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Det er en kendt sag, at man ved dåben bliver 
medlem af kirken.  Ved en barnedåb takker vi 
Gud for vores barn.  Vi beder Gud om at være 
med barnet igennem hele livet. Barnet velsig-
nes og får Guds løfte om, at 
Han altid vil følge det som sit 
eget barn med sin kærlig-
hed, ånd og velsignelse. 
Hvad der måske er knapt 
så kendt, er det forhold, at 
man ved dåben faktisk og-
så bliver præst – i den lu-
therske betydning af ordet. 
I vores luthersk-evangeli-
ske Folkekirke skelnes der 
mellem det almindelige præstedømme (alle 
døbte) og det særlige præsteembede (sog-
nepræsten). Reformatoren Martin Luther var 
af den opfattelse, at enhver døbt også er 
præst for Vorherre. I Martin Luthers skrift til 
den tyske adel fra 1520, understreger Luther 
det almindelige præstedømme. Han skriver: 
»Thi hvad der er krøbet ud af dåben, kan rose 
sig af allerede at være indviet til præst, biskop 
og pave.« 
Det skrift var dengang i 1500-tallet en del af 
Luthers opgør med den katolske kirkes idé 
og praksis med ordination af sine præster. 
Luthers idé om det almindelige præstedøm-
me er stadig gældende den dag i dag for alle 
døbte i Den danske Folkekirke. 

Luther henter sin inspiration til idéen om det 
almindelige præstedømme – særligt fra to 
skriftsteder i Det Nye Testamente:
1. Peters brev kap 2.vers 5:  

»Lad jer selv som levende sten 
bygges op til et åndeligt hus, 
til et helligt præsteskab, der 
bringer åndelige ofre, som 
takket være Jesus Kristus er 
kærkomne for Gud.«
1. Peters brev kap.2. vers 9:
»Men I er en udvalgt slægt, 
et kongeligt præsteskab, et 
helligt folk, et ejendomsfolk, 
for at I skal forkynde hans 

guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mør-
ket til sit underfulde lys«.
 
Forskellen på en katolsk og luthersk 
forståelse af ordet præst – kort fortalt
I den katolske kirke har man ikke den samme 
sondring mellem det almindelige præste-
dømme og det særlige præsteembede. I den 
katolske kirke opfattes præsten som mellem-
mand mellem Gud og mennesker. Ved ordi-
nation i den katolske kirke får præsten et 
særligt uudsletteligt præg (latin: character in-
delebelis), som for altid adskiller ham fra an-
dre mennesker. Præsten opfattes altså som 
mellemmand mellem Gud og mennesker, han 
repræsenterer Kristus over for mennesker, li-

❚  At være døbt
  - hvis du er døbt, er du også præst – i luthersk forstand



gesom Paven opfattes som Kristi vikar på jor-
den.
I den lutherske-evangeliske Folkekirke er 
sognepræsten ikke mellemmand og er derfor 
ikke mere »hellig« eller tættere på Gud - end 
alle andre mennesker. Det hellige er ordet om 
Gud og Guds ånd – ikke kirken som bygning 
eller præsten som person.  I luthersk forstand 
opfattes sognepræsten som ordets tjener, 
hvis hovedopgave er at prædike evangeliet 
om syndernes forladelse i troen på Jesus 
Kristus.  Men sognepræsten skal også, i sin 
prædiken, minde de døbte om deres almin-
delige præstedømme, dvs. minde de døbte 
om, at de selv skal forholde sig til Gud, hvad 
enten de ønsker det eller ej. Man kan sige, at 
sognepræstens opgave er at sige dét, som 
alle kan sige, men for at der skal være orden, 
har menigheden valgt én person til at gøre 
det. 
Som døbte er vi altså alle lige i forhold til Gud 
i den evangeliske-lutherske kirke.
Det almindelige præstedømme og det for-
hold, at individet ikke bare kan overlade »sin 
sag med Gud« til en mellemmand, men selv 
må tage vare på den sag, er et forhold som 
efter min opfattelse er med til at selvstændig-
gøre, myndig-gøre og ansvarliggøre menne-
sket i vores kultur!

