

Nederst fra venstre: Ann Louise Christiansen, Line Kjær Poulsgaard, Signe Andreassen, 
Ida Bjerregaard Tokkesdal, Amalie Holk Poulsen.
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❚ SIDEN SIDST

❚ Høsttema med børnehaven i Staby Kirke d. 20. august

Minikonfirmanderne startede 
den 24. september, hvor 
vejret var godt. 

Her koncentreres der om at 
lave et fint kors – også under 
overskriften høsttema. 

❚  Mini- 
konfirmanderne

Jesper viser frem af høstens 
udbytte.

I venteposition 
til at komme 
op i tårnet.

Ding dong, klokken får en 
ordentlig en af hammeren.

En dejlig oplevelse med børnene, som oplevede kirken 
såvel nede i skibet som oppe i tårnet. 
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Grundet corona-virus er der plads-restriktioner i Staby og Madum kirker. For at undgå 
at afvise folk i kirkedøren på grund af plads-mangel, så vil vi bede om, at folk melder 
sig til bestemte gudstjenester, hvor der plejer at komme mange mennesker.
Det drejer sig om gudstjenesterne den 29. november og den 6., 23. og 24. december. 
På den måde kan vi forhåbentlig undgå at folk går forgæves til gudstjeneste.  
Skriv/ring/sms til jeka@km.dk eller tlf. 51 50 40 81 og oplys hvor mange I kommer. 
Gerne dagen forinden. Til juleaftens gudstjenesten i Multi-salen på Staby Efterskole er 
der fri adgang - uden tilmelding.

❚  Tilmelding til gudstjenester i december

❚ Aktivitetskalender
29. november 1. s. i advent krybbespil 
i Staby Kirke kl. 13:30. Derefter 
juletræstænding på ’ Den grønne Plads’.   
Aktiv Staby og Staby Menighedsråd. 

2. december kl. 19.30. Koret ’Come 
together’ giver koncert i Staby Kirke. Se s. 3

6. december kl. 14.00 i Madum Kirke  
2. s. i advent. Se s. 3

7. december Julekoncert i Ulfborg Kirke 
(Ulfborg Kirkeby) om aftenen. 
Med Lisbeth Sahl, Ole Kibsgaard, 
Kaja Bryel. Der er billetsalg á 100 kr. til 75 
personer. Følg dagspressen.
Arrangører: Ulfborg, ’De vestlige Sogne’ 
samt Staby – Madum Menighedsråd

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

2021
3. januar Hellig tre konger arrangement. 
kl. 14.00 . Se s. 4

19. januar kl. 19.30 Koncert i Staby Kirke 
med Anna Bilde. Se s. 4

3. februar kl. 19.00 Film i Staby 
Sognegård. Se s. 4

Menighedsrådsmøde  
12/1 kl. 14.00-16.00

Regnskabsmøde 
9/3 kl. 14.00-16.00

Menighedsrådsmøde 
13/4 kl. 14.00-16.00

Menighedsmøde   
11/5 i Staby Sognegård kl. 19.00-21.00

Menighedsrådsmøde  
15/6 kl. 19.00-21.30

Menighedsrådsmøde  
17/8 kl. 19.00-21.30

Menighedsrådsmøde  
21/9 kl. 14.00-16.00  

Menighedsrådsmøde,  
konstituerende 9/11 kl. 14.00-16.00    

❚  Mødeliste for Staby - Madum Menighedsråd 2021
Møderne er offentlige og foregår i Staby Præstegård med undtagelse af 
menighedsmødet 11/5.
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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  
aug. - sep. 2020

Døbte i Staby Kirke:
20.09. 2020 Naja Østerby Thøgersen

Begravede/bisatte:
22.08. 2020: Lisbeth Knezocic
01.09. 2020: Ingrid Irene Rønhøj
16.09. 2020: Erling Dybdahl Thomsen
24.10. 2020: Vagn Jensen

❚ 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. 

De hellig tre konger så hjertens glad 
fra hjemmet de droge til Betlehems stad,
de toge sig for den rejse så lang 
at finde Jesus i krybben trang.
DDS 138
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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: 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. 5121 3234
 Organist: Annette Gaardsted 
 Tlf. 2089 6777
  Kirkeværge: Kristian Jensen 

Tlf.: 4073 3250 / 9749 1426  

 Kirkebetjeningen

❚  Madum Menighedsråd
Nu er den dejlige sommertid jo allerede for 
længst overstået, og det lige så dejlige ef-
terår ret fremskredent. Det nye kirkeår er li-
ge om hjørnet og vi går ind i tiden med de 
mange højtider og fester. Lige for ligger jo 
julen, hvor vi 2. søndag i advent, holder 
gudstjeneste med efterfølgende juletræ i 
forsamlingshuset, vi håber på en god op-
bakning. I dette usædvanlige år, har vi ikke 
haft så mange arrangementer, men vi holdt 
dog fast ved høstgudstjenesten, hvor der 
var et pænt fremmøde, og vi havde et dejligt 
måltidsfællesskab.

I menighedsrådet har vi været igennem 
valgprocessen og der kan til min store glæ-
de dannes et fælles menighedsråd, hvor In-
ger K. Andersen og Arne Søgaard kommer 
til at repræsentere Madum Sogn.

På kirkegården er vi i gang med at få lavet 
bedre plads til gravsten fra nedlagte grav-
steder. Derudover kan vi forhåbentlig snart 
gå i gang med at restaurere taget på ma-
skinhuset, idet dets ringe forfatning er kom-
met lidt bag på os, har vi søgt provstiet om 
5% midler til at få arbejdet udført.

