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I årene 2007-13 virkede jeg som præst i Særslev-
Ejlby-Melby Pastorat på Nordfyn. I de år boede jeg 
i Særslev Præstegård (billedet). Præstegården 
blev oprindeligt bygget i 1805 som en 3-længet 
gård. Det rummede stuehus med plads til familien 
og tyendet, studerer-kammer til præsten og natur-
ligvis ”salen” som mødested for sognets beboere.  
Derudover var der kostald, hestestald, grisesti og 
hønsegård. Og en kørelade, når hestevognen 
skulle gøres klar.
 I præstegårdens arkiv 
fandt jeg én gammel arti-
kel om, hvordan præstefa-
milien fejrede jul i år 1895 i 
Særslev Præstegård. Ar-
tiklen er skrevet af præ-
stedatteren Karen Nielsen, 
hvis far var præst ved 
Særslev Kirke netop i den 
periode. Hun beskriver 
detaljeret sin barndomserindring om dagenes for-
løb op til juleaften i præstegården. 
Jeg vil gengive nogle passager fra artiklen for at 
give jer et indtryk af, hvordan man fejrede jul den-
gang i en præstegård på landet.

Stemningsbeskrivelse udendørs og indendørs
” Vinden svøber hen over den store kirke, og vejr-
hanen på præstegården hviner og hvirvler forstyr-
ret rundt, det blæser fra alle verdenshjørner. Ha-

vens visne blade danser efterårets sidste vilde 
dans, før de bliver bundet af frost og sne. Det er 
16. december 1895 …”
”Indendørs er der lunt. Ganske vist bevæger gar-
dinerne sig for blæsten, men ved vinduerne sidder 
ingen sådan en aften. Kakkelovnen er rund, gam-
mel og gloende, petroleumslampen med den nye, 
moderne ”spreder”, der giver dobbelt lys og me-
gen varme, skinner ned over det store, runde bord 

midt i stuen. Hvorfor skulde 
vi dog tænke på stormen 
og kulden. Vi klipper jo 
stjerner og himmelstiger og 
klistrer hjerter af skinnende 
glanspapir. Og i kakkelov-
nens kogehul syder æbler, 
dem spiser vi brændende 
varme…”

Julegrisen skal slagtes
”Næste morgen vågner vi op ved en sønderriven-
de skrålen, og vi véd, at nu er havemand og slag-
ter Rasmus Hansen kommet, og nu skal julegrisen 
slagtes. Den dag er den fredelige Rasmus Hansen 
husets midtpunkt. Hele sommeren har han stilfær-
digt passet præstegårdshaven og beskedent ta-
get imod ordrer, men nu er det hans store dag…  
Hans stille stemme er pludselig blevet stærk og 
befalende, og ”han skal nok få præstefruen og pi-
gerne til at springe for sig”. Og hvilken dag: Rulle-
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pølser og sværpølser, medister og leverpølser, 
Lungepølse og sylte, grisetæer og først og sidst, 
sorte pølser”. 

Præsten skriver juleprædikener
”Far ser vi meget lidt i disse travle dage. Han van-
drer op og ned ad gulvet i sit studerekammer. Han 
arbejder på juleprædikenerne. Engang imellem 
bliver der stille, så véd vi, at han står ved sin pult 
og skriver. Og ingen, ikke engang mor, vover sig 
ind til ham. Men hver aften er vi sammen alle. Så 
sidder vi på skamler og tæpper ved den store kak-
kelovn i dagligstuen og vi synger denne ene jule-
salme efter den anden”. 

Præst og børn besøger sognets gamle
”Fire dage før jul trækker far sine tykkeste støvler 
på, binder halstørklædet to gange om halsen, den 
gamle frakkes krave slås op om ørerne, og så går 
han rundt i sit store sogn. Ad dårlige veje og små 
stier, hvor intet andet læ findes end de stynede 
popler, går han sindigt fra hus til hus, hvor der bor 
gamle og syge. Men han går ikke alene. Ved hån-
den har han to af sine børn, 
for det er godt, når der skal 
synges julesalmer, at bar-
nestemmer klinger mellem 
de rystende, gamle stem-
mer”. 
”Den stærke lugt af tørv og 
naftalin, af stegte æbler og 
kaffe i den lille stue med 
det lave bjælkeloft generer 
os slet ikke. Det er jo begyndelsen til julen, når far 
med sin rolige stemme læser juleevangeliet for de 
syge, og julesalmerne lyder, fars stemme så dyb, 
den syges næppe hørligt, medens vi børn, uhæm-
met af alle ydre indtryk, sender sangen op i en ly-
sende stribe. Særligt holder far af Brorsons ” I 
denne søde juletid tør man sig ret fornøje”. Vi sy-
nes, at den er lidt lang, men far siger, at den kan 
gamle mennesker bedre lide end de nyere julesal-
mer, som ” Julen har bragt velsignet bud” eller Vel-
kommen igen, Guds engle små…”