Dåben som ritual
I sin bog Kærlighedens pris (forlaget Anis, 
2006) fremhæver teologen Bent Falk tre 
aspekter i opfattelsen af et ritual:
•  I nogle af verdens kulturer kan et ritual have 

en overvejende magisk karakter. Ved det 
magiske forstås forsøget på at få magt 
over skjulte magter, der anses for at være 
styrende i livet.

•  I andre kulturer kan et ritual have en over-
vejende religiøs karakter. Derved forstås 
villigheden til at overgive sig til Magterne i 
tillid til, at de véd det bedste og vil være det 
bedste for én.

•  Eller et ritual kan have en overvejende sag-
lig karakter, som når man består en eksa-
men og modtager en indvielse som tegn 
på, at man er nu er rustet til at møde de op-
gaver, som venter.

I praksis spiller disse facetter nok med i for-
skellige blandinger ved alle ritualer. De krist-

ne ritualer(sakramenter) i Folkekirken må 
først og fremmest opfattes religiøst, dvs. 
som dét at lægge sit liv i Guds hånd, skriver 
Bent Falk.

Hvad sker der, når man bliver døbt?
Et spørgsmål, som mange stiller, handler om, 
hvad der »sker« eller ikke sker med den, der 
bliver døbt?  Dertil kan man svare: der sker 
ikke noget, og der sker alverden. Der sker ik-
ke nogen fysisk forandring af den døbte –
man er stadig den samme person. Men då-
bens ord stiller os det evige liv i udsigt. Då-
ben producerer ikke udødelighed som var 
den en maskine på en fabrik. Dåben marke-
rer, at den evige Gud har fundet vej til men-
nesket – i skikkelse af Jesus Kristus. Og 
Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet for 
de døbte.
 
Hvorfor holde barnedåb?
Hvorfor holder vi egentligt barnedåb? Hvor-
for ikke vente til barnet bliver så stort, at det 
selv kan høre og forstå kærlighedserklærin-
gens ord? Jamen voksendåb er heller ikke 
nogen ringe løsning eller nogen ringe dåb. 
For millioner af kristne, inklusive de allerfør-
ste, blev voksendåben indgangen til det 
kristne fællesskab, så den dåb er god nok. 
Men barnedåben er også god nok. Både for 
voksne og børn gælder nemlig, at »Vi elsker, 
fordi han elsker os først«, som det hedder i 1. 
Johannes brev kapitel 4, vers 19. Og det go-
de ved barnedåben er, at den tydeliggør: At 
Gud finder os, før vi finder ham. At Han ac-
cepterer os, som vi er, uden at vente på, at vi 
accepterer ham, som Han er. I barnedåben 
bliver det så klart, som det kan blive, at Guds 
kærlighed er gratis. 
Men hvilken forskel gør det så, om man bliver 
døbt eller ej? Det gør forskellen mellem dét at 
være elsket uden at vide det, og at være el-
sket og vide det. At vide sig elsket og accep-
teret som den man er, er et ord, som man kan 
leve sit liv på. 

Med de ord vil jeg ønske alle kirkebladets læ-
sere et godt og lyst forår.

                      Jesper W. Andersen

➔
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❚                 -gudstjeneste
18. marts kl. 19.30 i Staby Kirke

(An international Taizé worship service Sun-
day the 18th of March in the church of Staby)

I Staby-Madum og omegn bor der efterhån-
den mennesker med flere forskellige natio-
naliteter og sprog. Som kirke vil vi afholde 
en økumenisk (fælles-kirkelig) gudstjeneste 
i form af en såkaldt Taizé-gudstjeneste.

