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Det har været et meget køligt forår i 
år. Med lave temperaturer i marts og 
april måned. Jeg tror, at vi er mange, 
der glæder os til, at solen og varmen 
snart kommer. Det forårsvejr, som 
vi i skrivende stund, længes efter, 
udtrykkes meget smukt i salmen 
”Det dufter lysegrønt af græs” (nr. 
725 i salmebogen). 

Det er en salme, der sætter ord på 
forårs-oplevelsen af, at naturen spirer 
i al sin storhed, skønhed og duft. 
Den salme vil jeg gerne præsentere i 
nærværende artikel.

Teksten i salmen ”Det dufter lysegrønt 
af græs” er poetisk og sansemættet og 
melodien er sangbar og smuk. Derfor 
kan salmen kun give glæden grobund 
i vore sind. Det er en nyere salme, der 
blev optaget i den nye salmebog (2002). 
Salmen har på få år fået en stor folkelig 
udbredelse, som tilkommer meget få 
salmer. Salmen synges i dag i kirken 
fra tidlig maj til hen på sensommeren 
- og den bliver desuden ofte sunget til 
bryllupper. 

Det poetiske sprog 
Første vers af salmen lyder således: 

Det dufter lysegrønt af græs 
i grøft og mark og enge 
Og vinden kysser klit og næs 
og reder urtesenge 
Guds sol går ind 
i krop og sind, 
forkynder, at nu kommer 
en varm og lys skærsommer. 

Hvordan kan noget dufte ”lysegrønt” 
af græs? Lysegrønt er da ikke en duft 
– det er en farve. Alligevel forstår vi 
ordene. Således er salmen skrevet i det 
poetiske sprog, som afdækker lag af 
virkeligheden, som det rationelle sprog 
ikke kan udtrykke på samme måde. Og 
derfor giver ordene om at ”dufte lyse-
grønt” i salmen mening, fordi ordene 
udtrykker en sansning af naturen, som 
vi genkender. 

Salmedigteren Johannes Johansen, 
som har oversat salmen fra svensk, har 
brugt nogle smukke naturbilleder, så vi 
næsten kan dufte det nyslåede græs, 

  ❚  Det dufter lysegrønt 
              af græs

➔
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høre fuglesangen og se blomster� orets 
farvepragt for os, når vi synger salmen. 
Salmens poetiske sprog giver os asso-
ciationer og billeder af forårets varme 
og lyse dage, og det er alt dét, der 
”dufter lysegrønt”. 

 Ligeledes fortsætter poesien i første 
vers med vinden. Vinden blæser ikke – 
den »kysser klit og næs og reder urte-
senge«. Eller med udtrykt med solen: 
Den skinner ikke – den »forkynder, at nu 
kommer en varm og lys skærsommer«. 

De ting, som vi ikke kan se 
Vinden er ikke synlig for vores øjne. 
Jo virkningen af vinden kan vi se – når 
f.eks. vinden river i træernes grene. 
Men vinden i sig selv - kan vi ikke se. I 
Hebræerbrevet kap. 11 står den meget 
kendte sætning: »Tro er fast tillid til det, 
der håbes på, overbevisning om dét, 
der ikke ses.« Måske giver poesien i 
»Det dufter lysegrønt af græs« næring 
til både vores forestillingsevne og vores 
tro på disse usynlige ting. For poesien 
i salmen åbner for, at vinden kan vidne 
om Helligånden, der kysser dig, og 
solen er et billede på verdens livgiver, 
verdens lys, som er Kristus. 

En evig sommer.
I det næstsidste vers bliver vi mindet om 
menneskets dødelighed. 

”…Alt kød må dø, 
hver blomst blir hø... ”
Mennesket er som en del af Guds 

skabning underlagt forgængelighedens 
vilkår. Vi skal også dø. Men dermed er 
alt imidlertid ikke sagt. For sidste vers 
i salmen er en bøn om, at det Ord, som 
kommer til os med Jesus Kristus, må få 
lov til at skabe nyt liv og grøde i os, så 
vi, også når denne sommer går på hæld, 
må vente en evig sommer af hans nåde. 

Dét håb udtrykker salmedigteren i 
sidste vers således: 

Ja, Jesus Kristus er det Ord, 
der skaber liv af døde, 
så ny blir himmel, ny blir jord, 
en verden grøn af grøde. 
Kom, Jesus, snart, 
og gør det klart: 
den morgenstund, du kommer, 
da gryr en evig sommer. 