Til sidst vil jeg på menighedsrådets vegne 
ønske alle familier i sognet en glædelig jul 
og et lykkebringende nytår. Personligt vil jeg 
sige tak for de tæt på 12 år, jeg har haft for-
nøjelsen af at være menighedsrådsformand 
i Madum Sogn. 

 Venlig hilsen Madum Menighedsråd
 Per Jacobsen, formand
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Regnen falder, efteråret 
går på hæld, men lad os 
nu se vinteren med de 
muligheder, den nu en-
gang giver.

Et lille hold konfirman-
der er kommet godt fra 

start i konfirmandstuen. Der læses, vises 
filmklip, debatteres, synges salmer og me-
get mere sammen med Jesper W. Ander-
sen i konfirmandstuen, vi ønsker Jer en rig-
tig god vinter i Præstegården.

Vi kan så i modsætning dertil oplyse, at et 
stort hold minikonfirmander har meldt sig 
her i efteråret. En flok kvikke børn tager den 
i rask trav hver torsdag op til kirken, her bli-
ver mange spørgsmål besvaret både inde i 
– og udenfor kirken. Lige for tiden øver vi 
’Den barmhjertige Samaritaner’, hvor hver 
deltager skal være vågen, for at det hele 
skal lykkedes. Vi ser frem til de kommende 
gange i samvær med børnene.

Bent Fabricius - Bjerre døde i juli i indevæ-
rende år. Han komponerede vel nok Dan-
marks kendteste kendingsmelodi til TV - 
serien Matador. Sen i sin karriere begyndte 
han at skrive salmemelodier, og vi har to af 
dem i ’100 salmer’, hans talent for at lave 
særegne, men også enkle melodier, skinner 
også igennem her.

En hel ny valgform i forbindelse med me-
nighedsrådsvalget blev taget i brug den 15. 
september. Ordet ’valgforsamling’ skulle 
minde os om dette. De mange nye ændrin-
ger udstukket af ‘Kirkeministeriet’ skulle 
der læses op på. Valgaftenen forløb nu stil-
le og roligt, mange tak til sognets borgere 
for opbakning til at få det gennemført.

Turen gik for nogle af os den 1. oktober til 
Ribe for at deltage i gudstjenesten i forbin-
delse med indsættelse/ kreering af vor nye 
provst Margrethe Dahlerup Koch. Det blev 
en fin og højtidelig stund i domkirken, vi 
glæder os til samarbejdet.

Vi må sige farvel til Knud Jacobsen, som 
det sidste år har været med i menighedsrå-
det. Mange tak for indsatsen.

Og der skal lyde en stor tak for samarbejdet 
til det – om føje tid - afgåede Madum Menig-
hedsråd. Vi står nu overfor en skelsættende 
dag 1. søndag i advent, herfra og de næste 
fire år er vi nu et fælles menighedsråd kaldet 
Staby – Madum Menighedsråd, så vi glæder 
os også til at arbejde sammen på en lidt an-
derledes måde, end vi har været vant til. 
Pladsen i rådet på Staby Sogns vegne bliver 
besat af Frank Weber. Vi byder ham velkom-
men og glæder os til samarbejdet.

Med hensyn til arrangementerne er de til-
lempet corona-situationen, så følg dags-
pressen. For blot at nævne nogle af aktivi-
teterne har vi krybbespillet 1. søndag i ad-
vent, to koncerter: 2. december og 7. de-
cember i henholdsvis Staby og Ulfborg kir-
ke. Hellig tre konger 3. januar, hvor Frank 
Weber fortæller i Staby Sognegård, Anna 
Bilde synger i Staby Kirke den 19. januar, 
og så lige en enkelt filmaften den 3. februar 
– også i Staby Sognegård. For vi skal som 
bekendt holde afstand og gøre alle de an-
dre ting for at holde coronaen på afstand, 
sådan må det være. Vi ses i den nærmeste 
fremtid.

Rigtig glædelig jul og alt godt i det nye år.

De bedste hilsner
Staby Menighedsråd

v/ Ane Thomsen

❚  Nyt fra Staby Menighedsråd
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❚ Staby ❚ Madum
29. november 1. s. i advent 13.30 JWA Krybbespil *  

Kirkekaffe m. klejner  
m. tilmelding se s. 8

6. december 2. s. i advent 14.00 JWA Lucia *
m. tilmelding se s. 8

13. december 3. s. i advent 09.00 J. Sandal *

20. december 4. s. i advent 10.30 JWA Ønsk en julesalme * 
Kirkekaffe

23. december Lille juleaftens- 
gudstjeneste

19.30 * m. tilmelding se s. 8

24. december Juleaften 15.00 JWA ** 
m. tilmelding se s. 8

13.30 JWA  **
m. tilmelding se s.8

Kl. 16.00 Ekstra gudstjeneste i Multisalen,  
Staby Efterskole JWA. Fri adgang. **

25. december Juledag 09.30 JWA 11.00 JWA

26. december 2. juledag 10.30 JWA Kirkekaffe

27. december Julesøndag Aflyst

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

3. januar H3K Søndag 14.00 JWA  H3K-arrangement

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

17. januar 2. s. e. H3K 10.30  JWA Kirkekaffe

24. januar s. s. e. H3K 19.30 JWA

31. januar Septuagesima 09.00 J. Sandal

7. februar Seksagesima 10.30 JWA Kirkekaffe

14. februar Fastelavn 09.00 J. Sandal Kirkekaffe

21. februar 1. s. i fasten 10.30 JWA

28. februar 2. s. i fasten 10.30 JWA

7. marts 3. s. i fasten 10.30 JWA Kirkekaffe

❚ Gudstjenester

ID-nr.: 46879
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