Det er en gudstjenesteform, som stammer 
fra det økumeniske broderfællesskab i byen 
Taizé i Frankrig. Hvert år valfarter tusindvis 
af mennesker, fra hele verden til Taizé for i 
nogle dage at være en del af fællesskabet. 
I Taizé har de skabt en gudstjenesteform, 

som gør det muligt at være sammen på 
tværs af sprog, nationalitet, kultur og kirke-
samfund. I en Taizé-gudstjeneste er der et 
par korte læsninger fra Biblen, men ingen 
prædiken. I stedet for er der stilhed til fordy-
belse eller til at bede en bøn, hver for sig. 
Sangene fra Taizé er korte og enkle, og de 
synges flere gange i træk, så man behøver 
ikke at kende dem i forvejen. Sangene er 
oversat til forskellige sprog. Lystænding er 
også et bærende element i Taizé-gudstje-
nesten. Vi skal også høre noget meditativt 
kor-musik fra Taizé musik.

Alle er velkomne.

❚ Statister til »Luthers Nøgle«    
Der er mulighed for at være statist til spillet »Luthers Nøgle«, 
der løber af stablen tirsdag den 10. april 2018 på Nørre Vosborg.

Frivillige, børn og voksne, er velkomne som statister til arrangementet. 
Der kræves ingen forudsætninger - andet end godt humør.
Der er orienteringsaften 28. februar kl. 19.00 i kirkehuset i Ringkøbing 
(Kirkepladsen 2, 6950 Ringkøbing)
Mandag den 9. april (eftermiddag/aften) stiller vi op og gør klar på Nørre Vosborg.

Interesseret? Så kontakt: Jesper W. Andersen. Mail: jeka@km.dk eller tlf. 97 49 10 81
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❚ Skærtorsdag aften
29. marts 
hvor der holdes en nadvergudstjeneste 
i Madum Kirke kl. 19:30.

Efter gudstjenesten serveres der sandwich. 

Alle er velkommen. 

Staby - og Madum 
Menighedsråd 

❚ Konfirmation 
I år skal der være konfirmation den 27. april 
kl. 10:30 i Staby Kirke på Store Bededag. Det 
er en stor dag for dem, deres familier og for os 
andre. Vi glæder os meget på de unges vegne. 

❚ 2. pinsedag
21. maj kl. 10:00 
fejrer vi som traditionen er, 
i fællesskab med Ulfborg 
menighed. Friluftsguds-
tjenesten foregår endnu 
engang i det grønne hos 
Inger og Knud Jacobsen, 
Skorkærvej 2. 

Alle er velkommen. 

❚ Spaghettigudstjeneste
23. maj kl. 17:00 i Staby Kirke
Vi vil forsøge at få et lille børnekor til at med-
virke ved gudstjenesten, derefter er der fæl-
lesspisning.

❚ Rundvisning i Staby Kirke                   
I april, maj, juni, juli og august 2018 er der 
rundvisning i kirken.
Der er rundvisning hvor Karen Nørgaard 
vil vise og fortælle om Staby Kirkes histo-
rie og de mange seværdigheder, som fin-
des i kirken.
Vi mødes ved kirken kl. 11:00
Varighed er cirka 1 time.

Det gælder følgende tirsdage: 
3. april, 8. maj, 19. juni, 24. juli 
og 14. august.

Der er ingen tilmelding.
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På vores Hellig tre Kongers arrangement 
den 7. januar i præstegården fortalte Knud 
Jacobsen, tidligere praktiserende læge på 
Færøerne, om Færøernes historie - tilbage 
fra middelalderen og frem til i dag. 