Jesper Wiborg Andersen
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i Madum - og Staby Sogn: 
Tirsdag d. 16. maj i Madum Forsam-
lingshus og onsdag d. 17. maj i Staby 
Sognegård, begge datoer kl. 19.00.

På kirkens årsmøde for sognet vil der 
blive redegjort for sidste årsregnskab, og 
budgettet for det kommende år.

Ligeledes vil der blive fortalt om menig-

hedsrådets arbejde i det sidste år og frem-
adrettet. Det er også plads til debat med 
de fremmødte.

Der bydes på kaffe, og der er ingen tilmel-
ding.

Alle interesserede er velkomne.
Staby – og Madum Menighedsråd

❚ Sommermøde
Den 25. juni er der sommermøde i Staby - Madum Præstegård, 
og i den forbindelse får vi besøg af Kirsten Margrethe Andersen, 
lektor og formand for Grundtvigs Forum, og biskop Elof Wester-
gaard. Ægteparret har tidligere været bosat i Husby Præstegård i 
perioden 1991–2005.

Elof Westergaard prædiker ved gudstjenesten i Staby Kirke 
kl.10.30. Efter gudstjenesten er der grill i præstegårdshaven. Efter 
at vi har nydt det lille traktement er der foredrag med Kirsten M. 
A.. Hun vil tale under overskriften: ”Religion i børneopdragelsen?”, 
hvori nedenstående temaer indgår. 

Er vi bange for religion eller er vi bare blufærdige?  Det er sjældent 
vi taler om, hvad det religiøse kan bidrage med i børns opvækst. 
Den samtale har vi brug for at tage hul på.  

Herefter der kaffe og kringle.
Alle er velkommen
Iben og Jesper Wiborg Andersen. 
Staby – Madum Menighedsråd

❚ Borgermøde/menighedsmøde

❚ Debat-aften
Debat-aften om bogen ”Det betroede menneske” af 
Johannes Værge.

Torsdag den 13. juli kl. 19.30 i Staby Præstegård.
Denne aften gennemgår vi bogen ”Det betroede 

menneske”- af teologen Johannes Værge. 
Jesper W. Andersen holder et oplæg og derefter 

snakker vi om bogen.
Johannes Værge er forfatter og har været sognepræst 

ved Københavns Domkirke fra 1988-2007. Johannes 
Værge har markeret sig som teolog ved helt grund-
læggende at nytænke den kristne tro.  I sin bog 
”Det betroede menneske – opgør med forvreden 
kristendom”, gør han op med tanken om, at vi står i 
et betalingsforhold til Gud. Han mener, at der tidligt 
i kristendommen sker en afsporing med kirkefa-

deren Tertullian, der bevirker, at juridisk præget sprogbrug 
vinder indpas i oldkirken med vægt på skyld og straf. Johannes  Værge 

forsøger i sin bog at opridse en anden og mere oprindelig linje i den tidlige kristendom 
med kirkefaderen Irenæus, hvor skabelsestroen indebærer et positivt syn på menneskets 
potentiale, og hvor påskebudskabet om Jesu opstandelse tolkes som en åbning til livs-
fornyelse.

Bogen er udgivet på forlaget Anis og kan lånes på Ulfborg Bibliotek. 
Alle er velkomne.
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❚ Sang og musik
Sommeraften med sang og 
musik i Staby Kirke d. 17. august  
kl. 19.30.   
Fællessange af bl.a. 
Niels W. Gade (1817-1890) og 
Jacob Knud sen (1858-1917).
Orgel, klaver og saxofon bliver der 
spillet på. Et varieret program hvor 
man lytter til musikstykker og hvor 
man selv er med i forskellige fælles-
sange.
ALLE er velkommen
Medvirkende er organist og 
saxofonist Elin Trankjær, 
og Annette Gaardsted.
Der afsluttes med kaffe/te i våben-
huset.
Staby – og Madum Menighedsråd

❚ Markedsgudstjeneste
 Markedsgudstjenesten foregår  
 i Ulfkær Kirke den 20. august kl.  
 10.00, hvor Gitte Hansen er 
 prædikant. Her venter en musikalsk  
 overrraskelse.

