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Det menneskelige grundvilkår
En kvinde i min kones omgangskreds ud-
brød fornyligt: ” Jeg vil hellere dø af corona-
virus - end at være isoleret én måned mere 
alene hjemme!”. Hun var træt af at være 
hjemsendt fra sit arbejde - og savnede kol-
leger, familie og venner. Bemærkningen fik 
mig til at tænke på, hvordan det er med for-
holdet mellem frihed og skæbne i vores liv. 
Det er vores skæbne at blive ramt af corona-
pandemi i vores levetid. Tidligere genera-
tioner har haft andre epidemier at 
slås med. Og pande-
mien har gjort et ind-
hug i vores frihed. I 
tiden med corona-vi-
rus er vi således blevet 
ramt på skæbne og fri-
hed. Det har måske åbnet 
vores øjne for nogle grund-
læggende forhold- i det 
menneskelige grundvilkår. 
For eksempel fællesska-
bets betydning i vores liv. 
Det mærker vi, når vi i perio-
der i det forgangne år ikke har 
set venner og familie, som vi ple-
jer. De fleste mennesker oplever 
glæde og værdi ved at være en del af 
en sammenhæng med andre menne-
sker.

Vi er også blevet mindet om, at der er 

forhold i livet, som vi ikke er herre over. I 
skrivende stund har vi som samfund for ek-
sempel ikke kontrol over corona-virus, selv-
om der er blevet gjort mange tiltag for at 
skabe kontrol.

I skrivende stund er de første vacciner netop 
blevet givet til de første danskere og vi ser 

med forventning frem mod foråret og 
sommeren, hvor det almindelige, so-
ciale hverdagsliv forhåbentlig gradvist 

vender tilbage, som vi ken-
der det. 

”Gud i vold”

Nu om dage er det en ud-
bredt opfattelse, at menne-
sket har magt over liv og 
død. Men corona-epide-

mien har måske sat spørgs-
målstegn ved, om vi har den 

magt over vores liv. Måske tror vi 
ligefrem, at man kan fravælge li-
delse og det onde i livet? 

Det er også en udbredt opfattelse i 
vores tid, at den vigtigste værdi i 
vores liv er selvbestemmelsen. Ret-
ten til at bestemme over vort eget liv. 

Det er mig, der bestemmer, hvad der 
er rigtigt i mit liv. Det er mig, det drejer 

sig om. Livet er mit. 

kirkebladet.nu
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For 50 år siden var det lettere at henvise 
til, at noget var rigtigt, bare det var kol-
lektivt og fælles. Det var alene rigtigt ved 
at være fælles. I dag er det rigtigt, bare 
det er individualistisk. Hvad er rigtigt for 
dig?  

Det var anderledes før i tiden. I gamle 
dage brugte man ofte et udtryk, der hed-
der ”Gud i vold”, som er en bøn om, at 
Gud må råde i ens liv. Det var for eksem-
pel i forbindelse med, at man påbegynd-
te noget nyt- eller når man begav sig ud 
på en stor rejse, så ønskede man hinan-
den ”Gud i vold”. Udtrykket indebærer 
en tro på, at Gud vil føre os i livet og tage 
vare på os. Udtrykket ”Gud i vold” an-
vendes ikke så ofte længere og det skyl-
des muligvis, at vi anser os selv for at 
være tilværelsens højeste instans. Men 
giver det mening at sige: ” Mig selv i 
vold”? Næppe.  Men i stedet kan vi gribe 
til et andet kendt udtryk:

Sin egen lykkes smed

Troen på mennesket som tilværelsens 
højeste instans hænger på en måde 
sammen med udtrykket ”sin egen lykkes 
smed”. Det udtryk har vel aldrig haft så 
stor appel som i vores tid. Hvis bare jeg 
spiser rigtigt, motionerer nok, lader være 
med at ryge, sørger for at gå til helbreds 
tjek og i det hele taget tænker mig godt 
om, så bliver jeg herre over mit liv og 
usårlig. Imidlertid skal man gøre sig klart, 
at der kan være en ubarmhjertig bagside 
i den opfattelse. For bliver vi så ramt af 
sygdom eller ulykke, er det nogens fejl, 
fordi det er mennesket, der har magten. 
Og ofte er det vores egen fejl. Vi har ikke 
gjort os umage nok, vi har ikke tænkt po-
sitivt nok, vi har ikke spist broccoli nok 
osv… 