Hermed nogle små udpluk 
fra eftermiddagen: 
Vi tager et spring frem til først i 1700 – 
tallet, hvor der blev sunget af salmedigteren 
Thomas Kingos salmebog fra 1699. Nogle 
præster havde taget denne salmebog med 
til Færøerne, og her blev disse salmer 
hurtigt taget i brug i de forskellige bygder, 
der var hverken noder eller orgler i kirkerne 
dengang. Det betød, at når der ved særlige 
lejligheder på tværs af sognegrænser skulle 
synges den samme salme som fællessang, 
så var der små varianter på den samme 
melodi. Kingosangen begyndte først at 
vige, da færøske kirker i begyndelsen af 
1900-tallet blev forsynet med orgler. Men 
bygden Tjørnuvik holdt fast i kingosangen 
– og selv om der nu synges med orgelled-
sagelse, er traditionen med den særegne 
sang bevaret i et specielt kor i denne bygd. 
I kirkerne ude i bygderne er det kun præsten 
der er lønnet. Organisten, kirketjeneren og 
kirkesangeren arbejder ulønnet. Hver 3. uge 
var det præsten, der varetog gudstjenesten. 
De andre gange læste degnene søndagens 
prædiken fra en autoriseret prædikesam-
ling. Ved disse gudstjenester var der ingen 
velsignelse eller nadver. 
Der er flere nyere kirker i dag med moderne 
kunst, her kan nævnes Gøtu og Nees kirker. 
Til foredraget var indlagt en billedserie 
ledsaget af færøsk sang og musik. Det 
regner tit deroppe, hvilket gør at græsset 

altid har en meget frisk grøn farve. Der er 
en storslået natur på Færøerne, et land-
skab med høje klipper, vandet og så den 
grønne farve, kunne vi konstatere via dette 
diasshow.

Konfirmandstuen var prydet med forskel-
lige af Inger og Knuds billeder. Der fulgte et 
par ord med til hvert enkelt billede.

Nogle dage efter den 7. januar 
tilføjes nedenstående 
taget fra et besøg hos Inger og Knud:
Inger Jacobsen, tidligere organist sagde 
med et smil på læben, at når man spillede 
orgel i en færøsk kirke, så kunne man være 
aldrig så velforberedt på, hvilken rytme der 
skulle tilegne de forskellige salmer; for når 
først forspillet var spillet, så stemte menig-
heden i med meget kraftig stemme og 
en selvforanstaltet langsom rytme – især 
mændene førte an. Det skal siges, at ALLE 
sang med. Der var ikke noget at gøre, her 
måtte organisten rette ind. 
Færingerne er stadig den dag i dag kendt 
for deres store sangglæde. Sangen knyttes 
indimellem også sammen med en helt 
speciel danserytme.

Der har været info både til øjne og ører, 
1000 tak til Inger og Knud, fordi I deler Jeres 
spændende og levende oplevelser med os. 

 ❚ Et glimt af Færøerne

Søpapegøjer vævet af 
væversken Ann Slot.

Et landskab malet af 
Zakarias Heinsen i 2003

Fangst af grindehvaler.

Thorshavn med øen 
Noldsø overfor.



6 • Nr. 2 • Marts - april - maj 2018 

❚ Om barnedåb i Staby og Madum kirker
I Staby og Madum Menighedsråd er vi blevet enige om at holde fast i ordlyden 
om barnedåb som den står formuleret i »Anordning om dåb i Folkekirken«. 

I dåbsanordningen står der i § 3:

»Dåben foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søndage-  
og helligdage«.

Det holder vi fast i for at styrke opbakningen til søndagshøjmessen, og for at 
fastholde tanken om, at man døbes til det fællesskab, som den lokale kirke er.

Det er af vital betydning for kirkens fremtid, at man 
døbes til menighedens fællesskab - med menighe-
den som vidner på dåben.
Hvis der er ‘særlige omstændigheder’ omkring en 
dåb, kan der efter aftale med præsten foretages 
dåb på et andet tidspunkt f.eks. lørdagsdåb. 

På vegne af Staby og Madum Menighedsråd
Jesper W. Andersen

❚ Hvor henvender man sig?
Ved fødsel: Fødsler anmeldes til sognepræsten af jordemode-
ren. Spørgsmål vedr. navneændring, civilregistrering m. m. rettes 
til Tove Nøddebo Mortensgaard. Tlf: 26 65 11 37 mail: tnj@km.dk

Ved dåb: Dåb aftales med sognepræsten i god tid.

Ved kirkelig vielse: Vielse aftales med sognepræsten i god tid. 
Ønsker man at pynte kirken, skal dette aftales med graveren.

Ved dødsfald: Dødsfald anmeldes til sognepræsten hurtigst mu-
ligt. Der træffes aftale med sognepræst og bedemand om begra-
velsestidspunkt.