 Ulfborg, Staby – Madum 
 Menighedsråd

 

Andagt for 60 års kon� rmandjubilarer den 
31. marts 2017 i Staby Kirke.

”Alt har sin tid - hver en ting under himmelen 
har sin tid. En tid til at fødes og tid til at dø, 
til at plante og til at rydde, til at rive ned og 
bygge op, til at græde og le, til at sørge og 
danse. En tid til at søge og miste, til at � ænge 
og sy, til at tie og tale”.

Alt dét véd man godt, når man som I har 
nået en alder som diamant-kon� rmander. Så 
har man set, hørt og oplevet en hel del. Meget 
er sket på de 60 år – siden I sad her i Staby 
Kirke -som purunge kon� rmander. 

Danmark, ja hele verden, ser meget ander-
ledes ud- end dengang i 1957. Der er så 
meget, der HAR HAFT sin tid.

Nogle ting er man glad for er forbi, andre 
ting må man begræde og savne- så længe 
man lever. Foranderlighed er og bliver et 
menneskeligt vilkår og vi skubber jo selv med 
på den, og sjældent er forandringerne vel 
gået så hurtigt som i sidste halvdel af det 20. 
århundrede.

Bare sådan en ting som lyde, har forandret 
sig utrolig meget i jeres tid. Jeg vil tro, at I har 
kendt helt andre lyde end dem, der dominerer 
i dag. I har kendt lyden af dyr på marken, 
lyden af de små landbrug, hvor en gokken og 
en muhen og en brægen og øffen, fortalte, at 
mange forskellige dyr boede på den samme 
gård - og den behøvede for øvrigt ikke være 
særlig stor. Nu om dage bor der ofte kun 
mange af én slags dyr sammen, og vi hører 
og ser dem ikke. Vi lugter dem kun.

I har sikkert også kendt lyden af en grå 
Ferguson-traktor og en lyserød mejetærsker 
fra Dronningborg, lyden af Four Jacks og 
Gustav Winkler, af Grethe og Jørgen Inge-
mann, Beatles, Elvis Presley, Dansktop og 
giro 413 og morgenandagten uden DAB. Alt 
dét er nu erstattet af anden musik- ny musik 
med andre rytmer, andre tekster, andre 
udtryk, nye sende� ader, som det kan være 
svært at hitte rundt i - og måske vænne sig til.

Traktorerne er nu store som huse og meje-
tærskerne er næsten de rene monstre, og 
intet af det kan styres - uden at man véd 
noget om computere. For mange af de nye 

Sidsel Christensen, Gothard Bennedsgård, 
Hans Erik Sig, Verner Mortensen, Hans Chri-
stian Kjærsgaard, Kristian Ebbensgård, Ella 
Andersen, Kaja Eskildsen og Hulda Nyhus

❚ 60 års 
 kon� rmations-
 jubilæum

lyde stammer netop fra computere, der 
bipper og blinker og fra mobiltelefoner, der 
spiller og snurrer.

Heldigvis kan man til sin mobiltelefon down-
loade lyden af en rigtig gammeldags telefon. 
Når jeg hører sådan en lyd, så ser jeg for mit 
indre blik sådan en smuk, gammeldags sort 
bakkelit-telefon med et rør så tungt og en 
fjeder så stram, at et barn måtte bruge begge 
hænder for både at kunne holde røret og dreje 
rundt på skiven. Sådan én telefon kan man på 
én måde godt længes efter, fordi man kun kan 
lave én ting af gangen - med sådan en telefon. 

Men i al den foranderlighed, er der da virkelig 
ikke noget, som varer ved? Længes vi ikke 
sommetider efter noget af dét, der varer ved?

Jo, der er i mennesket en længsel - ikke 
bare efter varighed og bestandighed, men 
efter evighed. Selve evigheden har Gud lagt 
i menneskehjertet, dog uden at vi fatter hvad 
Gud har virket.

