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Tilbage i 1970’erne og 1980’erne var økonomer 
og teologer i dialog om den økonomiske sam-
fundsudvikling i Danmark. Under 90’ernes og 
00’ernes vækst-periode var det sværere at ska-
be en interesse for den tværfaglige dialog om 
det. Men i de seneste år ser det ud til, at der er 
ved at indfinde sig en ny selvbesindelse. Der 
spørges i den brede offentlighed til, om der er 
grænser for vækst? Hvorfor vokser uligheden 
tilsyneladende i den vestlige verden og i Dan-
mark? Der spørges om tidens mainstream-øko-
nomi er forenelig med en miljømæssig og klima-
mæssig bæredygtighed. 

I foråret 2019 ud-
kom en bog på for-
laget Eksistensen 
med titlen »Økono-
mi og kristendom«, 
hvor 28 bidragydere 
har skrevet et kapi-

tel med overvejelser om forholdet mellem øko-
nomi og kristendom. Bogens bidragydere er 
økonomer, teologer og universitetsforskere 
m.m. De giver hver deres bud på, hvordan den 
kristne tradition kan berige og korrigere den 
økonomiske samfundsudvikling. For selvom 
Biblen ikke er en håndbog i økonomi, indehol-
der den historier med perspektiver, der kan an-
give en retning og en vision for et samfund. For 
eksempel den vision, at vi både som enkeltper-
soner og som fællesskab er forpligtede til at ta-
ge vare på de svage og udsatte i et samfund. 

Eller f.eks. den vision at hele verden dybest set 
tilhører Gud (jf. Sl 24,1) og af det forhold ud-
springer et forpligtende forvalterskab for men-
nesket i forhold til varetagelse af naturen.

Samfundsøkonomi i Det Gamle Testamente
I det 8. århundrede f.Kr. levede småbonden 
Amos, der senere blev profet i Israel. Ændringer 
i samfunds-økonomien i den periode betød, at 
småbønder mistede ejendom og jord til penge-
udlånere og selv risikerede at blive solgt som 
slaver for at betale gælden. Amos peger på mis-
brug og ødelæggelse af de menneskelige so-
ciale relationer som konsekvens af de nye øko-
nomiske systemer. Han fordømmer på det 
skarpeste rigets stormænd og deres kvinder, 
som lever i rigdom og nydelse uden at ænse de 
fattiges kår og som regel på deres bekostning.

Han siger: 
»Hør dette ord, 
I Bashankøer på Samarias bjerg,
I, som undertrykker de svage
og mishandler de fattige
og siger til jeres mænd:
»Bring os noget at drikke!« (Amos bog, kp 4,1)

Ligesom flere af de andre gammeltestamentlige 
profeter ville Amos have en retfærdig lovgiv-
ning, der har omsorg for enker og faderløse 
som en del af pagten mellem Gud og hans folk.  
I det 7. århundrede f. Kr. under kong Josias blev 
samfunds-lovgivning reformeret, og profeter-
nes budskab om sammenhængen mellem øko-
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nomi, politik og åndeligt liv kom til at spille en 
vigtig rolle.

Synet på penge i Det Nye Testamente?
»Kærlighed til penge er roden til alt ondt« (Pau-
lus’ første brev til Timotheus kap. 6, 10). Der er 
ikke tale om en sort-hvid tilgang til penge i de 
ny-testamentelige skrifter. Synet på penge i en 
bibelsk sammenhæng er nuanceret. På den ene 
side kan penge misbruges og blive til en afgud, 
men penge kan på den anden side også anven-
des etisk som en mulighed for at gøre godt. Det 
sidste er for eksempel tilfældet i beretningen 
om den barmhjertige samaritaner, som af egen 
lomme betalte kroværten for at tage sig af den 
overfaldne. 

Det Nye Testamente rummer fortællinger og ud-
sagn, hvor der udøves en kritik af, hvordan for-
muer bliver forvaltet egoistisk, når rigdom skra-
bes til hus. Det ser vi f.eks. i beretningen om 
den rige mand og Lazarus (Lukas Evangeliet 
kap. 16). Den rige mand lever et liv i luksus, men 
han ænser ikke den fattige Lazarus, der ligger 
lige uden for hans dør. Moralen i den beretning, 
er at der er valg og beslutninger i livet, der ikke 
kan gøres om. Lazarus får tilsyneladende ikke 
del i Guds rige.

