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lige erfaringer med sorg kommer til udtryk 
i bogen, hvor hun også præsenterer den 
nyeste forskning i sorg – ud fra den grund-
tese, at sorgen ikke er noget, der skal over-
stås, men accepteres som en integreret del 
af livet.  

Sorgens to spor:
I den vestlige verden har der siden starten af 
1900-tallet, været en forestilling om, at sorg 
er noget, der skal gennemleves for derefter at 
blive til noget, som man kan lægge bag sig. 
Folk som Sigmund Freud mente, at sorgen 
behandles bedst ved at bryde bindingen 
mellem den døde og den sørgende. Den 
sørgende skulle anerkende tabet og løsne 
den følelsesmæssige energi, der var knyttet 
til den døde, så denne energi kunne re-inve-
steres i noget andet. Man talte også om 
forskellige faser af sorg.

Lise Trap lægger afstand til ovenstå-
ende og fremhæver i stedet en anden nyere 
model for sorg – to-spors-modellen: Dén 
tager udgangspunkt i, at man som sørgende 
svinger mellem at se tilbage på alt dét, man 
mistede, og at forholde sig til den nye virke-
lighed, der nu er opstået. To spors-modellen 
illustrerer hvordan sorgen forløber i to spor – 
det ene spor er rettet mod den døde, tabet, 
følelser, og det andet spor er rettet mod det 
nye forandrede liv, der skal leves fremover.  

Bånd, der ikke brister
Den, der sørger over en afdød véd, at der 

❚  Hjertebånd
 - at leve med 

  sine døde
I 2013 udgav sognepræst Lise Trap en bog 
”Hjertebånd, at leve med sine døde”, som 
jeg vil præsentere i dette nummer af kirke-
bladet. 

Som mangeårig præst har Lise Trap mødt 
mange sørgende mennesker – ikke mindst 
i forbindelse med dødsfald. I 2007 mistede 
hun selv sin 20-årige søn i en trafi k-
ulykke. Hendes faglige 
og person-

➔
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fi ndes hjertebånd, der ikke kan briste. Spørgs-
målet er hvordan den sørgende kan fi nde en 
måde hvorpå man kan leve med båndene til 
den døde.  Lise Trap taler om ”fortsatte tilknyt-
ningsbånd” til den døde som noget positivt. 
Sorgen kan føre os videre i livet. Derfor skal 
vi ikke bryde båndet til den, vi har mistet, 
men snarere omforme det, fordi vi bærer den 
dødes betydning med os i vores liv fremover 
og vores kærlighed til den døde er uafsluttet. 
Mange sørgende vil gerne tale om den, de har 
mistet. Ikke så mange ønsker at høre om det. 
Men det er synd for den efterladte, for der kan 
være megen lindring i at fortælle om, hvordan 
den døde stadig er en del af én. 

Det forhold at de døde har livgivende betyd-
ning for de levende kommer også til udtryk i 
digt af Benny Andersen:

Jeg har ikke noget imod de døde
nogle af mine bedste venner er døde,
det påfaldende er blot,
deres usvækkede livskraft
modsat adskillige nulevende som er 
mere døde end levende.
Jeg kender � ere uafdøde
som keder mig til døde
mens de rigtigt døde
de professionelle
har det med at gå igen
på uventede tidspunkter
blander sig i alt
sætter skub i kedelig samtale
får syrener til at blomstre midt om vinteren
kalder latter frem under en tandudtrækning,
kalder vreden frem under en blodfattig
TV-reklame.

Benny Andersen har ikke noget imod de 
døde. De sætter lidt gang i livet. Det er vigtigt 
at vide, at det kan de gøre – skriver Lise Trap.

Kirkens rum for sorg.
I bogen ” Hjertebånd, at leve med sine døde” 
peger Lise Trap på kirken som dét sted, som 
forbinder de levende med de døde. De døde 
er ikke bare ligegyldige i kirken. De hører 
med.  Ikke alene samler kirken de døde på 
kirkegården, ét sted, hvor også de levende 
kommer. Kirken taler om opstandelsen fra de 

døde, som udtryk for håbet om, at døden ikke 
er det sidste, der er at sige om et menneske. 
I kirken taler vi også om den levende Gud, 
der både er Gud for de døde og de levende. 
Dåben udtrykker, at vi både i liv og død hører 
Gud til. Eller ved nadveren: Når der er alter-
gang og folk samles og dannes en halvcirkel 
ved knæfaldet, så er det et billede på det 
himmelske måltid, hvor alterskranken usyn-
ligt rækker videre fra jord til himmel, så de 
levende danner den ene del af cirklen, og de 
døde den anden. 