 

”Magten til at være til i alt,  
hvad der er til”

Tænker man dybere over det, så må der 
være en guddommelig magt i vores liv – 

som livets giver. Vi får så meget mere gi-
vet på forhånd i livet – end hvad vi selv 
udretter. Vi får mere skænket i tilværel-
sen - end hvad vi selv bidrager med. Det 
leder tanken hen på Gud – som livets 
gavmilde giver. Teologen K.E. Løgstrup 
(1905-81) skriver et sted om livet på sår-
barhedens vilkår: 

” … det grundlæggende træk ved vor til-
værelse, at vi er udleverede hvad vi ikke 
er herre over, er også gavmildheden i 
den. Når kærligheden er den sublime er-
faring, den er, er det fordi dét, som vi selv 
kan vinde ved hvad vi udretter, ikke er for 
stort at regne sammenlignet med, hvad 
der skænkes os. Hvad vi gør os fortjent 
til, kommer til kort over for dét, som vi 
bliver os til del ufortjent.  Begge dele, bå-
de det frygtelige, der hænder et menne-
ske, og det glædelige, der overgår det, 
beror på det ene og samme træk ved vo-
res tilværelse, at vi er overladt til kræfter, 
vi ikke har i vort greb. Blive genstand for 
gavmildhed kan vi kun på sårbarhedens 
vilkår”. 

Livets mening - kristeligt set
I kristen forstand er livet både en gave og 
en opgave, som vi modtager fra Gud. Jeg 
kommer til at tænke på tre ord, der ind-
kredser dét, der kan formuleres som kri-
stelige livsværdier: Ansvar, frihed og tilgi-
velse. Med livet følger et ansvar for at ta-
ge vare på os selv - og forholdet til vores 
næste. Vi har en frihed til at leve vores liv, 
som vi finder er rigtigt. Og vi har lov til at 
tro på, at Kristus vil skænke os tilgivelse 
til en ny begyndelse – i hele livet. 

Men særligt betydningsfyldt bliver vores 
liv, når vi giver noget af vores liv til andre 
mennesker. 

Jesus siger et sted: ”Større kærlighed 
har ingen end den at sætte sit liv til for 
sine venner.” (Johannes Ev. kap. 15, 13). 
Som bekendt gav Jesus sit liv på korset 
for at andre kunne leve. 

➔
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Der er en beretning fra 2. Verdenskrig, 
hvor fire præster forlod en synkende red-
ningsbåd og druknede, for at de øvrige 
kunne overleve. Et frimærke blev udgivet 
til minde om den heltedåd. Den handling 
er den ultimative måde at give sit liv væk 
– for at andre kan leve.

Teologen Rudolph Arendt (1917-2012) 
gjorde sig nogle tanker 
om betydningen af 
at give livet væk. 
Han skriver et sted:  

”Livet er for godt til 
at smide væk, men 
ikke for godt til at gi-
ve væk. Det er tværti-
mod bedst, idet det 
gives væk, enten det 
sker i ét øjeblik, eller li-
vet går med det. Det 
er det paradoksale ved 
livet, at det kun kan gi-

ves væk, når det agtes højt. Hvor livet rin-
geagtes, kan det ikke gives væk, men 
måske nok smides væk, hvilket er noget 
ganske andet. Kun fordi livet er stort er 
det stort at ofre livet.”