Der advares flere steder i Det Nye Testamente 
om bindingen til penge. Et sted siger Jesus: »I 
kan ikke tjene både Gud og Mammon«. Det er 
også Jesus, der i vrede driver kræmmerne ud af 
tempelpladsen. Han siger, at tempelpladsen 
skal være et bedehus – ikke en markedsplads. 
De to ting skal holdes adskilt. Og de ord har og-
så en aktualitet i dag. For er det ikke sandt, at 
penge indtager en altdominerende rolle i det 
moderne liv i dag? Penge har nærmest afløst 
religionen som det, der giver vores tilværelse 
mål og mening. Pengene er blevet målet, penge 
er det, som giver os lykke og livskvalitet. Sådan 
har det også været tidligere, men det nye er, at 
hele verden efterhånden er blevet bundet i det 
økonomiske net, en indbyrdes afhængighed, 
hvor nogle er håbløst forgældede, mens andre 
er meget rige. 

Opgør med den nuværende globale økonomi
I bogen »Økonomi og kristendom« kritiserer fle-
re økonomer og teologer det nuværende øko-

nomiske system i verden, der øger uligheden og 
dyrker en vækst-tanke, der driver rovdrift på jor-
dens ressourcer.

Den økonomiske tænkning i verden møder og-
så kritik fra en række europæiske og amerikan-
ske teologer. En af dem er den tyske teolog Ul-
rich Duchrow. Han mener, at der må skabes en 
ny økonomi, der som mål har at være livsopret-
holdende og livsfremmende i 3 henseender:

•  Den må fremme almindelige menneskers liv 
ved at imødekomme deres grundlæggende 
behov.

•  Den må fremme alle vore medskabningers liv 
på jorden

• Den må sikre livet for fremtidige generationer.

Økonomien må ifølge Duchrow tjene disse tre 
dimensioner, ikke omvendt.

Debat-aften den 4. juli i Staby Præstegård
Med udgangspunkt i bogen »Økonomi og kri-
stendom« holdt undertegnede et oplæg til de-
bat om samfundsudviklingen i Danmark den 4. 
juli i Staby Præstegård. Et oplæg med særlig 
henblik på forholdet mellem kristendommen og 
økonomi. Det blev en livlig debat, hvor vi disku-
terede forskellige emner som f.eks. Er menne-
skets grundlæggende grådigt eller ej? Hvad er 
god bistand i udviklingslandene? Bør vi som lo-
kal kirke bruge flere ressourcer på diakoni? 
Det blev en god aften, hvor vi fik drøftet spørgs-
målet om, hvad kirken/kristendommen kan bi-
drage med i forhold til at skabe et bedre og me-
re retfærdigt samfund. JWA

➔
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ARRANGEMENTER

❚  Markedsgudstjeneste 
med klovn og  
tryllekunstner

Søndag d. 18. august kl. 9.30 i Ulfkær Kirke
Tag børn og børnebørn med til denne festlige  
markedsgudstjeneste  hvor  vi  får  besøg  af  
en  klovn  der  vil  krydre  dagens  gudstjene-
ste  med  festligt indhold. Der vil helt sikkert 
være balloner og andet sjovt til alle.
Alle er velkomne! 

Med venlig hilsen
sognepræst Gitte Elisabeth Hansen og  

Ulfborg, Staby og Madum Menighedsråd

❚  ’Fyld Danmarks Kirker’
Dagen har efterhånden nogle år på bagen. 
Grundlæggende, så har vi en højmesse, der 
faktisk er god i sig selv, den er 
vor kerneydelse, hvor 
præsten har forberedt 
en prædiken ud fra da-
gens tekst, hvor også 
salmerne lægger sig 
op ad. Enhver er altid 
velkommen i kirken – 
også søndag den 29. 
september kl. 10.30 i 
Staby Kirke. 

❚  Spaghettigudstjeneste og 5-års dåbsjubilæum 
Onsdag d. 30. oktober kl. 17.00 i Madum Kirke

Det er for børnefamilier og alle interesserede. Her tænkes i børnehøjde, når 
gudstjenesten skal tilrettelægges, og der er en lille gave til jubilarerne. 