Kirken er også et sted, hvor man kan gå ind 
bag de solide mure og være i sin sorg, hvad 
enten det er til en gudstjeneste eller uden for 
gudstjenestetid. Den er et sted, hvor mange 
andre har grædt, råbt og bedt før én selv, og 
hvor man selv kan gøre det. 

Jeg vil anbefale bogen til dem, der er inte-
resseret i emnet sorg. Bogen indeholder fl ere 
personlige beretninger og er let at læse og 
forstå. Den kan lånes på Ulfborg Bibliotek.

JWA

❚ Sangaften 
28. februar kl. 19:30 i Staby Sognegård.
Vi vil synge nye og velkendte sange fra Høj-
skolesangbogen, og glædes ved det. Annette 
og Ane har udvalgt sangene, der bliver også 
plads til selv at ønske. 
Der er kaffe og te midtvejs.
Alle er velkommen. 
Staby – Madum Menighedsråd

❚ Filmaften 
21. marts kl. 19.00.
Forårets fi lmvalg er Niceville, som fore-
går i Missisippi i 60’erne. Forholdet 
mellem sorte og hvide er anspændt. 
Tre stærke kvinder går sammen om at 
skrive en bog, men det betyder også at 
de lever livet farligt. 
Der er varme, humor og alvor i fi lmen. 
Bonusmaterialet består bl.a. af aldrig 
tidligere viste scener. 
Filmen varer 2 timer 
og 20 minutter.
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Fastelavn
26. februar kl. 9.30 i 
Staby Kirke. 
Fastelavns/familie/
degnegudstjeneste. 
Knud Jacobsen fortæller 
bibelhistorier, og et lille 
børnekor medvirker 
også. 
Derefter slås katten af 
tønden i gymnastiksalen 
på Staby Skole.
Aktiv Staby og Staby 
Menighedsråd
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26. februar kl. 9.30 i 

Knud Jacobsen fortæller 
bibelhistorier, og et lille 

Derefter slås katten af 
tønden i gymnastiksalen 

Aktiv Staby og Staby 

Knud Jacobsen fortæller 

❚ Statister til 
   ”Luthers Nøgle” 
Der er mulighed for at være statist til spillet 
”Luthers Nøgle”, der løber af stablen tirs-
dag den 4. april 2017 på Nørre Vosborg.
Frivillige, børn og voksne, er velkomne som 
statister til arrangementet. 
Der er orienteringsaften den 9. marts 
kl. 19.30 i kirkehuset i Rindum 
(Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing)
Mandag den 3. april (eftermiddag/aften) øver 
vi spillet igennem.
Interesseret? Så kontakt: Jesper W. Ander-
sen. Mail: jeka@km.dk eller tlf. 9749 1081

❚ Konfi rmation
Årets kon� rmation � nder sted den 7. maj 
i Staby Kirke kl. 10.30. Bemærk det er ikke 
Store Bededag. Der bliver 10 konfi rmander, 
så der er også plads til den almindelige me-
nighed. ➔

2 • Nr. 2 • Marts-april-maj 2017 Nr. 2 • Marts-april-maj 2017 • 3 



4 • Nr. 2 • Marts-april-maj 2017 Nr. 2 • Marts-april-maj 2017 • 5 4 • Nr. 2 • Marts-april-maj 2017

❚ Friluftsgudstjeneste
5. juni 2. Pinsedag kl. 10.00. 
Friluftsgudstjeneste hos Inger og Knud Ja-
cobsen. Den dejlige og til den tid grønne have 
danner rammen til arrangementet, så med-
bring gerne stol og hynde, samt vær iklædt 
tøj efter vejret denne dag. Jesper Wiborg An-
dersen er prædikant.
Ulfborg, Staby – Madum Menighedsråd  

❚ Sommermøde 
25. juni i Staby Præstegård.  
Kirsten Andersen, lektor og formand for 
Grundtvigsk Forum kommer som foredrags-
holder til sommermødet. Mere herom i næste 
kirkeblad.