Præstebørnene bragte mad ud til de sognets 
fattige
”…Og de næste dage bliver vi sendt af sted af 
mor, da er det kun os børn i optog, for nu skal 
gamle Stine have en alen medister, og Hans ved 

kæret, der er 79 år og har ligget syg i et halvt år, 
skal have sødsuppe med blommer, og skomage-
rens Marie får et stykke flæskesteg, og hinkema-
ren ved kæret får sylte og pose med kaffe, og så-
dan går vi fra sted til sted med mors milde gaver. 
Aldrig begreb jeg, at noget blev tilovers til os selv 
af vores slagtegris. Der var ikke noget, der hed 
”social forsorg”, men mine forældre, der langt fra 
var velhavende, delte så selvfølgelig ud med rige 
hænder af deres hjerters godhed over for de nød-
lidende…” 

Julen - dengang og i dag
En af forskellene mellem at fejre jul dengang i 
1895, i forhold til i dag er måske, at man dengang 
insisterede på, at der skulle være aften-stilhed i 
hjemmet i dagene op til juleaften. Stilhed for at 
man kunne dvæle ved julens budskab om Jesu 
barnets fødsel på jord.  I stilhed skulle man grunde 
over hvilken betydning, det har, at verdens frelser 
er født.
 I en børnefamilie nu om dage kan der være mas-
ser af forskellige lyde i hjemmet til hverdag. Også 

i juledagene. Lyde fra TV, 
computer, mobiltelefoner, 
Ipads osv. Måske skulle vi 
prøve at slukke de appara-
ter et par timer om aftenen 
i juledagene. Lad stilheden 
få plads. Nogle gange skal 
der stilhed til, før vi kan hø-
re, hvad vi selv tænker. Og 
høre, hvad Gud taler til os i 

vores samvittighed. I juletiden handler det om, at 
lytte til fredsbudskabet til dig og mig, som Jesu 
barnets fødsel er udtryk for.
At give plads til stilhed, bøn og eftertanke i aften-
timerne – udtrykker salmedigteren Holger Lissner 
i et salmevers:
Nu er timen til stilhed,
til bøn og til tanker,
til ord, som har vægt, og som kræver et svar.
Kom og rør ved os, Kristus,
så vi bliver åbne
for glæden og livet og freden, du har. 
(DDS 786, vers 3)
Det forekommer mig, at de verse-ord har en særlig 
betydning og vægt i advents- og juletiden.
Glædelig advents- og juletid.
 JWA

➔
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ARRANGEMENTER

❚  Julekoncert med  
Midtjysk Kammerkor   

Onsdag d. 28. nov. kl. 19.30 i Staby Kirke
Her kan publikum høre 
julens dejlige toner ud-
sat for kor. Der vil være 
et udvalg af de kendte 
og elskede danske ju-
lesange og engelske christmas carols, samt 
enkelte nyere indslag i julerepertoiret. Endelig 
vil der være fællessalmer så publikum også 
kan få rørt stemmen. Der er med andre ord 
lagt op til en festlig og afvekslende koncert.
Midtjysk Kammerkor blev dannet i 2011 og 
består af sangere fra Viborg fra det midtjyske 
område. Koncerten ledes af Midtjysk Kam-
merkors faste dirigent Søren Birch.

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

❚  1. søndag i advent 
2. december kl. 13.30 i Staby Kirke
Minikonfirmanderne opfører Krybbespillet, 
derefter er der kaffe og klejner, og det hele 
foregår i kirken. Anden del af arrangementet 
foregår og slutter på ’Den grønne Plads’, hvor 
juletræet tændes af Birgitte Eskildsen, vi syn-
ger en sang, og julemanden kikker forbi. Alle 
er velkommen. 

