
PB • Nr. 4 • September-oktober-november 2017 Nr. 4 • September-oktober-november 2017 • 1 

NR. 4 • 2017 • SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER

➔

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 
Og Han skabte mennesket i sit billede. Men 
mennesket ville sit eget og blev derfor sat 
uden for Paradiset. (1. Mosebog kapitel 1-3.) 
Det er grundhistorien om skabelsen og syn-
defaldet, sådan som den har været fortalt i 
jødedommen og senere i kristendommen.

Hvordan opfatter du kristendommen?
I den kristne tradition er opfattelsen af men-
neskets natur afhængig af, hvordan synde-
faldsberetningen fortolkes. Hvor stor en rest 
af gudbilledligheden er der tilbage i menne-
sket efter syndefaldet? Oldkirkens teologer 
og kirkefædre havde meget forskellige svar 
på det spørgsmål. Deres svar har historisk 
set været med til at præge  opfattelsen af, 
hvad kristendommen er. Også i nutiden. Eller 
sagt på en anden måde: Mange af tankerne 
om den kristne tro har rødder i oldkirken.
Man kunne spørge:
Opfatter du kristendommen som en gave, 
der giver mennesker frit åndedrag, en tilvæ-
relse med fodfæste og – højt til loftet? Eller 
opfatter du kristendom som en byrde, præ-
get af et dystert syn på menneskets natur og 
med trusler om fortabelse? Ja – dét afhæn-
ger måske af om den kristendom, som du har 
mødt, har historiske rødder i traditionen fra 
kirkefaderen Tertullian (155-240) eller i traditi-
onen fra kirkefaderen Irenæus (ca. 130-200). 

Sådan, lidt forenklet, er budskabet i den bog, 
som vi gennemgik den 13. juli i konfirmand-
stuen i Staby Præstegård. Den aften drøfte-
de vi teologen og forfatteren Johannes Vær-
ges bog »Det betroede menneske – opgør 
med forvreden kristendom«. I dén bog søger 
Johannes Værge at give en forklaring på, 
hvorfor kristendommen af mange opfattes 
som en »mørk« tro, en byrde, præget af skyld 
og trusler om fortabelse. Svaret på dette 
spørgsmål, mener Johannes Værge, kan 
spores helt tilbage til omkring år 200 e. Kr., 
da kirkens sprog i det vestlige Romerrige 
skiftede fra græsk til latin. Den romerske ju-
rist og kirkefader, Tertullian, grundlagde det 
begrebsapparat, som kom til at præge den 
kirke, der voksede frem i det vestlige Europa. 
Et juridisk-præget sprog med vægt på skyld, 
straf, fortjeneste og soning. Gudsforholdet 
ændrede sig dermed til et retsforhold. Der-
ved kastede forståelsen af Gud som dom-
mer, skygger over billedet af Gud, som den 
givende far. I den kirke, der vokser frem i den 
østlige del af Romerriget, finder Johannes 
Værge imidlertid en anden oprindelig linje 
med ansatser til en helt anden lys kristen-
domstolkning. Her er bl.a. kirkefaderen Ire-
næus en stor inspirationskilde.

Fortolkningen af syndefalds beretningen
Hvor oldkirkens græske teologer, navnlig Ire-
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næus, opfatter syndefaldet som en beskadi-
gelse, der kan heles, så opfattes syndefal-
dets virkninger ifølge Tertullian snarere i ret-
ning af en forbrydelse, hvor Gud er den kræn-
kede part. Hvor Irenæus betoner menne-
skets positive potentiale i kraft af sin skabt-
hed, en skabthed med muligheder for vækst, 
så opfattes menneskets natur i følge Tertul-
lian som dybt fordærvet. 

Menneskets mål
I bogen omtaler Johannes Værge den mulig-
hed for menneskelig vækst, som er ét aspekt 
af Irenæus’ skabelsesforståelse. Han skriver: 
»Det, som mennesket skal vokse henimod el-
ler op til, er gudsbilledet, det som er trådt le-
vende frem i Kristus. Den vækst fuldendes 
først i Guds rige, i evigheden. Men menne-
sket er livet igennem et væsen på vej, skadet 
af faldet, men dog med gudbilledligheden in-
takt som retningsgiver. Ved væksten, i sam-
spillet med Guds ånd, arbejdes menneskets 
bestemmelse frem. Barnet vokser, gudsbille-
det fremkaldes« (side 47).
Det vil sige, at menneskets opgave er at føl-
ge den vej, Jesus Kristus har banet, vokse og 
modnes til et sandt og voksent mennesket. 
Det er frelsen.