❚ ”100 salmer”
Dette nye salmebogstillæg, som udkom den 
30. april 2016, samler de 100 bedste nye sal-
mer fra de sidste årtier. Den danske Salme-
bog som vi bruger i kirken i dag indeholder 
791 salmer, deraf er omkring 100 salmer af 
nyere dato (det vil sige under 100 år gamle), 
Men både før – og ikke mindst efter – sal-
mebogen udkom i 2003, er salmedigtningen 
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i Danmark blomstret voldsomt op. De nye 
salmer er meget brugte og værdsatte i dag, 
og ikke mindst letter de adgangen til sang og 
musik i kirken for dem, der ikke er velbevan-
drede i kirkens og salmedigtningens tradition, 
herunder børn og unge.
Blandt forfatterne kan nævnes Lisbeth Sme-
degaard Andersen, Holger Lissner, Iben 
Krogsdal, Lars Busk Sørensen, Simon Gro-
trian, Hans Anker Jørgensen. 
Redaktionsgruppen – bestående af bl.a bi-
skop på Fyn, Tine Lindhardt og fl ere organi-
ster - har udvalgt salmerne efter deres sprog-
lige, teologiske og musiske kvalitet. Desuden 
har de sørget for, at salmerne tilsammen ud-
gør en bredde, der afspejler den teologiske 
og folkelige bredde i folkekirken. 

Ønsker man at høre melodierne (de fl este er 
sat derind) kan man gå ind på følgende hjem-
meside: http://www.eksistensen.dk/100-sal-
mer.html
Staby Kirke har netop investeret i 30 af 
ovennævnte salmebøger.

Som tidligere omtalt her i bladet, arbejder me-
nighedsrådet på at, at få bygget et nyt graverhus 
ved Staby Kirke. Vi har ikke levet op til arbejds-
tilsynets krav om adskilt toilet og badeforhold for 
graveren, og samtidig vil vi imødegå ønsket om et 
toilet med handicapvenlig adgang.
I forbindelse med bygning af det nye sygehus i 
Gødstrup og nedlæggelse af Holstebro Sygehus, 
blev vi klar over, at der blev behov for en eller an-
den form for nedkøling i kapellet, patienterne vil 
fremover blive udskrevet tidligere fra sygehuset 
og dermed komme til at dø hjemme.
Vi startede for et par år siden med at få lavet teg-

Jesper Kjær Poulsgaard, Madumvej 40, Madum, 6990 Ulfborg

Cecilie Dahl, Møllegade 5, Staby, 6990 Ulfborg

Winnie Rahbek Sig, Nørrevej 10, Staby,  6990 Ulfborg

Maiken Holk Poulsen, Nørrevej 4, Staby, 6990 Ulfborg

Anne Nørtoft Andersen, Munkehulevej 5, Staby, 6990 Ulfborg

Simon Skadborg Flak, Stabyvej 5, 6990 Ulfborg

Andreas Hyldgaard Thomsen, Munkehulevej 8, 6990 Ulfborg

Nicholai Mikkel Serup Simonsen, Gl. Landevej 27 A, Staby, 6990 Ulfborg

Stine Toft Sandbæk Bundesen, Munkhulevej 4, Staby, 6990 Ulfborg

Lasse Christensen, Fjordvejen 10, 7570 Vemb.

❚ Ny graverbygning på Staby Kirkegård  -  hvorfor ?
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❚  Forårets 
 konfi rmander
       Staby Kirke den 7. maj.
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ning på renovering og tilbygning af det nuværen-
de graverhus, men da vi nåede frem til tilbudsrun-
den var budgettet kraftigt overskredet og vi blev 
nødt til at skrinlægge projektet.
Vi inviterede provsten ud og se på de faktiske 
forhold og fi k en god snak omkring det og hun 
foreslog om vi kunne installere et køleanlæg for 
de omkringliggende sogne, hvilket vi straks ind-
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villigede i. Der bliver 4 kistepladser i et 
lille kølerum, som bedemændene selv 
kan betjene.
Det nye hus placeres samme sted, som 
det gamle, dog bliver det trukket lidt læn-
gere ind på kirkegården, så det kommer 
fri af diget.
Vi har fået grønt lys fra provstiet og stiftet. 
Nu mangler vi at komme igennem licitati-
onsrunden og håber, at budgettet holder 
denne gang
Det er klart, at det vil give noget rod på 
kirkegården, mens byggeriet står på, så vi 
håber de besøgende vil være forstående.
Der bliver ophængt tegninger og beskri-
velser om byggeriet inde i tårnrummet.
Med venlig hilsen
Staby Menighedsråd.
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❚ Kirkehøjskole 2017
Kirkeklokkernes ringen den 21. januar kl. 9.00 i Staby Kirke blev begyndelsen på årets 
kirkehøjskole. Jesper Wiborg Andersen havde sammensat en lille gudstjeneste med 
en prædiken der faldt fint i tråd med temaerne denne dag. Michael Böss’ foredrag lød 
under overskriften: ”Kristendom og danske værdier: Mit arbejde som kurator får  
Danmarkskanon”, og Mette Bock tog udgangpunkt i ”Frihed og folkekirken”.  
Dagen blev krydret med lidt godt til ganen og sang fra Højskolesangbogen. 
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❚ Aktivitetskalender