Se- den tyske sangerinde Marlene Dietrich 
sang en gang:  ”Ich bin von Kopf bis Fuss auf 
Liebe eingestellt”. Det betyder: ”Jeg er fra 
top til tå indstillet på kærlighed.” Dét udsagn 
kunne vi omskrive til ” Ich bin von Kopf bis 
Fuss auf Ewigkeit eingestellt. Altså: ” Jeg 
er fra top til tå indstillet til evigheden”. Eller 
i hvert fald har vi en længsel efter evighed. 
Sådan kan vi synge, for vi kan ikke begribe, 
at der var en tid, hvor vi ikke var her, og der 
kommer en tid, hvor vi ikke længere skal være 
her- mere. I hvert fald ikke være her på jorden 
- som dem vi nu er. Og dén tid, hvor vi ikke 
var, og dén tid, hvor vi ikke skal være – er 
den længste tid. Men evigheden har Gud lagt i 
vore hjerter, dog uden at vi fatter, hverken det 
første eller det sidste af, hvad Gud har virket.

Og når vi tænker over det, så forfærder det 
vores evighedshungrende hjerter, og det véd 
Gud godt, for dér, hvor vores kendskab til os 
selv holder op, dér fortsætter Guds kendskab 
til os. Og derfor kan Han tale til os som Jesus 
gør det, når han siger. ”Jeres hjerter må ikke 
forfærdes, tro på Gud og tro på mig”!

Jesus er ét med Gud, så han véd lige så vel 
som Han, der i begyndelsen har lagt evig-
heden i vores hjerter, at mennesket er et 
væsen, der har anlæg for evighed. Han véd, 
at vore hjerter altid forfærdes ved udsigten til 
store forandringer, navnlig dem, som vi ikke 
selv styrer - og som indebærer afsked, adskil-
lelse og afslutning.

60 år er det tidsrum, der er gået siden I 
blev kon� rmerede. Og i dag er der 67 dage 
til den sidste store kirkefest i kirkeåret, nemlig 
Pinsen. Det er den dag Jesus sender os Hellig-
ånden, som et resultat af, at han Kr. Himmel-
farts Dag går bort, ikke for at dø, men for at 
tale med sin far i himmelen og med Hellig-
ånden, som udgår fra Faderen og fra Sønnen. 
Helligånden, som er trøsteren og talsmanden, 
der evigt transporterer både Faderen og 
Sønnen ind -i vores liv. Jesus går bort og han 
kommer til os igen. Evigt. Og derfor kan han 
sige til vore ængstelige hjerter, vore evigheds-
formede hjerter, at de ikke skal forfærdes. For 
om så alle kendte lyde forstummer og hverken 
musik eller sende� ader er genkendelige mere, 
så er lyden af Helligånden evigt genkendelig, 

➔
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❚ Fastelavnsgudstjeneste
På en råkold vinterdag den 26. februar var 
der fastelavnsgudstjeneste i Staby Kirke. 
Til denne anledning havde Knud Jacobsen 
forberedt blandt andet at fortælle om 
’Stormen på søen’, og et lille børnekor 
fra Staby Skole sang: ’Se min kjole’, Jeg 
ved en lærkerede og ’En lille blomst vi se’. 
Bagefter tog vi om i Staby Sognegård til 
fastelavnsarrangementet. Alt i alt en lun og 
dejlig formiddag inden døre denne dag.

for den taler på én gang- ét sprog - og 
alle sprog. Den taler hjertesprog til alle 
mennesker, til alle tider. Helligånden har 
ikke bare sin tid. Den har AL tid.

Evigheden - har Gud lagt i vores hjerter 
og vi kan med lyden af Helligånden i øret 
sige: ”Gud - min tid er i dine hænder. Det 
betyder, at min tid står - i Gud faders 
hånd.

”Min tid” hvad er det? Det er min levetid. 
Min fortid, der begyndte med fødslen og 
strækker sig ind i nutiden og slutter med 
døden. Det er dét tidsrum enhver af os får 
at leve i. Om dét tidsrum kan vi både sige 
” Min tid ”og ” Alt står i Gud faders hånd”. 
At min tid ikke bare er, men står ”i Gud 
Faders hånd”, betyder, at min tid ikke 
ligger og � yder rundt, som en håndtaske 
nogen har glemt eller tabt i toget, og som 
ingen véd, hvem tilhører. Min tid triller 
heller ikke bare af sted som en tilfældig 
bowlingkugle, som en usynlig hånd giver 
fart. Min tid rager ikke vaklende rundt som 
en fuld mand. Nej min tid - står ”i Gud 
Faders hånd”. Min tid er således båret. 
Min tid er således sikret og skærmet. Min 
tid består ikke, fordi at jeg er særlig stand-
haftig, for dét er de færreste af os. Min tid 
består, fordi den står i Guds faderhånd. - 
Dér står min tid altså. Uden ophør. Evigt.