At leve som lysets børn
I kristen optik er mennesket skabt som et u-
perfekt menneske – efter syndefaldet. Menne-
skenes liv bliver aldrig perfekte eller uden fejl. 

Johannes Værge spørger: Hvordan kan men-
nesket så slippe ud af syndefaldets slavebin-
dende virkninger? Han skriver: »Vi kan hjælpe 
hinanden i livet på utallige måder ved at være 
nærværende og forstående; kærlighedens 
gerninger har befriende virkninger. Nogle ser 
ikke behov for andet, men den religiøse erfa-
ring siger, at vi også har adgang til en dybere 
kilde, til forløsende kræfter i modtagelsen af 
Guds strømmende, tilgivende kærlighed, 
Guds accept af os, som vi er«. (side 165).

Opfattelsen af tilgivelse
I traditionen fra den vestlige kirke er Guds til-
givelse blevet opfattet som en punktuel 
domsafsigelse, der satte en streg over skyl-
den. Over for den vestlige tradition fremhæ-
ver Johannes Værge de græsk kirkefædre fra 
den østlige kirke, der opfattede Guds tilgivel-
se som en helbredende proces. En heling af 
synden, hvor synden forstås som en beska-
digelse.
Den aften i konfirmandstuen i Staby Præste-
gård, talte vi også om, hvilke former for for-
vreden kristendom vi har mødt i livet. Inspire-
ret af Johannes Værges kristendomssyn fik vi 
også en samtale om, hvad vi som menighe-
den kan gøre for at fremme, at gudstjenester-
ne i Staby – og Madum kirker bliver mere ly-
se og opløftende.
Det blev foreslået at invitere Johannes Værge 
til en sogneaften. JWA

➔
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❚ Orgelindvielse
27. august er der orgelindvielse 
i Madum Kirke kl. 10.30. Biskop 
Elof Westergaard er prædikant, 
Kaja Christensen og Annette 
Gaardsted spiller på orgelet. 
Efterfølgende er der spisning i 
Madum Forsamlingshus.
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❚ Filmaften
22. november Filmaften kl. 19.00 i Staby Præstegård
Vi ser Roberto Benignis film Livet er smukt fra 1997. 
Handlingen foregår i Italien, og vi starter i 1939, hvor den 
jødisk-italienske bondeknold Guido (Benigni selv) ind til 
provinsbyen Arezzo i Toscana for at åbne en boghandel. 
Guido møder skolelærerinden Dora, de bliver gift og får 
en søn. Et stykke henne i slutningen af krigens måneder 
bliver Guido og sønnen taget af tyskerne og ført af sted 
til en kz lejr. I desperation melder Dora sig på togstati-
onen og insisterer på at blive taget med. 
For at skjule de rå og brutale realiteter for den lille søn 
opfinder Guido en »leg«. Han bilder sønnen ind at de er i 
lejren som en del af et spil. Den der først får 1000 point, 
vinder en rigtig tank. 
For at få point skal drengen gemme sig og opføre sig ordentligt. Det lykkes kun med nød 
og næppe at opretholde denne illusion for drengen til det sidste.
Filmen formår at spadsere på denne papirtynde grænse mellem komedie og tragedie. 
Filmen er som sagt af og til en regulær faldepåhalen-komedie – men alligevel formår den 
at vise de groteske og umenneskelige tab i kz-lejren på en værdig måde.

❚ Julekoncert
Julekoncerten finder sted den 7. december 2017 
kl. 19.00 i Ulfkær Kirke. Händels »Messias« 
opføres af Ensemble Zimmermann og Det 
Jyske Vokalensemble. Koncerten er kun blevet 
mulig fordi Markedsforeningen, Ulfborg Borger-
forening og Kulturforeningen Tinghuset yder 
økonomisk støtte. Ensemblerne støttes også af 
Augustinusfonden og Aarhus Kommune. Efter 
anmeldelserne fra tidligere opførelser venter der 
os en stor oplevelse, som man normalt kun kan 
få i de store kirker og koncerthuse.