JWA.
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AKTIVITET

❚  Uddeling af engle

I december måned indgik Staby-Madum Me-
nighedsråd et samarbejde med Staby Børne-
have om at klippe juleengle til de ældste bor-
gere i Madum og Staby Sogne. For at lande 
på et overskueligt antal engle besluttede vi at 
klippe engle til alle beboere over 85 år i Staby 
Sogn og 80 år i Madum Sogn. Børnehaven var 
glad for den opgave. I alt blev 18 juleengle af-
leveret ved husstandene af børnehaven - og 
af undertegnede.
                                                    JWA



ARTIKEL
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Miraklet i Staby? 
Hundeluftere og natte-
ravne som var heldige at 
spadsere en tur på Gl. 
Landevej i Staby sidst i 
december 2020, kunne i 
en halv snes dage se et 
forunderligt, næsten 
magisk og sjældent syn. 
I toppen af træerne i det 
sydøstligste hjørne af 
vores have, lyste natu-
rens egen lyskæde op i 
nattemørket fra kl. 22.00 
og nogle timer frem. 
Godt et halvt hundrede 
små, men stærke, tur-
kis-grønne lysglimt 
glimtede og glitrede i 
trækronerne.

Det var tilsyneladende den sjældne lysbille, 
der bedst kendes under navnet ”Sankt-
hansorm”, som i juledagene gav et lysshow 
ud over det sædvanlige. Naboer og genbo-
er kom forbi for at se fænomenet. Som nav-
net antyder er den for det meste fundet om 
sommeren sidst i juni og i begyndelsen af 
juli. I hele Nord- og Vestjylland er den såle-
des kun blevet registreret to gange før. Det 
var på Præstevej ved Spjald i sommeren 
2017 og på lokaliteten ”Himmerig” ved Var-
de i juli den forgangne sommer. At den nu, i 
midten af december slog sig ned i en sog-
nepræsts have, er måske derfor ikke en til-
fældighed?

Sankthansormen er, ifølge eksperterne bag 
hjemmesiden ”Naturbasen.dk”, et af Dan-
marks mest usædvanlige og fantastiske in-
sekter, og dens lysshow kan i de mørke 
nætter ses på 50-100 meters afstand. Men 
hvorfor nævne dette her?

Netop i det meste af 2020 har pandemien 
og dens mange følgevirkninger formørket 
rigtig mange menneskers liv og dagligdag. 
Der har været flere dødsfald, endnu flere er 
blevet syge og alle i Danmark har mærket

frygten for den farlige virus. Alles liv er ble-
vet påvirket på en eller anden måde. Det er 
først med nyheden om, at vaccinen nu er 
godt på vej ud til alle der har behov, at vi be-
gynder at se lysere på den kommende tid. 
Også selv om det vil tage måneder og må-
ske år at rette op på pandemiens ødelæg-
gende virkning. 

I den situation synes jeg, at det her er på sin 
plads at fortælle om det opløftende og for-
underlige i, at en lille lysende bille, der selv 
kun har en levetid på ca. to år, alligevel kan 
sprede smil, glæde og håb i mørket – som 
et andet lille december-mirakel i Staby.

Efter at have indberettet observationen til 
Naturbasen.dk og skrevet ovenstående lille 
artikel, skulle der tages et foto som kunne 
ledsage artiklen. Ved den lejlighed opdage-
de vores naboer, at de mange, intense 
grønne lysprikker i vore trætoppe blev skabt 
af en godt skjult julelaser i genboens have! 
Stor var overraskelsen og skuffelsen, men 
oplevelsen af lysshowet er der stadig. Na-
turbasen.dk er orienteret!

 Frank Weber



❚ INFO
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Flytbare bænke i Staby Kirke
Der var barnedåb den 8. november, og 
hvor var det dejligt at kunne tilbyde 
småbørnsfamilien et større område, 
hvor et blødt tæppe blev udrullet, og vi 
ved selvsyn kunne se søskende til ho-
vedpersonen kunne folde sig ud med le-
gesager og lignende. Fordelen, ved at 
man kan fjerne bænkene for en kort 
stund, kunne blandt andet være:

•  Man kan gøre plads til børnefamilier, 
når der er barnedåb, et blødt tæppe 
rulles ud og søskende til barnet, som 
skal døbes kan trygt lege foran foræl-
drene. 

•  Der er god plads til at sætte en stol op 
til gangbesværede eller andre perso-
ner med specielle behov, som har 
brug for at sidde nok så komfortabel 
end en kirkebænk kan tilbyde..

•  ”Den store Bibel” kan stå der, så det 
bliver lettere for alle i kirken at se, 
hvad der foregår i den forbindelse. Fx 
når vi har spaghettigudstjeneste og 
krybbespil.