”Min tid er i dine hænder”, - ikke i 
hænderne på en dyster skæbne, hvis 
døvhed og blindhed jeg altid måtte 
kæmpe imod. For skæbnen kan man nok 
modsætte sig. Men Gud kan man ikke 
modsætte sig, ham kan man kun sætte 
sig sammen med. Som vi gør det, hver 
gang vi holder gudstjeneste og fejrer, 
at min tid og alt mit - står i Guds fader-
hånd, og derfor er jeg ikke alene henvist 
til min egen magt og myndighed. Nej det 
er godt, at jeg ikke er min egen Herre. Det 
er godt - at Gud er min herre.

 Se meget er forandret på 60 år og 
samtidig står alt evigt -i Guds fader hånd. 

Min tid og jeres tid. 

Amen.

➔

Lars Mikkelsen stod klar 
med heste og heste-

vogn beredvilligt til 
rundvisning i sognet.

Modtagelsen
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❚ ”Åbne døre”
Den 18. april indtog de tre 
fremmede med Frans Winther 
i spidsen, Donald Kitt fra 
Canada, Alonso Gonzalez 
fra Chile og Ding fra Kina. 
To dage ventede forude med 
udveksling af vores forskel-
lige kulturer. Kirken skulle 
blandt andet besigtiges såvel 
inde i bygningen som oppe 
fra kirketårnet. Hans Posselt 
viste rundt. Menighedsråds-
rådet bidrog med sangaf-
snittet på udvekslingsaftenen 
i Staby Sognegård. Frans 
Winther fanger de bolde der 
er at gribe på det kulturelle 
plan, så da han hørte ’Staby-
sangen’ fremlagde han straks 
et forslag: Alle der havde lyst 
kunne få en gratis teaterfore-
stilling på Odinteateret, og 
til denne aften skulle staby-
folkene danne et kor, hvor 
Stabysangen skulle synges. 
Foto nederst til højre er fra 
denne impulsive ide. Stabysangen blev sunget af det hurtigt opståede kor.
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❚  Kirkelige handlinger 
 februar-marts 2017

Dåb: 
12. marts 2017 i Staby Kirke: 
Elias Bech Jakobsen.

Begravede:
25. februar i Staby Kirke: 
Petra Krista Daring. ❚ 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 eller 9749 2341 
eller mail: anethomsen2@yahoo.dk  

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

❚ Kirkegårds-
taksterne 

 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 hovedmenu, derefter 
Menighedsrådet.  

    Madum – og Staby 
Menighedsråd

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

 1. juni:   Gitte E. Hansen

15. juni:  Gitte E. Hansen    

10. august: Jesper Wiborg Andersen

24. august: Gitte E. Hansen

 7. september: Gitte E. Hansen.

21. september: Jesper Wiborg Andersen

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

❚ Aktivitetskalender
16. maj kl. 19.00: Menighedsmøde i Madum   
 Forsamlingshus. Se side 2

17. maj kl. 19.00: Menighedsmøde i Staby 
 Sognegård. Se side 2.

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

17. juni: Sommerfest i Staby. Følg dagspressen.

25. juni: Sommermøde. Se side 3.

13. juli kl. 19.30 i Staby Præstegård Debat-aften  
 om bogen ”Det betroede menneske”. Se side 3.

17. august: Sang – og musikaften i Staby Kirke. 
 Se side 4.

20. august kl. 10.00: Markedsgudstjeneste i 
 Ulfkær Kirke. Se side 4.

27. august kl. 10.30: Orgelindvielse i Madum Kirke. 
 Se side 10.

I uge 16 snakkede kon� rmanderne og 
jeg om nogle af de klassiske kristne 
symboler. Derpå malede de nogle af 
dem. 
Liljen: Den hvide lilje er symbol på renhed 
og uskyld. Derfor er den hvide lilje blandt 
andet Jomfru Maria’s blomst og symboli-
serer hendes jomfruelighed. 
Trekanten i kristen kunst symboli-
serer den treenige Gud: Fader, Søn og 
Helligånd. Øjet symboliserer også Guds 
allestedsnærværelse.