Ulfborg, ’De vestlige Sogne’,  
Staby -Madum Menighedsråd

Det Jyske 
Vokal- 
ensemble

Ensemble Zimmermann



❚ Jubilæum
Sømandskirkerne – i dag DSUK/ Danske 
Sømands – og Udlandskirker har i år 150 
års jubilæum. Kirken har altid haft stor 
betydning for både søfolk og danskere i 
udlandet. Det er et sted unge som gamle 
mødtes for at tale dansk, og det er stedet, 
hvor den danske kirke gennem årtier har 
bidraget til at fastholde vor fælles kulturarv.

Udenrigsministeriet og Danes Worldwide 
(DSUKs samarbejdspartner) samt DSUK’s 
kirker og præster har været til en uvurderlig 
hjælp, når danskerne har været involveret 
i eller været vidne til for eksempel terror-
handlinger. Hjælpen kan have forskellig 
karakter: Den juridiske/noget teknisk i 
forhold til myndighederne, og den almene 
medmenneskelige dimension. Nogle kan 

miste en ægtefælle under en ferie, andre 
kommer på hospitalet på grund af alvor-
lige ulykker. Nogle havner i udenlandske 
fængsler. DSUK hjælper i snart enhver 
henseende, takket være de mange danske 
præster plus en stor stab af frivillige hjæl-
pere. Møder man op ved én af de 53 kirker, 
der er placeret forskellige steder i verden, 
vil man blive imødekommet med stor varme 
og hjælpsomhed.
Kilde: Bladet NYT Danske Sømands – og 
Udlandskirker nr. 2 2017
Der udkommer tidsskriftet NYT 4 gange 
årligt, og enhver der har lyst til at bladre i/
gennemlæse dette, kan sætte sig i ro og 
mag ind i Staby Kirke, hvor sidstudgivne 
blad er tilgængelig. 

Gudstjenestens forløb 

Hvad kaldes det, organisten spiller, lige når klok-
kerne har slået? Hvornår skal vi rejse os op? Hvor 
finder jeg nummeret på den salme, der skal synges 
lige efter nadveren? 

Spørgsmålene kan være mange for den uvante kir-
kegænger, men nu skulle der være hjælp at hente. 
I hver enkel salmebog i Staby Kirke er der limet 
gudstjenestens forløb/liturgi ind, så oversigten er 
lige ved hånden, når man har sat sig til rette i kirken.

En gudstjeneste er en vekslen mellem præstens 
ord og menighedens korsvar, fællessang og for de 

inte-
resse-
rede – 
med-
virken 
ved 
nadver. Helt konkret så er der markeret 
med farver: Det, præsten siger, er marke-
ret med sort, og når menigheden skal 
synge eller gøre andet, så er det marke-
ret med lilla farve. Menighedsrådet håber 
dette tiltag bliver opfattet som en god 
vejledning.
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Frivillige 

Menighedsrådet nyder stor glæde ved 
det arbejde de frivillige påtager sig ved 
Staby Kirke. Enhver der har lyst til at ind-
gå i dette team, er meget velkommen til 
at henvende sig til een i Staby Menig-
hedsråd.

Reformationsdag 

I forbindelse med Luthers Reformation – 
500 års jubilæum – er der planlagt en Re-
formationsdag for 5., 6. og 7. klasse på 
Staby Skole den 5. oktober. Skole-kirke-
konsulent Svende Grøn står i spidsen for 
arbejdsdagen, som dels kommer til at 
foregå på skolen og dels i Staby Kirke, 
hvor det munder ud i opførelsen af ’Ken-
der - du – ham – Luther?’

❚ Kirkespillet »Luther - død eller levende«
Der tages et væld af virkemidler i brug, når 
kirkespillet: »Luther – død eller levende« 
folder sig ud først i oktober i henholdsvis 
Ringkøbing Kirke og som afslutning i Ribe 
Domkirke den 12. oktober.  Formand for 
Kirkespil i Ringkøbing Mogens Thams har 
sammen med instruktøren Judith Rokamp 
taget udgangspunkt i Sten Kaaløs manu-
skript. Mogens T. og Judith R. har tilpasset 
skuespillet med nye spor, så både noget nyt 
og gammelt kommer til at gå hånd i hånd.