 ’Aktiv Staby’ og Staby Menighedsråd

❚  2. søndag i advent 
9. december kl. 14.00 i Madum Kirke 
Her er der gudstjeneste med indlagt Lucia-
optog. Herefter er der julehygge i Madum 
Forsamlingshus, vi danser om juletræet og 
julemanden kikker forbi. Alle er velkommen. 
 Madum Menighedsråd

❚  Koncert i Madum Kirke
10. dec. kl. 19.00
Traditionen tro 
kommer Ringkø-
bing Garden/en 
stor flok unge mennesker og spiller julen ind 
med mange af de kendte julesange og – sal-
mer. Herefter er der kaffe i Madum Forsam-
lingshus. Alle er velkommen. Fri entré. 
 Madum Menighedsråd 

❚  Helligtrekongersøndag
6. januar 
Vi starter med gudstjeneste – denne gang i 
Staby Kirke kl. 14:00 ved Jesper W. Ander-
sen, derefter er der sammenkomst i Staby 
Præstegård, hvor Estrid og Knud Anton Han-
sen fortæller. Alle er velkommen.

❚  Filmaften
21. februar kl. 19.00 i Staby Præstegård 
Captain Fantastic  
- en ualmindelig far.
I filmen ’Captain Fantastic’ 
har familiefaren Ben slået sig 
ned i skoven med sine seks 
børn, hvor han gennem flere 
år har lært dem, hvordan man 
overlever i naturen uden hjælp 
fra moderne fornødenheder.
Men da moren dør, efter længere tid på et 
psykiatrisk hospital, beslutter Ben sig for at 
forlade sit hjemmelavede paradis og tage 
børnene med til begravelsen.
Turen gennem det moderne samfund bliver 
en rejse, der kommer til at forandre alle invol-
verede parter.

❚  Kristendom og  
Kommunisme 

Kirkens rolle i omvæltningen af DDR-styret                                     
Foredrag onsdag den 27. 
februar kl.19.30 ved cand.
theol. Ph.d. Bo Grymer i 
Staby Præstegård.
DDR var på papiret en demo-
kratisk socialistisk stat, men 
i virkeligheden en kommunistisk diktaturstat, 
der slog hårdt ned på systemkritikere.
 Forholdet mellem det ateistiske styre og den 
kristne kirke var spændt. Religionsundervis-
ningen blev afskaffet. Konfirmationen blev er-
stattet af et socialistisk alternativ, og de kom-
munistiske skrifter var som en bibel. 
Kirken kom til at spille en vigtig rolle i opgø-
ret med kommunismen, da kirkerummet var 
det eneste fristed i det totalitære samfund. 
Ugentlige freds-bønner og freds-demonstra-
tioner fik betydning for den fredelige revolu-
tion, som fandt sted i 1989, hvor DDR-styret 
brød sammen, uden at der blev løsnet et ene-
ste skud. Fri entré.



DANMARK I 
1000 ÅR

DANMARK OM 
1000 ÅR

2019 er 1000-året for DANNEBROG som 
DANMARKS og danskernes kendemærke

Hvad var det, der begyndte med os i Valdemartiden. 
Hvad var det for et folk , nation og samfund vi blev til. 

Hvad skal det blive til med  folk og kristendom.

Hans Raun Iversen
Tidligere Lektor i Praktisk 

Teologi og Leder af Center 

for Kirkeforskning

”Hvad siger  
kristendommens  

historie i Danmark 
om dens fremtid?”

Arrangeret af menighedsrådene i 
Vemb – Gørding – Bur -Ulfborg - Husby – Thorsminde  

- Sdr. Nissum - Staby – Madum - Tim – Stadil – 
Vedersø - Hover – Torsted - Ølstrup

Ove Korsgaard
Professor DPU og 
Århus Universitet

”Hvad var det, vi blev 
til – og hvad skal det 

blive til med os?

Folk, samfund og 
dannelse som arv og 

fremtid”

ARRANGEMENTER
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KIRKEHØJSKOLE 
2019   
26. januar 

Tim Kirke og Tim Hallen

  9.00 - Gudstjeneste 

10.00 - Kaffe / rundstykker

10:30 -  Foredrag:  
Hans Raun Iversen 

11.30 - Frokost

12.30 -  Foredrag:  
Ove Korsgaard

13.30 - Drøftelse

14.00 - Kaffe og afslutning

TILMELDING:
seneste 19. januar
ved indbetaling af 
125 kr / person

Mærket: 
Kirkehøjskole
til enten
Bank konto: 
7670 1461214
eller
Mobile pay:  
78774



❚ Info

❚  Gravsten  
- sikkerhed på kirkegårdene

Desværre en der sket legemsbeskadi-
gelse på baggrund af usikre gravsten 
flere steder i landet. I 2016 skete der 
en alvorlig ulykke på en københavnsk 
kirkegård, idet en gravsten væltede ned 
over et barn og dræbte dette barn.