Kristus monogram; X er det første 
bogstav i det græske ord Xristos = 
Kristus. P er det første bogstav i det 
latinske ord Pastor = Hyrde.
Anker: Ligesom sømanden må tro på, at 
ankeret holder ham fast i storm og havsnød, 
sådan må også mennesker tro på, at Gud 
holder dem fast i livets storme. 
Hjertet er symbol på kærlighed! – både 
kærligheden mellem mennesker og kærlig-
heden mellem Gud og mennesker. 

                                                                                                                                           
  JWA.

❚ Kon� rmanderne malede symboler i kon� rmandstuen
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Fra formandens skrivebord
Efter lang tid – og mange menneskers 
gode vilje og indsats, så er orglet fra 
Agedrup Kirke nu opstillet, intoneret, 
godkendt og derfor parat til at spille i 
Madum Kirke i mange år.
Vi har planlagt of� cielt indvielse søndag 
den 27. august kl. 10.30 ved en fest-
gudstjeneste hvor Biskop Elof Wester-
gaard prædiker. Vores organist Annette 
Gaard sted bliver denne dag suppleret 
af organist og orgellærer, m.v. Kaja Chri-

stensen. 
Efter Gudstjenesten er 

der fællesspis-
ning i forsam-

lingshuset.

Det er menighedsrådets håb, at rigtig 
mange fra sognet vil støtte op om denne 
begivenhed!
Tredje vers af forårssalmen ”Nu blomster-
tiden kommer”, lyder således:

Vi hører fugle sjunge
med mange hånde lyd,
skal ikke da vor tunge
lovsynge Gud med fryd?
Min sjæl, ophøj Guds ære
med lov og glædessang!
Han fryde vil og nære
os på vort levneds gang.

Kom og nyd det nye orgel og syng med 
på de smukke salmer.
På gensyn
Helge Bjerg Mikkelsen
Formand

Snart springer æbletræerne ud med det 
lyse skær og de steder hvor bøgen står i 
læ og ”varme” er den sprunget ud, � ere 
følger med. Så ved vi sommeren er på 
vej.

Men ser vi tre måneder tilbage, så var det rå-
kold, og den 26. februar afholdtes vores fa-
stelavns / familie / degnegudstjeneste, hvor 
Knud Jacobsen fortalte bibelhistorier og et lil-
le børnekor sang. Derefter var der fastelavns-
arrangement i Staby Sognegård. Det blev en 
hyggelig og lun stund inden døre begge ste-
der.

”Åbne Døre” i Staby løb af stablen den 18. – 
19. april. Odin Teateret med Frans Winther i 
spidsen besøgte vores lille landsby og menig-
hedsrådet ville gerne støtte arrangementet. 
Det blev til to gode dage i kulturens tegn.
Forårets � lmvalg faldt på den amerikanske 
� lm ”Niceville”. Forholdet mellem de sorte og 
hvide var stadig anspændt også selvom 
handlingen foregik i 60’erne. En � lm med al-
vor og humor. Man blev lige mindet om, at der 
i tidernes mor-
gen er taget 
nogle kampe. - 
Og unægtelig 
rent globalt, så 
kæmpes der 
stadig � ere ste-
der den dag i 
dag.
Den 28. februar 
var der fælles-
sang for alle, og 
en del sange nåede vi da at komme igennem. 
Ud fra et ønske om at vedligeholde og forny 
den folkelige danske sangtradition blev denne 
aften en realitet. Dertil kan tilføjes, at mange 
minder pludselig dukker op når vi synger. Min-
derne taltes der blandt andet om ved kaffe-
bordet. Summa summarum blev det en dejlig 
vinteraften i sognegården.
Kon� rmanderne blev klædt på til kon� rmatio-
nen den 7. maj. En del af undervisningen fore-
gik i Staby Præstegård, men de var også ude 
af huset, hvor de for eksempel deltog i rolle-
spillet på Nørre Vosborg. Via besøg hos æl-
dre, � k de unge mennesker også indblik i, 
hvordan det var at gå til kon� rmationsforbere-
delse i gamle dage. Der er sket en stor udvik-
ling på undervisningens plan de sidste 50 år 
må man sige. Stort tillykke til dem alle.
Kirkens årsmøde/menigheds - og borgermø-