Kirkegården: Henvendelse vedrørende valg af gravsted og pas-
ning af gravsteder rettes til graveren.

Samtale med præsten: Enhver er velkommen til at kontakte præ-
sten og bede om en samtale. Præsten har tavshedspligt og kom-
mer gerne i hjemmet eller på sygehuset. I det hele taget kommer 
han gerne på besøg i alle henseende, man skal bare give et praj.
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❚ Nyt undervisningsmateriale 
   - Biblen som tegneserie

Det kan godt være en tung og krævende op-
gave at læse hele Biblen fra ende til anden. I 
konfirmationsforberedelsen plejer vi at læse 
nogle udvalgte historier fra både Det Gamle 
Testamente og Det Nye Testamente og dis-
kutere dem. Jeg har imidlertid lige købt 10 
eksemplarer af »Den illustrerede Bibel«, som 
vi fremover vil bruge i konfirmationsforbere-
delsen. »Den illustrerede Bibel« er en tegne-
serie i farver, som rummer mange af de 
kendteste og vigtigste fortællinger fra ver-
dens mest læste bog. Historierne om de bi-
belske personer er skildret på en flot og dra-
matisk måde og i et nutidigt sprog. Jeg glæ-
der mig til at tage bøgerne i brug.

                                        JWA

❚ Hilsen fra graveren!                    
Som graver ved Staby Kirke vil jeg gerne ønske Staby 
Sogn tillykke med den nye graverbygning!
Samtidig vil jeg gerne sige tak for de mange positive 
kommentarer i forbindelse med byggeriet.
De negative kommentarer kan jeg ikke bruge til noget… 
men håber, at man vil være positiv stemt  fremover.
PS. Staby Kirke skal også sortere affald!   Det vil derfor 
være en stor hjælp, hvis man kommer affaldet i de rig-
tige affaldsbeholdere.

Med venlig hilsen 
Kaj Jeppesen



 8. marts: Jesper W. Andersen

22. marts:  Gitte Hansen  

  5. april:  Jesper W. Andersen

19. april:  Gitte Hansen

 3. maj:  Jesper W. Andersen

17. maj:  Gitte Hansen

 7. juni:  Jesper W. Andersen

21. juni:  Gitte Hansen

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

❚ Aktivitetskalender
18. marts kl. 19:30 i Staby Kirke 
Taizé-gudstjeneste. Se side 3

29. marts  kl.19:30 i Madum Kirke 
Skærtorsdag gudstjeneste. Se side 4 

10. april Rollespil på Nørre Vosborg. 
Konfirmander. Se side 3

27. april Store Bededag 
Konfirmation. Se side 4

15. maj kl. 19:00 Menighedsmøde/ borgermøde 
for Madum Sogn i Staby Præstegård.

16. maj kl. 19:00 Menighedsmøde/borgermøde 
for Staby Sogn i Staby Præstegård.

21. maj Friluftsgudstjeneste Se side 4

23. maj kl. 17:00 Spaghettigudstjeneste 
i Staby Kirke. Se side 4

1.juli kl. 10:30 Gudstjeneste i Staby Kirke.  
Sommermøde i Staby Præstegård, 
hvor Finn Tarpgaard fortæller 
under overskriften Kaj Munk.
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❚  Kirkelige handlinger  
 nov. 2017 - jan. 2018

Døbte:
Alma Pahl Thomsen   
døbt den 19. november  
i Staby kirke. 
Caspian Damm Nielsen   
døbt den 26.11.2017  
i Staby Kirke               
Cecilie Harpøth Thomsen   
døbt den 14.01.2018  
i Staby Kirke                        

Begravede/bisatte:
Maria Holm Rasmussen  
den 23.11.2017  
fra Staby Kirke
Jens Bastrup Jørgensen  
den 24.11.2017  
fra Staby Kirke

❚ Konfirmation
 den 27. april 2018 - i Staby Kirke.