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Madum Forsamlingshus.

Der er ingen tilmelding, vi deles om det som er.

❚  Hyldest-til-naturen-
gudstjeneste -  
med naturfotograf 
Mikkel Jezequel 

Søndag den 17. november  
kl. 19.30 i Staby kirke

Til denne gudstjeneste skal vi se et 
udvalg af de pragtfulde naturbilleder, 
som Mikkel Jezequel har taget fra 
den vestjyske natur – ledsaget af 
sang, bibeltekster og poetiske natur-

skildringer. 

Undervejs vil Mik-
kel Jezequel for-
tælle lidt om glæ-
den ved at tage 
billeder i naturen.

Alle er velkomne.



ARRANGEMENTER

❚  Sangaften i Staby Præstegård
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Tirsdag d. 5. november kl. 19.30
Hvert år har sine »fødselsdage«. I år er det 175 
år siden den første Folkehøjskole blev stiftet i 
Rødding i Sønderjylland. N.F.S. Grundtvig var 
initiativtageren i Danmark og senere fulgte 
Norge, Sverige, Finland og danskerne i USA 
med. En højskole og en Højskolesangbog 
hænger uløseligt sammen. - Og foreningen 
’Norden’ har 100 års jubilæum. 

Staby-Madum Me-
nighedsråd vil også 
være med i fejrin-
gen om de to mar-
keringer dog i et 
beskedent omfang. 
Man kan komme og 
lytte eller synge med på de nordiske sange, 
og der bliver også mulighed for selv at ønske. 

❚  Julekoncert i Husby Kirke
Julekoncerten finder sted den 24. november 
kl. 19.00 i Husby Kirke, det er Holstebrokoret 
»Gesta Danorum«, der synger.

Programmet vil bestå af advents- og jule-
musik, og der bliver også plads til fællessang.

Gesta Danorum er et kammerkor, som hører 
hjemme i Holstebro. Grunden hertil blev lagt i 
1989 af organisten Ole Brinth, som på det 
tidspunkt var organist ved Viborg Domkirke. 
Oprindeligt arbejdede koret udelukkende 
med dansk kormusik – heraf navnet, som 
betyder »Danernes Gerninger«, jf. titlen på 
Saxos Danmarkskrønike.

Efter nogle år udvidedes repertoiret, og i dag 
synger koret en bred vifte af såvel kirkelig som 
verdslig klassisk kormusik fra renæssancen 
og frem til i dag. Koret har også samarbejdet 
med andre kor om større værker, f.eks. af 

Brahms og Mozart. I marts 2018 opførte koret 
The Crucifixion af John Stainer sammen med 
Herning Korforening og Viborg Kammerkor.

Jesper Fjord, korets dirigent, er uddannet 
cand.mag. i musik og dramaturgi fra Aarhus 
Universitet 2002. Siden da har han arbejdet 
som gymnasielærer på Holstebro Gymnasium 
og HF. Sideløbende med sin lærervirksomhed 
har Jesper sunget i forskellige klassiske 
korsammenhænge bl.a. som tenor i det 
professionelt arbejdende mandskor Vox Aros 
de sidste 10 år. 

Jesper har tidligere dirigeret Gesta Danorum 
2003-2007 og vendte tilbage januar 2016. 
Med en forkærlighed for især kormusik fra det 
19. og 20. århundrede arbejder dirigenten med 
at tilstræbe den skandinaviske slanke og ly - 
riske kortradition.



❚  SIDEN SIDST

❚  Tårnfalken i tårnet på Staby Kirke

❚  Koncert i Madum Kirke den 28. maj

Her i foråret og forsommeren har en tårnfal-
kefamilie givet liv i og omkring kirketårnet.  
Især naboer og graveren har fulgt familien 
nøje. Det gamle tårnfalkepar har stiftet familie 
med seks unger, og de har deres indgang i 
det store nordlige tårnvindue. Her i juli er 
ungerne kommet i øve fasen, hvor der skal 
øves i at flyve og ikke mindst fange mus. De 
gamle lærer dem op, og en skønne dag er 
ungerne over alle bjerge.  Men det har været 
en fornøjelse at følge familiens færd sådan lidt 
på afstand. Tårnfalken har holdt til i tårnet på 
Staby Kirke i ca. 30 år, - med undtagelse af 
nogle få år.