Forestillingen opføres i Ringkøbing 
kirke på følgende dage:
• Fredag  den 16. oktober kl. 20.00
• Søndag  den 18. oktober kl. 16.00
• Søndag  den 18. oktober kl. 20.00
• Mandag  den 19. oktober kl. 20.00
• Tirsdag  den 10. oktober kl. 20.00
Man kan allerede nu bestille billetter til fore-
stillingen i Ringkøbing Kirke på mail: 

ringkoebing@kirkespil.dk
Forestillingen opføres i Ribe Domkirke:
• Torsdag  den 12. oktober kl. 20.00

Reformations- 
gudstjeneste
Årsdagen for re-
formationen er 
tirsdag den 31. 
oktober, og det-
te markeres med 
en gudstjeneste i 
Staby Kirke, hvor 
Eberhard Harbs-
meier er prædi-
kant. Eberhard 
Harbsmeier er 
dansk/tysk teo-
log og rektor for Teologisk Pædagogisk 
Center i Løgumkloster. 
Efter gudstjenesten er der hyggeligt 
samvær og smagsprøver af Lutherøl i 
tårnrummet.
Provstiets reformationsudvalg er gået i 
samarbejde med Staby – Madum Me-
nighedsråd om dette arrangement.
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Konfirmation den  
7. maj 2017 kl. 10.30 
i Staby Kirke
Bagerst fra venstre: Jesper 
Wiborg Andersen, Lasse 
Christensen, Nicholai Mik-
kel Serup Simonsen, Jes-
per Kjær Poulsgaard, An-
dreas Hyldgaard Thomsen, 
Simon Skadborg Flak.                                                                                 
Forrest fra venstre:  Anne 
Nørtoft Andersen, Cecilie 
Dahl, Maiken Holk Poul-
sen, Winnie Rahbek Sig, 
Stine Toft Sandbæk Bun-
desen.
Foto: Mikkel Jezequel

❚ Kære konfirmander!
Jeg har taget et lærred med i dag. Det er 
noget, som I har set før. For i april fik I en 
opgave. I skulle male kristne symboler. Den 
dag talte vi om de mange forskellige kristne 
symboler, der findes: F.eks. skibet, liljen, 
Kristus-monogrammet, ankeret, korset, alfa 
omega, fisken, og trekanten osv. Jeres ma-
lerier står nu ude i tårnrummet. Men jeg har, 
som sagt, taget et nyt lærred med i dag. Og 
nogle pensler. Og noget maling. I kan se, at 
lærredet er helt blankt. 
Der er ikke nogen, der har malet på det end-
nu. Det skal I til nu. I skal nu til at male lær-
redet hver især. Og I skal male det stort, 
smukt og flot. I skal prøve at forestille jer, at 
dette tomme lærred er symbolet på resten 
af jeres liv. Hvis det er det, så må lærredet 
selvfølgelig være helt blankt. For ingen af jer 
véd, hvordan dagen i morgen, og resten af 
jeres liv, kommer til at se ud.

Så hvis vi nu forestiller os, at dette lærred er 
resten af jeres liv, så skal I jo i gang med at 
male på det. Så skal der males lidt på det 
hver dag. Der vil komme dage, hvor man 
kan male med de lyse og gule farver – lige-
som solen og blomsterne i forårstiden.
Der vil komme mange dage i resten af jeres 
liv, som vil blive lyse, glade og gode.
Men der vil også komme dage, hvor der 
skal males med de mørke farver. Fx med 

den sorte farve – som har dét ved sig, at 
den er svær at se igennem. For sådan er 
menneskelivet: en broget blanding af godt 
og ondt – af lyst og mørkt.

Måske kender I Chris Mac Donald. Han er 
foredragsholder og ernærings- og idræts-
coach. Han har senest været aktuel i år med 
en program-serie i fjernsynet, der hedder 
»U-turn – et liv uden piller«. Et program, 
hvor han hjælper folk til at slippe af med de-
res piller og tobak. Jeg har læst hans bog, 
»Du er ikke alene«. Der et lille uddrag fra 
denne bog, som I nu skal høre.