Menighedsrådet har som arbejds-
giver pligt til at sikre, at arbejdspladsen 
overholder de miljømæssige regler. 
De mange besøgende, der kommer 
på kirkegården, skal selvfølgelig også 
færdes sikkert.

Den enkelte gravstedsejer har ansvaret 
for gravstenens sikkerhed, uanset stør-
relse, udformning, udseende og kontrol 
af såvel gravsted som monument. Hvis 
gravstenen er placeret på et tydeligt 
markeret gravsted og udgør en sikker-
hedsrisiko, er det gravstedsejeren, der 
har det fulde økonomiske og juridiske 
ansvar. Det gælder både betaling for 
sikringen af gravstenen eller hvis det 
f.eks vælter og nogen kommer til skade.

Gravsten, der er over 60 cm høje skal 
kunne tåle et tryk eller et skub på 35 kg 
og det er gravstedsejerne, der skal sørge 
for, at det er i orden. Når du besøger 
dit gravsted, skal du vurdere om der er 
problemer med sikkerheden f.eks. om 
stenen hælder eller føles løs. Hvis du 
tror, ar gravstenen er usikker, skal der 
gives besked til graveren, så medarbej-
derne kan være ekstra opmærksomme, 
når de færdes på gravstedet eller på 
nabogravstederne.

Menighedsrådet skal sikre de beva-
ringsværdige gravsten på begge kirke-
gårde. Det gælder også lapidariet på 
Madum Kirkegård. Der kan blive tale 
om, at gravsten lægges ned, hvis de ikke 
er sikre nok eller gravsteder spærres af 
med bånd. Menighedsrådet vil sende et 
brev til de ”implicerede” gravstedsejere 
med yderligere information.

 Staby  - og Madum Menighedsråd
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❚ Staby Kirkegård 
De såkaldte ’insektstauder’ er nu place-
ret forskellige steder på Staby Kirkegård. 
Kaj har endog været kreativ og lavet et 
hjerte ved den østlige indgang.



❚ Høstgudstjenester
Vore høstgudstjenester i Staby og Ma-
dum blev afviklet, og i begge kirker, var 
der flot pyntet med korn og blomster. 
Billedet er fra Madum Kirke.

❚ Minikonfirmander
En flok videbegærlige børn fik syn for sa-
gen og svar på en del spørgsmål. Kaj vi-
ste rundt både på kirkegården og oppe i 
tårnet. Det er en fornøjelse, når spørgely-
sten er stor. ”Hvor stor er kirken, og hvor 

mange rum er der? og så videre.” En ti-
me føles ligesom 15 minutter, så hurtig 
løber tiden”, var der en minikonfirmand 
der sagde.

❚ Hej
Vi har børn, der er fløjet fra reden og holder 
juleaften hos deres svigerforældre. Vi ved, 
der er mange, der er alene, både helt alene 
og med børn. Derfor vil vi gerne byde vel-
kommen til juleaften hos os i Stadil til dem, 
der måtte have lyst og behov for en juleaften 
i hyggeligt selskab. Hvis du/I gerne vil med, 
kan vi findes på Facebook eller ring til os på 
23 98 09 64. 

Mange førjulehilsner  
Mette og Per Jacobsen Heap.
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❚ Frivillige
Menighedsrådet nyder stor glæde ved det 
arbejde de frivillige påtager sig ved Staby 
Kirke. Enhver der har lyst til at indgå i dette 
team, er meget velkommen til at henvende 
sig til een i Staby Menighedsråd.



❚ Kalkning af Madum Kirke                  
Da vi i 2009 fik sandblæst og kalket Ma-
dum Kirke, var det med et klart håb om, 
at nu skulle vi se på en flot 
kalket kirke i mange år 
fremover, desværre gik 
det ikke sådan. Vi har haft 
både arkitekt Knud Fuus-
gaard og Nationalmuseet 
til at kigge på problemet, 
og man er ikke nået frem 
til en entydig konklusion. 
Dog har vi fået en række 
råd, b.la. at der kan være 
opstået en opfugtning af 
tårnet, der kan være skyld 
i nogle af problemerne, og 

at alger/lav også kunne være en del af 
problemet. Derfor har vi her i efteråret få-

et algebehandlet og kalket 
kirken og forventer at skul-
le kalke hvert år de næste 
mange år. Dog vil vi se, 
hvordan kalken holder in-
den vi beslutter os for 
kalkning i 2019, da vi har 
fået kalket forholdsvist 
sent her i 2018. Lad os nu 
nyde synet af den nykalke-
de kirke og håbe trængs-
lernes tid er ovre.
 Per Jacobsen