Mange var mødt op for at lytte til Willy Egmo-
ses sidste koncert i Madum Kirke. I perioden 
1968 til 2014 har WE været organist ved 
Skjern Kirke. Sideløbende med dette arbejde 
har han dyrket jazzmusikken. Gennem de se-
neste fire årtier har han komponeret til nye og 
ældre salmetekster, så WE har således været 
banebrydende inden for brugen af den rytmi-
ske musik i kirken og dermed også grundlagt 
en tradition, som flere yngre komponister har 
været med til at videreføre. Ved forårskoncer-
ten også kaldet Nordisk Forår i Madum Kirke 
hørte vi tekster og melodier fra Norge, Fin-
land, Færøerne, Sverige og Danmark. Denne 
aften viste WE også sine færdigheder ved at 

spille selvgjorte satser af rytmisk karakter ved 
nogle af melodierne. Det blev en smuk afslut-
ning på snart 40 år med koret.
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En stor tårnfalkeunge har fundet vej op i apsis To forpjuskede unger i venteposition på proviant 

Med udsigt til nord

Lidt på afveje  måske, men her  er nu knap så  megen larm.
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❚  Sommermødet 2019  
Formiddagen startede med gudstjeneste 
ved Jesper W. Andersen. Herefter var over-
skriften ’Jeppe Aakjær’ ved dette års fore-
drag. Peder Kristian Nielsen havde taget 
turen fra Spøttrupegnen for at fortælle om 
den kendte digter og datidens samfunds-
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revser. At Jeppe Aakjær var en ildsjæl var 
ingen i tvivl om efter en lille time i P. K. 
Nielsens selskab.
Eftermiddagen bød også på sang, hygge-
ligt samvær med grillede pølser og kaffe 
med kringle.

J.K. Nielsen  
læser op  
på dialekt

Annette 
G. spiller 
til sangen

I læ og skygge 
er godt at være

Grillholdet

En plads i solen



 8. aug.  Jesper Wiborg Andersen
22. aug.  Gitte E. Hansen
 5. sept.  Jesper Wiborg Andersen
19. sept. Gitte E. Hansen, altergang

10. okt. Jesper Wiborg Andersen
24. okt. Gitte E. Hansen
 7. nov.  Jesper W. Andersen, altergang
21. nov. Gitte E. Hansen

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

❚ Aktivitetskalender
18. august kl. 9.30 i Ulfkær Kirke: 
Markedsgudstjeneste. Se s. 3.

22. september kl. 10.30 i Madum Kirke: 
Høstgudstjeneste. Frokost.

29. september kl. 10.30 i Staby Kirke:  
’Fyld Danmarks Kirker’. Se s. 3.

6. oktober kl. 10.30 i Staby Kirke:
Høstgudstjeneste. Sandwich.

9. oktober kl. 9.30  
i Den lille Sal i Staby Sognegård:  
’Varm Onsdag’.  
Arrangør: Aktiv Staby og Staby-Madum 
Menighedsråd. Se nedenstående.

30. oktober kl. 17.00 i Madum Kirke: 
Spaghettigudstjeneste.  
5-års dåbsjubilæum. Se s. 3.

5. november kl. 19.00 i Staby Præstegård: 
Sangaften. Se s. 4.

17. november kl. 19.30 i Staby Kirke: 
Hyldest-til-naturen-gudstjeneste. Se s. 3

24. november  kl. 19.00 i Husby Kirke: 
Julekoncert. Se s. 4.

1. december i Staby Kirke: 1. s. i advent 
krybbespil. Aktiv Staby og Staby Menig-
hedsråd. Mere herom i næste kirkeblad.