Dette års konfirmander er følgende:

Martin Kynde Bøndergaard, Nørgårdsvej 3
Thøger Range Ruby, Rolighedsvej 1.
Line Nederby Albertsen, Stabyvej 19.
Simone Kirk Christensen, Nedervej 13.
Tristan Richter Lassen, Madumvej 12
Jeppe Vad Eskildsen Jørgensen, Skorkærvej 16
Gustav Andreassen, Klostervej 4
Laura Slyk Jakobsen Kytterupvej 20.
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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

❚ 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   9749 2341 eller
anethomsen2@gmail.com

❚ Mødeliste 2018 
for Staby og Madum Menighedsråd
Møderne foregår kl. 19.00-21.30 i konfir-
mandstuen i Præstegården. Menighedsrå-
dene kan ved flere lejligheder blive indkaldt 
til kl. 18.30.
• Menighedsrådsmøde 16/1 
•  Fælles regnskabsmøde i  

konfirmandstuen 13/3
 19.00-20.30  Menighedsrådene holder 

regnskabsmøde hver for sig
 20.30-21.30 Fællesmøde
• Menighedsrådsmøde 10/4 
•  Menighedsmøde for Madum Sogn i 

Staby Præstegård 15/5 kl. 19.00 
•  Menighedsmøde for Staby Sogn i  

Staby Præstegård 16/5 kl. 19.00 
• Bygningssyn 29/5 
 Bygningssyn i de respektive kirker 16.00
  Præstegården (præstegårdsudvalget) 17.30 
• Menighedsrådsmøde 12/6 
• Menighedsrådsmøde 21/8 
• Menighedsrådsmøde 18/9 
•  Menighedsrådsmøde, konstituerende 

13/11



Vi havde nogle fine julegudstjenester i ad-
ventstiden, og som altid en festlig julegudstje-
neste i den flotte julepyntede kirke. Det er en 
fornøjelse, i forhold til sognets størrelse, er der 
stor opbakning til det der foregår i kirken.

I forbindelse med afvikling af det kommende 
valg, havde vi her i det nye år et orienterings-
møde, som fortæller lidt om menighedsråds-
arbejdet i grove træk. Vi følger som forskre-
vet fra Ribe Stift. På det interne plan i menig-
hedsrådet er der nedsat et udvalg til at styre 
gangen i Madum Kirkes kalkeprojekt.

Lene Lysgaard valgte at opsige sin stilling 
som graver efter et års orlov, en stor tak til 
Lene for hendes indsats ved Madum Kirke. I 
hendes sted fortsætter Knud Erik Kjær, som 
har fået forlænget sin ansættelse til glæde 
for alle.

Dagene længes, vinteren strenges, denne 
ordlyd er fra en salme fra Den danske Salme-
bog. En snert af sandhed er der i disse ord. 
Nu ser vi fremad mod forår med alle de skøn-
ne lyse farver. Påsken falder tidligt i år, alle 
ønskes en god påske, når den tid kommer.

Venlig hilsen
Madum Menighedsråd
Fungerende formand
Inger K. Andersen

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: Inger Kjærgaard Andersen                                      
 Tlf.: 4042 4135        

 Kirkebetjeningen

❚  Madum Menighedsråd
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Vinteren ude i naturen 
har stået i dvale, men in-
den længe vil det spire 
og gro. Skovbunden vil 
få farve af anemoner og 
violer, træerne får nye 
knopper og buskene vil 
blomstre, så vi har lune 
og lyse dage i vente.

Tænk at det kan være så dejligt at begynde 
dagen kl. 8:30 med at lytte til melodien: ’En 
stjerne skinner i nat’. Vores organist Annet-
te tilpasser melodivalget for hver gudstje-
neste der skal spilles til, og her er blot et 
eksempel. Hele julemåneden med alle 
gudstjenesterne med børnehavebørn, sko-
le og efterskole er bare så dejlige og inspi-
rerende. Der er noget livsbekræftende ved 
den umiddelbare og tillidsfulde tilgang de 
unge mennesker har til kirken.
1. søndag i advent leverede 3. klasse ’Kryb-
bespillet’, som Knud Jacobsen har skrevet 
manuskriptet til. Den er blevet opført man-
ge gange efterhånden, men man må sige, 
at børnene er lige spændte hver gang det 
skal opføres, og de vokser med opgaven. 
Tak for indsatsen endnu engang.