Chris Mac Donald beskriver nemlig et barn-
domsminde. Det er fra dengang, hvor Chris 
var 13 år gammel. Han var dengang en tem-
melig lille og spinkel dreng. Barndomsmin-
det er fra en periode af hans liv, hvor han 
ofte var i dårligt humør, fordi han blev drillet 
meget i skolen. 

En dag kommer hans far, der er civil-ingeni-
ør, og sætter sig hos Chris ved køkkenbor-
det. De sidder overfor hinanden og faren 
kan godt se, at Chris er i dårligt humør. 

»Jeg har en gave til dig« – siger faren smi-
lende. Faren tager et stykke hvidt papir frem 
og tegner en bølget linje – der går op og 
ned. Chris stirrer på papiret. 
»Hvad er det?« spørger Chris.
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❚ Sommermøde den 25. juni
Elof Westergaard, biskop i Ribe Stift, forestod gudstjenesten i Staby Kirke om formidda-
gen. Derefter var der sammenkomst i præstegårdshaven, hvor der var lidt godt til ganen. 
Da folk havde sundet sig lidt, kom formand for Grundtvigs Forum Kirsten Margrethe An-
dersen til mikrofonen og fortalte blandt andet om et græsk sagn, og om at vi skal holde 
videnskab og 
troen adskilt, 
samt at vi ik-
ke kan und-
være nogen 
af delene. 

Eftermidda-
gen sluttede 
med kaffe og 
fællessang.

»Det er en sinuskurve« – siger faren stadigt 
smilende. 
»Okay!« siger Chris. Så blev der stille et øje-
blik imellem dem. 
»Og hvad skal jeg så lære om den?« – spør-
ger Chris så.
»Der er faktisk kun én ting at forstå om si-
nuskurver«, siger faren. »Og det er, at sinus-
kurver altid går op og ned«. Du kan måske 
ændre lidt på højden af bølgerne, og hvor tit 
de kommer«.
Faren så nu Chris lige i øjnene. Han havde 
et snedigt udtryk i blikket.
»MEN!« triumferede han. »Du kan ikke æn-
dre på, at sinuskurven altid går op og ned!«.

Se – det er et minde, som Chris husker me-
get tydeligt fra sin barndom – at menneske-
livet er som en sinuskurve, der går op og 
ned. Toppen af bølgerne er symbol på de 
gode og glade dage i livet. Bunden af bøl-
gerne symbolet på dårlige dage i livet, hvor 
humøret er dårligt. Pointen er: Er man på 
bunden af bølgen i en periode - så véd man 
også, at på et tidspunkt vil dét begynde at 
gå opad igen.

Rammen
Prøv lige og se på lærredet her igen. Det har 
også en ramme. Hvis ikke rammen var dér, 
ville det være svært at male på lærredet. For 
rammen holder dét hele sammen. Lærredet 

er spændt ud over rammen. Sådan er der 
også en ramme om jeres liv. Sådan er histo-
rien om vore liv – fra fødsel til død – lagt i en 
meget større ramme – i Guds historie.
Rammen for jer er jeres barnedåb, som er 
afsættet til konfirmationen – i dag. Rammen 
er også de ord, der blev sagt i kirken, da I 
blev døbt. Og som I nu selv bekræfter i dag.
Rammen er, at Gud engang sagde til dig: 
»Du er mit barn. Og du skal vide, at du er ac-
cepteret, som den du er«.

Du er nødt til at stole på de ord og vide, at 
uanset om dagene i dit livs maleri mest bli-
ver lyse, gule og glade farver eller der kom-
mer mange mørke og dunkle farver, så er 
du ikke overladt til dig selv. Vorherre siger til 
dig: Uanset hvad der sker med dig, uanset 
hvor meget du så end kludrer i det, så skal 
du vide, at jeg er med dig og jeg vil være 
rammen om dit liv! Se, jeg er med dig alle 
dage - indtil verdens ende.

Tillykke med jeres dag i dag – konfirmander.
Så gå bare i gang. Med det blanke lærred, 
som fra jeres konfirmationsdag er resten af 
jeres liv. Fyld det ud med noget godt. Det 
hele ligger klar – rammen er der, penslerne 
er der, og farverne er der. Mal livet! Mal det 
stort, smukt og flot. Fyld det ud med dét, 
som er jer. Må Gud velsigne jeres liv, hver 
især, forskellige som de bliver. Amen. 