•  Når et større kor skal give koncert, så 
er der god plads til at stå samlet.

•  Når musikere møder op med instru-
menter, og vil give koncert.

Et øjebliks- 
billede efter  

barnedåben.



❚ MINIKONFIRMANDER

Jesper Wiborg Andersen og Jakob Sandal 
er gået sammen om at undervise minikon-
firmanderne. Her er Jakob gået i kappellet 
sammen med børnene. 

Minikonfirmanderne opfører ’Den barmhjer-
tige samaritaner’. Billedet forestiller røver-
ne, som lige har overfaldet manden fra Je-
rusalem.

Krybbespillet opførtes den 1. søndag i advent. Aktørerne sidder klar.
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❚ KONFIRMANDER

Konfirmander arbejder med identitet ud fra tanken: At være skabt i Guds billede. 
Hvem er jeg?
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Konfirmation Bededag den 30. april 2021:

Christoffer Højris Munkholm, Selbjergvej 1. Staby, 6990 Ulfborg

Minna Range Ruby, Rolighedsvej 1, Staby, 6990 Ulfborg

Ejner Malthe Arberg Nielsen, Stabyvej 63, Staby, 6990 Ulfborg

❚  Årets konfirmander



På torsdage kl. 14.00-14.30 i Syd (Cafeteriet) og 14.45-15.15 i Nord (Demensafd.)

25. febr. v. Jesper W. Andersen

  4. marts v.  Jesper W. Andersen

25. marts v. Gitte Hansen

   8. april v. Gitte Hansen

22. april v. Jesper W. Andersen

❚  Gudstjenester på Ulfborg Aktivcenter

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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30. april kl. 10.30 

Staby Kirke Konfirmation 

Se side 7.

11. maj kl. 19.00     

Menighedsmøde  
i Staby Sognegård

24. maj 2. pinsedag kl. 10.00

Friluftsgudstjeneste  
hos Inger og Knud Jacobsen 
Arrangeret af:
Ulfborg, Staby - Madum Menighedsråd

❚ Aktivitetskalender



❚ 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  
nov. - dec. 2020 

Døbte i Staby Kirke:
Den 8. nov. Frida Holst Arnsfeldt.

Begravede/bisatte i Staby kirke:
Den 11.dec. Ingrid Nørgaard.
Den 19. nov. Peder Nørgaard.

❚ 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. 

Højskolesangbogen nr. 266 18. udgave 

Det er i dag et vejr - et solskinsvejr!
O, søde vår, så er du atter nær!
nu vil jeg gå og glemme rent at det var vinter,
Nu vil jeg gå og købe hyacinter
og bringe dem til én, som jeg har kær.
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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: Mie Sivkjær Vestergård                                                                                                                  
 Tlf. 5121 3234

 Organist: Annette Gaardsted 
 Tlf. 2089 6777

  Kirkeværge: Arne Søgaard 
Tlf.: 3027 1767

 Kirkesanger: Ane Thomsen 
 Tlf. 2910 2923

 Kirkebetjeningen
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Taget på redskabsrummet ved 
Madum Kirke trænger til udskiftning. 
Bygningen har oprindeligt været 
kirkens kapel. 



Vi havde nogle fine 
gudstjenester i og om-
kring adventstiden med 
jule - og vinterpyntede 
kirker. Selv med antals 
begrænsninger og an-
dre restriktioner, findes 
der brugbare løsninger.

Et nyt kirkeår er startet og dernæst kalen-
deråret, og pludseligt går det stærkt, for 
som det står skrevet i forårssangen Norda-
førr ’Vi har solen og snart er det sommer’.

Minikonfirmandholdet talte her i 
efteråret femten børn. I spaghet-
tigudstjenesten den 22. oktober 
var der drama på programmet. 
Børnene opførte stykket om 
’Den barmhjertige samaritaner’, 
og derefter fællesspisning i 
Staby Sognegård. Længere hen-
ne på året den 29. november 
gjaldt det Krybbespillet, som 
blev opført af børnene, hvor og-
så nærmeste pårørende, over-
værede og medvirkede til styk-
ket. Det var en fornøjelse at følge børnene, 
- og møde forældrene til den afsluttende ef-
termiddag i kirken. Tak til alle for godt sam-
arbejde hele vejen hen over efteråret. 