 9. marts:  Jesper W. Andersen

  4. maj:  Jesper W. Andersen

23. marts:   Gitte Hansen

 11. maj:  Gitte Hansen

 6. april:  Jesper W. Andersen

  1. juni:  Jesper W. Andersen

20. april:  Gitte Hansen

 15. juni:  Gitte Hansen

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

❚  Kirkelige handlinger 
december 2016 - februar 2017
Dåb
 4. december 2016 i Staby Kirke:  Johanne Wiborg Andersen
 8. januar 2017 i Madum Kirke:  Mads Olesen.
29. januar 2017 i Staby Kirke: Malthe Birch Jakobsen

Viede: 
31. december 2016 i Staby Kirke:  
 Helle Kaja Kristiansen og Niels Kanstrup Kløjgaard

Begravelser/bisættelser:
27. januar 2017 i Staby Kirke: 
 Niels Kristian Skadborg Nielsen

 4. december 2016 i Staby Kirke:  Johanne Wiborg Andersen

❚ 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. 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

❚ Kørsel: 
Man er meget velkommen til at henvende sig til koordinator Ane Thomsen, hvis man 
ønsker kørsel til gudstjeneste eller anden kirkelig handling i både Madum og Staby. 
Tlf. 2910 2923 / 9749 2341 eller E-mail: anethomsen2@gmail.com

 Chaufføropgaven vil gå på skift imellem menighedsrådsmedlemmerne. 
Ifølge aftale med Ulfborg Aktivcenter kan vi leje deres bus, så kørestolsbrugere også 
kan blive kørt. I så fald bedes man henvende sig senest to dage før. 

26. februar kl. 9.30 i Staby Kirke: Fastelavns/familie/  
 degnegudstjeneste. Se side 2.

28. februar kl. 19.30: Sangaften i Staby Sognegård.  
 Se side 3.

21. marts kl. 19.00: Filmaften. Se side 3.

 4. april 8.30-13.00: Luthers Nøgle på Nørre Vosborg  
 for konfi rmander. Se side 3.

 7. maj kl. 10.30 i Staby Kirke: Konfi rmation   
 (Bemærk det er ikke St. Bededag). Se side 3 og 5.

16. maj kl. 19.00: Menighedsmøde i 
 Madum Forsamlingshus. 

17. maj kl. 19.00: Menighedsmøde i 
 Staby Sognegård.

 5. juni 2. Pinsedag kl. 10.00: Friluftsgudstjeneste  
 hos Inger og Knud Jacobsen. Se side 4.

25. juni: Sommermøde i Staby Præstegård Se side 4.

❚ Rundvisning i Staby Kirke
 I maj, juni og juli 2017 er der 
 rundvisning i kirken.
 Der er rundvisning hvor Karen Nørgaard  
 vil vise og fortælle om Staby Kirkes  
 historie og de mange seværdigheder,  
 som fi ndes i kirken.

Vi mødes ved kirken kl. 11.00.
Varighed er cirka 1 time.
Det gælder datoerne: 
Tirsdag den  9. maj kl. 11.00
Tirsdag den  6. juni kl. 11.00
Tirsdag den 11. juli  kl. 11.00
Der er ingen tilmelding
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❚ Kirkegårdstaksterne 
kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne. 