24. august: Gitte E. Hansen

 7. september: Gitte E. Hansen    

21. september: Jesper Wiborg Andersen

 5. oktober: Jesper Wiborg Andersen

26. oktober: Gitte E. Hansen.

 9. november: Jesper Wiborg Andersen

23. november: Gitte E. Hansen

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

❚ Aktivitetskalender
27. august kl. 10.30: Orgelindvielse i Madum 
Kirke. Se side 2

24. september: ’Fyld Danmarks Kirker’ og høst-
gudstjeneste Staby Kirke kl. 10.30.  
Madum Kirke kl. 16.00. Se side 9  

27. september kl. 17.00: Spaghettigudstjene-
sten i Madum Kirke, derefter i Madum Forsam-
lingshus. 

4. oktober kl. 9.30 i Den lille sal i Staby Sogne-
gård: ’Varm onsdag’ starter, alle er velkommen. 
Arrangør: Aktiv Staby og Staby – Madum  
Menighedsråd

5. oktober: Svende Grøn – projekt med Staby 
Skole. 5., 6. og 7. klasse. Se side 5 

6.-12. oktober: Kirkespil. Se side 5 

29. oktober kl. 10.30 i Staby Kirke: BUSK (Børne, 
Unge, Sogn Kirke) – gudstjeneste, 5-års dåbsju-
bilæum.

31. oktober kl. 19.30: Reformationsgudstjeneste 
i Staby Kirke. Se side 5

5. november: Alle Helgen gudstjeneste.  
En mindegudstjeneste i Madum Kirke kl. 10.30, 
og i Staby Kirke kl. 16.00.

22. november kl. 19.00: Filmaften. Se side 3 

3. december kl. 13.30 - 1. søndag i advent:  
Krybbespil i Staby Kirke. Arrangementet er i 
samarbejde med Aktiv Staby.

7. december kl. 19.00: Fælles julekoncert i 
Ulfkær Kirke. Se side 3

10. december kl. 14.00 - 2. søndag i advent: Lucia-
optog/børnekor, juletræ i Madum Forsamlingshus 

11. december: Ringkøbing Garden spiller julen 
ind i Madum Kirke.
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❚  Kirkelige handlinger  
 juni-august 2017

Døbte:
8. juli i Madum Kirke:  
Liam Elkjær Mikkelsen.

Viede:
3. juni i Staby Kirke:  
Henriette Akstrup Maagaard og 
Mathias Akstrup Maagaard.

8. juli i Madum Kirke:  
Heidi Elkjær Mikkelsen og 
Michael Elkjær Mikkelsen.

5. august:  
Jeanet Lykke Rasmussen og 
Palle Højbjerg Rasmussen. 

Begravede/bisatte:

7. juli i Madum Kirke:  
Ove Villumsen Tved.

28. juli i Staby Kirke:  
Lajla Christensen.
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❚ KFUM-spejderne - Ulfborg Gruppe
Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg

KFUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt børne- og ungdoms- 
arbejde, der hviler på det folkelige grundlag.
I spejderarbejdet lægger vi vægt på, at børnene får oplevelser i  
nær kontakt med naturen og tilegner sig færdigheder, der er med  
til at udvikle dem som hele mennesker.
Der bliver sunget, leget, fortalt historier, lavet knob etc.
Vi mødes:

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

ULVE:  ......................... Mandag kl. 18.00-19.30
Leder:  ......................... Anette Kobborg, tlf. 2071 4556

SPEJDERTROPPEN:  Tirsdag kl. 19.00-21.00
Leder:  ......................... Morten Dahl, tlf. 2480 4986

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

❚ Kirkegårds taksterne 
 kan fås ved henvendelse til 

graverne og kirkeværgerne. 

❚ Referater 

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

❚ Høstgudstjeneste og ’Fyld Danmarks Kirker’ 24. september 
I Staby Kirke kl. 10.30, efterfølgende er der sandwich i tårnrummet.

I Madum Kirke kl. 16.00, og derefter er der spisning i Madum Forsamlingshus. 

Der er tilmelding til Helge Bjerg Mikkelsen på helgebm@gmail.com - tlf. 2492 6252 
senest den 18. september.