8. december kl. 14.00: 2. s. i advent,  
indslag med børn i gudstjenesten.  
Juletræ i Madum Forsamlingshus.  
Mere herom i næste kirkeblad

9. december kl. 19.00 i Madum Kirke: 
Ringkøbing Garden. Mere herom i næste 
kirkeblad.
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❚ Varm Onsdag starter i år 9. oktober kl. 9.30-12.00
Forløbet kører et stykke ind i december, og 
slutter engang hen på foråret, dog er der en 
lille pause hen over julen.  Formiddagen er 
tænkt som et pusterum og en hyggestund 
for alle, der har lyst. Den første halve time 
ligger nogenlunde fast: Vi synger nogle 
sange og derefter er der ta’selv kaffebord 
med rundstykker. Prisen for kaffe er 20 kr. 
per person. Og ellers står det folk frit for, 
hvad der skal ske. Nogle spiller spil, nogle 
laver håndarbejde og ellers andre sidder 
blot og hygger sig med en snak henover 

bordet. Ved fælles hjælp har dette kunnet 
lade sig gøre, da det er ene frivillige der 
tager »slæbet«: Indkøb og opvask. Og når 
det hele slutter, hjælpes vi ad med opryd-
ningen. Er man gangbesværet eller på 
anden måde gerne vil have et lift, så kan 
man ringe til Gunnar Thesbjerg tlf. 9749 
2080, 4041 4105. Det er en ordning som 
er gratis og indeholder 
også tilbud om, at man 
tager rollatoren eller 
kørestolen bag i bilen.



❚ 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. 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  
 maj-juni 2019
Madum Kirke

Døbt 12. maj: Thea Lucia  
Bundgaard Pedersen og  
Noah Guldbjerg Nørregaard.

Staby Kirke

Viet 22. juni: Sabine Hollænder 
og Michael Hollænder Jakobsen

Bisat 5. juni: 
Verner Halkjær

Æbler lyser rødt på træernes grene,
høsten går ind.
Går igennem skoven ganske alene,
stille i sind.

Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.

Højskolesangbog nr. 337
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Det har været dejlig sommer på kirkegården i 
år, de nye seljerøn er begyndt at vokse til og 
der er blevet lavet flere små grupper af blom-
ster og rododendron, der gerne skulle gøre 
kirkegården mere farverig. Vi overvejer i øje-
blikket en god placering, for de mange grav-
sten vi har fra nedlagte gravsteder, det bliver 
nok en kombination af flere forskellige place-
ringer, i stil med det vi har i dag, men med et 
lidt mindre tilfældigt udtryk.

Vi kan glæde os til et efterår med masser af 
arrangementer. Vi har ligesom de seneste 9 år 
sammen med Staby Menighedsråd taget be-
slutning om at deltage i initiativet »Fyld Dan-
marks Kirker« i år er det den 29. september, 
her inviteres du til at tage både familien og na-
boen med i kirke, så vi kan få fyldt vore kirker. 
Igen i år har vi, traditionen tro frokost efter 
høstgudstjenesten den 22. september. Der 
bliver spaghettigudstjeneste den 30. oktober. 

Vi har nu haft vores borgermøde hvor det med 
stort flertal blev vedtaget at arbejde videre 

med sammenlægning af Staby og Madum 
Menighedsråd. Siden har vi også på et fælles 
menighedsrådsmøde vedtaget at gå videre 
med sammenlægningen og en ansøgning er 
derfor afsendt til stift og provsti. Ender denne 
proces som forventet, skal vi have valg til de 
fælles menighedsråd i efteråret 2020.

 Venlig hilsen Madum Menighedsråd
 Per Jacobsen formand

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: Kresten Jensen 

Tlf.: 4073 3250 / 9749 1426  

 Kirkebetjeningen

❚  Madum Menighedsråd
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Der har været rig mulighed for at sætte 
minderne indendørs; en markbuket place-
res midt på bordet efter en travetur i det 
blå, det må være indbegrebet af dansk 
sommer, når den er bedst.

Ved vores menighedsmøde i maj var der 
enighed om at arbejde videre med sam-
menlægningen af Madum Menighedsråd 
og Staby Menighedsråd til eet menigheds-
råd. Der er på vegne af begge menigheds-
råd sendt en ansøgning af sted ad tjeneste-
vejen, det vil sige først til provstiet, som vi-
deresender til stiftet og så skulle det ende 
ved Kirkeministeriet. Ting ta’r tid, så vi af-
venter svar.

Spørgsmålet om ’Hvordan skal fremtidens 
gudstjeneste se ud?’ hænger stadig i luf-
ten, men nu skulle der være hjælp på vej. 
Vestervig Kirkemusikskole afholder kursus i 
netop dette emne, så et par stykker fra me-
nighedsrådet tager nordpå for at hente in-
spiration.