❚ 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
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❚ Postludium
 I Den Danske Folkekirke har det ind-
til for få år siden været den mest ud-
bredte skik, at præst og menighed 
gik ud af kirken under postludiet. 
Postludiet bevarede på den måde 
sin funktion som proccesionsmusik.
Ifølge ”Højmessen i Den danske Fol-
kekirke”, Den liturgiske Håndbog 1, 
udgivet med støtte fra blandt andet 
Kirkeministeriet, forholder det sig i 
dag således: Om man bliver sidden-
de eller man går ud under postludiet, 
så er det ene ikke mere rigtigt end 
det andet.
Staby Menighedsråd har besluttet, 
at vi bliver siddende under postludi-
et med den undtagelse af de gange 
der er barnedåb, konfi rmation, bryl-
lup, og begravelse.
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Fra formandens skrivebord.
Første søndag i advent tiltrådte det nye 
menighedsråd – og med et var mange års 
erfaring ikke længere tilstede ved vores 
møder. Det må være på sin plads, også her, 
at udtrykke vores store tak til Kristian, Arne 
og Per. Heldigvis har de alle tre lovet at stå 
os bi med gode råd i fremtiden.
Adventstiden med sognets juletræsfest 
(som denne gang var fl yttet en uge) - og 
julekoncert med Ringkøbinggarden gik plan-
mæssigt.  Det er dejligt at se, at så mange 

støtter op om disse tiltag.
I årets sidste måneder 

blev store dele af kirkegårdsdiget sat om – 
med et meget smukt resultat.
Belysningen på kirkegården begyndte at 
afgive stød, hvorfor vi fi k skiftet til nye fl otte 
lamper. 
Vores graver Lene Lysgaard har orlov hele 
2017 – Knud Erik, vores graver medhjælper, 
har lovet at passe Lenes job i perioden. 
I løbet af foråret vil vi genplante nogle af de 
bjergfyr, som måtte vige pladsen af hensyn 
til nedgravning af kablet til de nye lamper. 
Vi arbejder lige nu på at få tårnet kalket – det 
trænger det virkelig til. 
Lad mig slutte med et gammelt digt af 
ukendt forfatter:
Min drøm fl øj mod strålende stjerner,
Måske skal de slukkes og falde.
Dog ved jeg, at selv over brusende hav,
En´ roret tog for os alle!
Helge Mikkelsen
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❚  Nyt fra  
 Staby   
 Menig- 
 hedsråd
Så er tiden inde til årets 
første hilsen. Nattefrost 
eller ej, vintergækker og 
erantis blomstrer ude i 
naturen i skrivende 

stund, det er de første tegn på forårets kom-
me. Så jo, vi har lysere og med tiden også lu-
nere dage i vente.

Men først et tilbageblik: Tonen blev slået an af 
Erik Sommer i spidsen af et ensemble ved vo-
res fælles koncert i Husby Kirke sidst i novem-
ber 2016. Repertoiret omfattede traditionel, 
folkelig og lettere klassisk musik. Så var vi 
kommet fra start på adventstiden, for derefter 
fulgte i det nye kirkeår dejlige gudstjenester 
med hver deres præg, herunder juleaften med 
en propfyldt kirke. 

Den 31. december kikkede vi tilbage på end-
nu et kalenderår, der var gået, for derefter at 
se fremad og ønske hinanden ’Et godt nytår’, 
dette foregik på vanlig vis i Staby Kirke.

Jesper Wiborg Andersen fortalte engageret 
om sin tur til Afghanistan ved Helligtrekonger 
eftermiddagen i præstegården den 8. januar. 
Et foredrag, hvor der var indlagt foto og video-
klip, alt dette gjorde indtryk på de fremmødte.

Et godt stykke hen i januar - den 21. var det 
Staby – Madums tur til at være vært ved den 
årlige Kirkehøjskole. Dagen var sat af til et va-
rieret program: Gudstjeneste ved Jesper, 
foredrag med historie – og samfundsforsker 
Michael Böss, frokost, og derefter fi k vores 
Kirkeminister Mette Bock ordet. Mange havde 
fundet vej til Staby denne vinterdag for også 
at bidrage med en god stemning, og tak til al-
le for en dejlig dag.

Martin Luther slog som bekendt for 500 år si-
den 95 teser op på døren i Wittenberg, og her 
i 2017 vil det blive markeret såvel globalt som 
lokalt. Alfred Kirketerp kommer i Staby Sog-
negård først i februar for at holde foredrag un-
der overskriften: Martin Luther, Liv og virke.

Den 26. februar er vi gået sammen med Aktiv 
Staby om et fastelavnsarrangement. Dette in-
debærer en kort gudstjeneste hvor Knud Ja-
cobsen fortæller bibelhistorier, og hvor også 
et lille børnekor medvirker. Derefter følger den 
gamle tradition med at slå katten af tønden i 
gymnastiksalen i Staby Skole. 