Der vil blive samlet ind til Møltrup Optagelseshjem, Værestedet i Ulfborg og Kirkens 
Korshær i Holstebro. Alle er velkomne. Staby – Madum Menighedsråd



Fra formandens skrivebord
Det er en spændende, men også besværlig 
og kompliceret verden, man som forholds-
vis uprøvet menighedsråd bevæger sig ud i 
efter et valg. For det første, foregår det me-
ste af kommunikationen med Stift og Prov-
sti via Internettet. For det andet, så er der 
rigtig mange skrevne og uskrevne regler, 
som man skal forholde sig til, for ikke at 
nævne tidsfrister og »taktisk spil«. Og hele 
tiden har man den tanke i baghovedet: 
»Har vi egentligt sognets beboeres opbak-
ning til det, som vi sætter i værk?«
Lige nu ser vi i menighedsrådet frem til den 
27. august, hvor det »nye« orgel bliver ind-
viet. Igen med tanken: Er der mon den op-
bakning, som vi i menighedsrådet håber 
på? Vi kan og har sørget for kompetente 

mennesker til at hjælpe os med festen, men 
har vi sognets opbakning?
Den 24. september kl. 16.00 holder vi høst-
gudstjeneste, med efterfølgende spisning i 
Madum Forsamlingshus.
Det var tankerne her fra i denne omgang, 
og lad mig så slutte med et vers fra en af 
høstens salmer:
Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!
På gensyn i Madum Kirke
Helge Bjerg Mikkelsen

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. 9733 3518 / 2089 6777

 Kirkeværge: Edith Bennedsgaard 
 Tlf. 9749 1597 / 6175 8500

 Kirkesanger: Ane Thomsen 
 Tlf. 2910 2923

❚  MADUM:
 Graver: Lene Lysgaard. På orlov i 2017.
 Vikar for graver: Knud Erik Kjær 
 Tlf. 2153 5515 / 5121 3234

 Organist: Annette Gaardsted 
 Tlf. 9733 3518 / 2089 6777

 Kirkeværge: Inger Kjærgård Andersen 
 Tlf. 9731 1408 / 4042 4135

 Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen          
 Tlf. 6174 8887

 Kirkebetjeningen

❚ Madum Menighedsråd

Færdiguddannet kirkesanger: Ane Thomsen har i juni måned afsluttet sin uddannelse til 
kirkesanger. Uddannelsen har taget 4 år og er foregået på Kirkemusikskolen i Vestervig.
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Det danske sommer-
land har hen over som-
meren foldet sig ud 
med frodige marker og 
– sammenlagt – kilome-
terlange og grønne læ-
bælter. Vi har om nogen 

en dejlig natur lige uden for vor dør. Inden 
længe melder efteråret sin ankomst med 
gyldne farver og modne bær. 

Nu er der gået et år siden Iben og Jesper 
med sønnen Frederik flyttede ind i præste-
gården, senere kom lille Johanne til. Det er 
mange år siden der har været små børn i 
huset, så derfor nyder vi ekstra, at der nu 
summer af liv på matriklen. Med en 75 % 
stilling som præst, - selvom der har været 
travlhed på det felt, skulle der gerne blive 
tid til familieliv også. Os i Staby - Madum 
Pastorat er meget taknemlige for igen at 
have egen præst i vore to sogne. 

Under åben himmel blev der holdt som-
mermøde den 25. juni i præstegårdshaven. 
Det er noget helt særligt at sidde i haven og 
være en del af et arrangement, Elof Wester-
gaard og Kirsten Margrethe Andersen bi-
drog hver især med henholdsvis prædiken 
og foredrag. Tak til alle, såvel de mange 
hjælpende hænder som fremmødte.

Til debataften var vi en lille flok omkring 
bordet. Vi diskuterede ud fra bogen: ’Det 
betroede menneske’ skrevet af Johannes 
Værge. Jesper og Knud var velforberedte, 
Jesper kom med et oplæg, så de grund-
læggende oplysninger var bredt ud fra start 
og Knud fortalte skabelsesberetningen. 
Forskellige teologier blev sat op imod hin-
anden, og deraf udsprang flere spørgsmål. 
Små fif og forslag til ændringer i gudstjene-
sten kom også frem, men som en der ud-
trykte: »Man skal stadig have respekten  
for gudstjenesten – det er en balancegang  

at få gammel og nyt til at gå hånd i hånd«.