Konfirmandundervisningen er ved at være 
midtvejs. Udover weekenden til Blåkilde Ef-
terskole tager konfirmanderne også på en 
en - dages tur til Nørre Vosborg, hvor de 
selv er en del af ’Luthers Nøgle’. Hen over 
vinteren indgår udflugter, som undervisning 
jo også er.

Vi har nogle organisationer, som vi støtter. 
Blandt andet ’De danske Sø - og Udlands-
kirker’, de får fast 500 kr. hvert år betalt af 

kirkekassen. Den 11. marts er der indsam-
ling til Folkekirkens Nødhjælp, der kommer 
indsamlere rundt, derudover har vi lagt gi-
roindbetalingskort i tårnrummet.

Igennem en længere periode har ’Nyt fra 
Aktiv Staby’ været et fast punkt på dagsor-
den ved vores menighedsrådsmøder. Vi 
følger lidt med på sidelinjen, og deraf er ud-
sprunget ideen om at planlægge Taizé – 
gudstjenesten den 18. marts. Vi arbejder 
på at formidle arrangementet ud til de man-
ge nationaliteter der er i området, men alle 
er selvfølgelig velkommen.

I forbindelse med påskeberetningerne bli-
ver der god mulighed for at høre om disse, 
som starter allerede Palmesøndag den 25. 
marts og slutter 2. påskedag den 2. april.

Der arbejdes ihærdigt på at få sat sidste 
hånd på ’kapel – og mandskabsbygningen’ 
ved Staby Kirke. Denne skal indvies, men vi 
vil være helt færdige, inden der kan sættes 
en dato derfor, så hold øje med dagspres-
sen.

Vores sognepræst  Jesper W. Andersen har 
fået udvidet  stillingskvoten  med et midler-
tidig bistand til Ringkøbing Sogn med 25% 
til i alt kvote 100%. Det gælder perioden 1. 
februar 2018 – 31. januar 2019. I nævnte 
periode skal Jesper yde bistand til Ringkø-
bing Sogn i 1 uge om måneden med hen-
blik på dækning af bryllupper og begravel-
ser. Held og tillykke med det Jesper.

Alle ønskes et godt forår og en god konfir-
mation til de unge mennesker. 

De bedste hilsner 
Staby Menighedsråd
v/ Ane Thomsen, fmd.
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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. Varighed efter ønske.

 

❚ Staby ❚ Madum
11. marts Midfaste 09.00 J. Sandal

18. marts Mariæ Bebudelse 19.30 Taizé-gudstjeneste
Kirkekaffe

25. marts Palmesøndag 10.30 JWA / Kirkekaffe

29. marts Skærtorsdag 19.30 Nadver-gudstj. / JWA

30. marts Langfredag 10.30 JWA

   1. april Påskedag 09.00 JWA 10.30 JWA

   2. april 2. påskedag 10.30 JWA / Kirkekaffe

  8. april 1. s. e. påske 10.30 JWA

15. april 2. s. e. påske 10.30 JWA / Kirkekaffe

22. april 3. s. e. påske 19.30 J. Sandal / Kirkekaffe

27. april Bededag 10.30 Konfirmation / JWA

29. april 4. s. e. påske 10.30 JWA

  6. maj 5. s. e. påske 10.30 JWA / Kirkekaffe

10. maj Kr. Himmelfartsdag 10.30 JWA / Kirkekaffe

13. maj 6. s. e. påske 10.30 JWA

20. maj Pinsedag 10.30 JWA 09.00 JWA

21. maj 2. pinsedag 10.00 Friluftsgudstj. hos 
Inger og Knud Jakobsen

27. maj Trinitatis 19.30 JWA

  3. juni 1. s. e. trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe

10. juni 2. s. e. trin. 09.00 J. Sandal / Kirkekaffe