Ordet ’musikgudstjeneste’ levede virkelig 
op til dens titel den 9. juni, idet Tromsdal-
skoret sang med på fællessalmerne, men 
kom også med skønne indslag, - en fornø-
jelse at være i deres selskab. Jesper W. An-
dersen gjorde også opmærksom på, at for-
eningen ’Norden’ har 100 års jubilæum, og 
lad os bare fortsætte det nordiske samar-
bejdet som hidindtil.

2. Pinsedag den 10. juni blev afholdt i det 

grønne hos Inger og Knud Jacobsen. Solen 
skinnede og satte prikken over i’et. Mange 
havde fundet dertil og bidrog til en festlig 
formiddag, stor tak til Inger og Knud for 
endnu engang at ville lægge have til frilufts-
gudstjenesten. 

I forbindelse med vores årlige sommermø-
de den 30. juni var Peder Kristian Nielsen 
blevet bestilt til at fortælle om Jeppe Aak-
jær. En lille time i »Aakjærs selskab«, P.K.N. 
valgte at komme med et par appetitvæk-
kere/titler til nogle af hans værker så som 
’Rugens Sange’ og ’Vredens børn’. Han 
sluttede af med at fortælle en historie på 
dialekt, så alt i alt en god oplevelse. Men in-
gen foredrag uden fremmødte og frivillige 
hjælpere samt Iben og Jespers tilsagn og at 
lægge matrikel til. Mange tak til alle for en 
dejlig eftermiddag.

Info om befrielsesteologi, og spørgsmålet 
»Hvilke former for ulighed og undertrykkel-
se findes der i vores samfund i dag?« blev 
bragt på bane ved vores årlige debataften i 
Staby Præstegård. De fremmødte blev gui-
det igennem af Jesper W. Andersen, han 
talte ud fra blandt andet den nylig udkomne 
bog: ’Økonomi og kristendom’, og folk var 
gode til at komme med kommentarer og 
spørgsmål, sådan som det også var menin-
gen. En aften med tingene belyst fra mange 
sider, - stof til eftertanke kan siges.

Sensommeren og efteråret byder på årsti-
dens traditionelle arrangementer tilføjet af 
enkelte undtagelser, der skulle være en del 
info at hente i nærværende blad, så vel 
mødt i den kommende tid. 

Hermed ønskes alle en god sensommer og 
et godt efterår.
 Med venlig hilsen 
 Staby Menighedsråd
 v/ Ane Thomsen

❚  Nyt fra  
 Staby   
 Menig- 
 hedsråd

❚ 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. 
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❚ Staby ❚ Madum
 1. sept. 11. s. e. trinitatis 19.30. J. Sandal Kirkekaffe

 8. sept. 12. s. e. trinitatis 10.30 JWA Kirkekaffe

15. sept. 13. s. e. trinitatis 10.30 JWA

22. sept. 14. s. e. trinitatis 10.30 JWA
*Høstg. Frokost

29. sept. 15. s. e. trinitatis 10.30 JWA
 »Fyld Danmarks kirker«

 6. okt. 16. s. e. trinitatis 10.30 JWA 
* Høstg. Sandwich

13. okt. 17. s. e. trinitatis 19.30 J. Sandal

20. okt. 18. s. e. trinitatis 10.30 JWA Kirkekaffe

27. okt. 19. s .e. trinitatis 19.30 J. Sandal

30. okt. Spaghetti-
gudstjeneste

17.00 JWA

 3. nov. Alle Helgen 10.30 JWA   
Kor medvirker. Kirkekaffe

09.00 JWA
Kirkekaffe

10. nov. 21. s. e. trinitatis 10.30 JWA

17. nov. 22. s.e.trin. 19.30 JWA 
Hyldest-til-naturen-
gudstjeneste. Kirkekaffe

24. nov. S. s. i kirkeåret 10.30 JWA Kirkekaffe

 1. dec. 1. s. i advent 13.30 **JWA Krybbespil 
Kirkekaffe med klejner

 8. dec. 2. s. i advent 14.00 JWA **
Indslag med børn

                                                                               

❚ Gudstjenester

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