Med saks og papir gik ’Lærkereden’ i gang 
med at klippe engle til alle personer over 85 
år i Staby Sogn og 80 år i Madum Sogn. For-
ude ventede en lille gåtur, hvor børnene age-
rede postbud, -  englene kom i postkasser-
ne rundt omkring på de udtænkte adresser. 
Nogle blev personligt overrakt af Jesper W. 
Andersen. Et nyt tiltag, som måske bare skal 
være en december tradition? Det var i hvert 
fald hyggeligt at se, englene blev hængt fint 
op i køkkenvinduerne rundt omkring.

Er der defekte steder på bygninger i eller 
ved de to kirker i Madum og Staby? Ved 

vores årlige bygningssyn bliver der gået 
tæt på, og i det forgangne år er der konsta-
teret at: Taget på redskabshuset ved Ma-
dum Kirke skal udskiftes, der er givet grønt 
lys for det, og arbejdet skulle gerne udføres 
i indeværende år. Ved Staby Kirke trænger 
blytaget på kirkens nordside til en udskift-
ning, det er en dog en større opgave. Vi føl-
ger de retningslinjer, der er desangående, 
og vi er allerede i gang med processen.

’Den første søndag efter den første fuldmå-
ne efter forårsjævndøgn’, - en gammel 

remse, men også ordene for, 
hvornår det er påskedag. I Den 
Danske Salmebog finder vi sal-
mer, der leder os hele vejen fra 
Palmesøndag og frem til 2. På-
skedag. Palmesøndag falder 
den 28. marts og 2. påskedag er 
den 5. april. Måske vi ses een af 
påskedagene i kirken til den tid?

Sidste fredag i april har vi Bede-
dag, også den dag hvor konfir-
mationen ligger, som der er tra-
dition for her på egnen. Lad os 

håbe coronaen ikke spænder ben i år på 
denne dag, så vi kan få de tre unge menne-
sker konfirmeret. Alt vel herfra skal der i 
hvert tilfælde lyde.

Den 31. december 2020 havde Knud Erik 
Kjær sidste arbejdsdag som graver ved 
Madum Kirke. En stor tak for dit håndelag 
på det felt såvel inde i - som udenfor kirken. 
Mie Sivkjær Vestergård overtog arbejdet 
ved samme kirke fra den 1. januar 2021, så 
hjertelig velkommen til det fremtidige sam-
arbejde.  

Hermed ønsket om et lyst og godt forår, 
samt en glædelig påske.

Staby - Madum Menighedsråd 
v/ Ane Thomsen

❚  Nyt fra Staby - Madum 
 Menighedsråd
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* Indsamling til  Børnesagens Fællesråd     

Rundviser i Staby Kirke: Karen Nørgaard  
9749 1677, 2890 0039. Varighed efter ønske.                      

 

❚ Staby ❚ Madum
7. marts 3. s. i fasten 10.30 JWA

14. marts Midfaste 10.30 JWA

21. marts Mariæ Bebudelse 19.30 JWA

28. marts Palmesøndag 09.00 J. Sandal

1. april Skærtorsdag 10.30 JWA

2. april Langfredag 10.30 Liturgisk JWA

4. april Påskedag 10.30 JWA 09.00 JWA

5. april 2. påskedag 10.30 JWA

11. april 1. s. e. påske 10.30 JWA

18. april 2. s. e. påske 10.30 JWA

25. april 3. s. e. påske 10.30 JWA

30. april Bededag 10.30 Konfirmation  * JWA

2. maj 4. s. e. påske 10.30 JWA

9. maj 5. s. e. påske 09.00 J. Sandal.

13. maj Kr.Himmelfartsdag 10.30 JWA

16. maj 6. s. e. påske 10.30 JWA

23. maj Pinsedag 10.30 JWA 09.00 JWA

24. maj 2. pinsedag 10.00 JWA  
friluftsgudstjeneste hos  
Inger og Knud Jacobsen

30. maj Trinitatis 19.30 JWA

6. juni 1.s.e.trin. 09.00 J. Sandal.

❚ Gudstjenester