de falder i år den 17. maj. 
Her refererer vi hvad der 
er sket i det forløbne år, - 
og hvad vil komme til at 
ske i nærmeste fremtid? 
Det er også en aften, 
hvor der er plads til de-
bat, vi håber mange kik-
ker forbi. 
Forude venter Pinsen, 
hvor blandt andet Inger 
og Knud Jacobsen læg-
ger matrikelnummer til 
fri luftsgudstjenesten 2. 
pin sedag den 5. juni 
Sommerfesten i Staby 
falder i år på den 17. juni, 

hvor Staby Menighedsråd bidrager med lidt 
kaffebrygning og servering af rundstykker.  
Den 25. juni er der sommermøde, hvor Elof 
Westergaard er prædikant ved gudstjenesten 
i Staby Kirke, og ægtefællen Kirsten M. An-
dersen kommer og holder foredrag i præste-
gårdshaven. 
Den 13. juli er der debat-aften om bogen ”Det 
betroede menneske” af Johannes Værge i 
Staby Præstegård. Jesper W. Andersen står i 
spidsen for denne aften. 
Den 17. august lyder overskriften: ”Musik – og 
sangaften”. Det foregår i Staby Kirke, hvor 
Elin Trankjær og Annette Gaardsted er gået 
sammen om planlægningen af dette arrange-
ment. 
- Og markedsgudstjenesten foregår i år i Ulf-
kær Kirke, hvor Gitte Hansen er prædikant.
Alt i alt, er der forsøgt at arrangere lidt for en-
hver smag til den kommende tid.
Det er umuligt at tænke på kirkelivet uden at 
se en række frivillige for sig. Der laves kaffe, 
pyntes med blomster i kirken, bages kager, vi-
ses rundt i kirken og på kirkegården samt gø-
res mange andre ting. Med jævne mellemrum 
skal vi huske at sige tusinde tak for indsatsen, 
hjælpen er til glæde for hele sognet.
Sommeren er som før nævnt på vej, det bety-
der også ferietid. Der er tradition for at turi-
sterne er meget interesseret i vores kirke og 
kirkegård. Indimellem kommer også små som 
store � okke til gudstjenesterne. Tag rigtig 
godt imod hvem der måtte komme.
Med disse ord ønskes alle en god sommer

Med venlig hilsen 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
 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

❚  Nyt fra  
 Staby   
 Menig- 
 hedsråd
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❚ GudstjenesterGudstjenester 

❚ Staby ❚ Madum
21. maj 5.s.e.påske 19.30 JWA
25. maj Kr. Himmelfartsdag 10.30 JWA / Kirkekaffe
28. maj 6.s.e.påske 10.30 JWA
 4. juni Pinsedag 09.00 JWA 10.30 JWA
 5. juni 2. pinsedag 10.00 GEH + JWA hos

Inger og Knud Jakobsen
11. juni Trinitatis 09.00 J. Sandal 
18. juni  1.e.trin. 10.30 JWA. 
25. juni  2.s.e.trin. 10.30 Elof Westergaard 

prædiker / Sommermøde
 2. juli  3.s.e. trin. 09.00 J. Sandal / Kirkekaffe
 9. juli  4.s.e.trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe
16. juli  5.s.e.trin. 10.30 JWA
23. juli  6.s.e.trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe
30. juli  7.s.e.trin. 09.00 J. Sandal / Kirkekaffe
 6. august  8.s.e.trin. 19.30 J. Sandal
13. august  9. s.e.trin 10.30 JWA
20. august 10.s.e.trin. *10:00 Markedsguds-

tjeneste i Ulfkær Kirke. 
Gitte Hansen 

27. august 11.s.e. trin. 10.30 Orgelindvielse – Elof 
Westergaard prædiker

 3. sept. 12.s.e.trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe

❚ Rundvisning i Staby Kirke
 I juni, juli og august 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 � ndes i kirken.

Vi mødes ved kirken kl. 11.00.
Varighed er cirka 1 time.
Det gælder datoerne: 
Tirsdag den  6. juni 
Tirsdag den 11. juli
Tirsdag den  8. august
Der er ingen tilmelding

Varighed er cirka 1 time.
Det gælder datoerne: 
Tirsdag den  6. juni 

Tirsdag den  8. august
Der er ingen tilmelding