Et par dage derefter – den 28. februar er der 
sangaften i sognegården, hvor vi rører stem-
merne til både kendte samt ukendte sange fra 
Højskolesangbogen, og Annette Gaardsted 
spiller til.

Marts måned byder på blandt andet fi lmaften. 
– Og først i april bliver konfi rmanderne ført til-
bage til Middelalderen ved Nørre Vosborg, og 
voksne frivillige får lov lege med den ganske 
dag.  

En vinters forberedelse i konfi rmandstuen i 
Staby Præstegård sluttes med konfi rmatio-
nen i Staby Kirke den 7. maj. Vi glæder os på 
de unges vegne, og ønsker dem en god dag.

Det vil også være klogt at sætte kryds i kalen-
deren den 17. maj, der er der menighedsmø-
de, hvor regnskabet og en kort gennemgang 
fra de forskellige udvalg vil blive fremlagt. Det 
er også aftenen, hvor enhver menigmand kan 
ytre sig.

Projekt ”Graverhus” går sin stille gang. Fred-
ningsnævnet har netop godkendt vores an-
søgning, og næste skridt er at bestille folk til 
såvel nedrivning af det gamle hus, som igang-
sætte selve byggeriet. Vores arkitekt Mogens 
Svenning har det overordnede ansvar og er 
med hele vejen.

På det musikalske område er der indkøbt til-
læg til Den Danske Salmebog: ’100 salmer’. Vi 
skal igennem en indkøringsperiode, hvor den 
skal indgå som en naturlig del af salmevalget 
til gudstjenesterne, vi håber det bliver taget 
godt imod. 

 - Og sidst men ikke mindst, i menighedsrådet 
har Birgitte Eskildsen valgt at stoppe efter 12 
år, og Henrik Thaysen Olesen har været med i 
4 år. Der skal lyde en stor tak for de mange ti-
mer de hver især har lagt i det. Tina Sønder-
skov og Jørgen Esager er i stedet trådt til, vel-
kommen til Jer.

De bedste forårshilsner
Staby Menighedsråd, Ane Thomsen, fmd.

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
 Privat tlf. 9749 2341 / 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. 9749 5095 / 6174 8887

 Kirkebetjeningen

❚ Madum Menighedsråd
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❚ GUDSTJENESTER 

❚ Staby ❚ Madum
26. februar Fastelavn 09.30 Knud Jacobsen

Familie/degnegudstjeneste
Derefter i Staby Sognegård

 5. marts 1. s. i fasten 10.30 Jesper W. Andersen
Kirkekaffe

12. marts 2. s. i fasten 10.30 Jesper W. Andersen
19. marts 3. s. i fasten 09.00 Jakob Sandal
26. marts Midfaste 19.30 Jesper W. Andersen

Kirkekaffe
 2. april Mariæ bebudelsesdag 10.30 Jesper W. Andersen

Kirkekaffe
 9. april Palmesøndag 10.30 Jesper W. Andersen
13. april Skærtorsdag 19.30 Jesper W. Andersen

Nadvergudstjeneste
14. april Langfredag 10.30 Jesper W. Andersen
16. april Påskedag 10.30 Jesper W. Andersen 09.00 Jesper W. Andersen
17. april 2. påskedag 10.30 Jesper W. Andersen
23. april 1.s.e.påske 10.30 Jakob Sandal

Kirkekaffe
30. april 2.s.e.påske 10.30 Jesper W. Andersen

Kirkekaffe
 7. maj Konfi rmation 10.30 Jesper W. Andersen
14. maj 4.s.e.påske 19.30 Jakob Sandal
21. maj 5.s.e.påske 19.30 Jesper W. Andersen
25. maj Kr.Himmelfartsdag 10.30 Jesper W. Andersen

Kirkekaffe
28. maj 6.s.e.påske 10.30 Jesper W. Andersen
 4. juni Pinsedag 09.00 Jesper W. Andersen 10.30 Jesper W. Andersen
 5. juni 2. pinsedag 10.00 GEH + JWA hos

Inger og Knud Jakobsen

❚ Rundviser i Staby Kirke
Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 9749 1677, mobil 2890 0039, eller 
e-mail: kvnoergaard@mail.tele.dk   /   Beretningen kan have forskellig varighed efter ønske.
Læs mere om Staby Kirke på hjemmesiden: www.stabykirke.dk