Det er ikke så ringe endda, når to organister 
sætter sig sammen og tilrettelægger en 
’sang – og musik aften’. Den 17. august 
’Sang vi os glade med Gade’, hvor Elin Ma-
rie Trankjær og Annette Gaardsted slog to-
nen an. 

I år den 31. oktober bliver klimaks på efter-
hånden mange års forberedelse på fejrin-
gen af 500 års Reformationsjubilæet på 
verdensplan, og i Staby Kirke kommer 
Eberhard Harbsmeier som prædikant. Der 
er lagt op til en festgudstjeneste med efter-
følgende forfriskninger i tårnrummet. Vi hå-
ber på godt fremmøde.  

’Kender du ham Luther?’ er et projekt, som 
5., 6. og 7. klasse vil blive kastet ud i først i 
oktober. Skole- og kirkekonsulent Svende 
Grøn vil formidle emnet med kyndig hånd, 
– en hel skoledag er taget ud af kalenderen 
til teater og meget mere.  

Ellers følger vi efterårets rytme med opstart 
af et nyt konfirmandhold i præstegården, 
og minikonfirmandundervisning i kirken. 
Høstgudstjenesten og ’Fyld Danmarks kir-
ker’ foregår i år på den samme dag. Der 
starter ’Varm onsdag’ først i oktober, og der 
er mindegudstjeneste Alle Helgen søndag. 
Først i december starter det nye kirkeår 1. 
søndag i advent med tilhørende arrange-
ment.

Som det sidste der skal nævnes i dette 
brev er, at Arbejdstilsynet har været på uan-
meldt besøg, og Staby Kirke har fået en 
grøn smiley, hvilket betyder, at kirken ikke 
har noget udestående. Kaj er jævnligt på 
førstehjælpskursus. Derudover vil vi arbej-
de på at få lavet en beredskabsplan. Hvis 
der opstår en krisesituation under en kirke-
lig handling, så vil det være godt at rollerne 
kirkebetjeningen imellem bliver fordelt, 
hvem gør hvad? 

Hermed ønskes alle en god sensommer og 
et godt efterår.

Med venlig hilsen 

Staby Menighedsråd 
v/ Ane Thomsen, formand

❚  Nyt fra  
 Staby   
 Menig- 
 hedsråd
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❚ Gudstjenester

❚ Rundviser i Staby Kirke
Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 97 49 16 77  
eller mobil 28 90 00 39.

Beretningen kan have forskellig varighed efter ønske.

Læs mere om Staby Kirke på hjemmesiden: www.stabykirke.dk

 

❚ Staby ❚ Madum
 3. sept. 12. s. e. trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe
10. sept. 13. s. e .trin. 19.30 JWA
17. sept. 14. s. e. trin. 10.30 JWA
24. sept. 15. s. e. trin. 10.30 Høstgudstj.*

’Fyld Danmarks Kirker’
Sandwich

16.00 Høstgudstj. *
’Fyld Danmarks Kirker’

27. sept. Onsdag 17.00 – Spaghettigudstj.
 1. okt. 16. s. e. trin. 10.30 J. Sandal
 8. okt. 17. s. e. trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe
15. okt. 18. s. e. trin. 09.00 J. Sandal
22. okt. 19. s. e. trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe
29. okt. 20. s. e. trin. 10.30 JWA – BUSK

Kirkekaffe
31. okt. Reformationsdag

Tirsdag
19.30 Eberhard Harbsmeier 
Kirkekaffe og Lutherøl

 5. nov. Alle Helgen 16.00 JWA 10.30 JWA / kirkekaffe
12. nov. 22. s. e. trin. 09.00 J. Sandal
19. nov. 23. s. e. trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe
26. nov. S. s. i kirkeåret 10.30 JWA
 3. dec. 1. s. i advent 13.30 JWA - Krybbespil ** 
10. dec. 2. s. i advent 14.00 JWA - Lucia** 

 * Indsamling til: Værestedet i Ulfborg, Møltrup Optagelseshjem, Kirkens Korshær.
** Kirkens Korshærs julehjælp