❚ Om barnedåb i Staby og Madum kirker          
I Staby og Madum Menighedsråd er vi ble-
vet 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 opbaknin-
gen 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 menigheden som vidner på dåben.
Hvis der er ‘særlige omstændigheder’ om-
kring en dåb, kan der efter aftale med præ-
sten foretages dåb på et andet tidspunkt 
f.eks. lørdagsdåb.
 På vegne af Staby og  
 Madum Menighedsråd
 Jesper W. Andersen

❚ Mødeliste for Staby og Madum Menighedsråd 2019               
Møderne foregår fra kl. 19.00 - 21.30 i konfirmandstuen i Præstegården.
Møderne kan ved flere lejligheder blive indkaldt til kl. 18:30

• Menighedsrådsmøde 15/1 kl. 19.00
• Fælles regnskabsmøde i konfirmand-

stuen 12/3 kl. 19.00-20.30 holder me-
nighedsrådene regnskabsmøde hver 
for sig. 20.30-21.30 Fællesmøde. 

• Menighedsrådsmøde 9/4 kl. 19.00
• Menighedsmøde for Madum Sogn i 

Madum Forsamlingshus 14/5 kl. 19.00

• Menighedsmøde for Staby Sogn i 
Staby Præstegård 14/5 kl. 19.00

• Menighedsrådsmøde 18/6 kl. 19.00 
• Menighedsrådsmøde 20/8 Kl. 19.00
• Menighedsrådsmøde 17/9 kl. 19.00
• Menighedsrådsmøde, konstituerende 

12/11 kl. 19.00
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Torsdag d. 22. november  
Jesper W. Andersen

Torsdag d. 6. december  
v. Jesper W. Andersen

Torsdag d. 20. december  
v. Gitte Hansen NB. Ulfkær Kirke

Torsdag d. 10. januar  
v. Jesper W. Andersen

Torsdag d. 24. januar  
v. Gitte Hansen

Torsdag d. 7. februar  
v. Jesper W. Andersen - Altergang

Torsdag d. 21. februar  
Gitte Hansen

Torsdag d. 14. marts  
Jesper W. Andersen

Torsdag d. 28. marts  
Gitte Hansen

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

❚ Aktivitetskalender
28.  november kl. 19.30 julekoncert i Staby Kirke med Midtjysk Kammerkor.  Se s. 3

 2.  december 1. søndag i advent i Staby Kirke kl. 13:30 Krybbespil. Se s. 3

 9.  december 2. søndag i advent. Madum Kirke. Se s.3

 10.  december kl. 19.00 Koncert i Madum Kirke. Se s. 3

 19.  december kl. 19.00, Staby Efterskole kommer i Staby Kirke.

 20.  december Staby Skole i kirke kl. 8.30.

 24.  december Juleaften kl. 13.30 i Madum Kirke, kl. 15:00 i Staby Kirke.

2019

 6.  januar Hellig tre Konger gudstjeneste kl. 14.00 i Staby Kirke. Se s.3

 26.  januar Kirkehøjskole i Tim Kirke. Se s. 4

 7.  februar kl. 19.00 i Staby Præstegård Sangaften med Annette Gaardsted.

 21. februar kl. 19.00 Filmaften. Se s. 3

 23.  - 24. februar Konfirmandlejr på Blåkilde Efterskole.

 27.  februar foredrag i Staby Præstegård. Se s. 3 

31. december - Nytårsaften. Gudstjeneste i Staby Kirke kl. 14.30. Efter gudstjenesten ønsker vi 
hinanden et godt nytår over et glas champagne og kransekage. Staby - og Madum Menighedsråd

❚ Samtaletjeneste
 En folkelig samtaletjeneste i samarbejde med Kirkens 

Korshær. Tlf. 70 120 110. Tlf. tid 20.00-02.00.  
Her kan man henvende sig anonymt, og medarbej-
derne har tavshedspligt. ”Sct. Nicolai” har ingen 
illusioner om at ”han” kan fjerne eller behandle, men 
han kan følge med og måske hjælpe videre på vej.
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❚  Kirkelige handlinger august - oktober 2018
Døbte i Staby Kirke:
26.08.2018  Staby Kirke, Michael 

Vincent Kruse Sahl
09.09.2018  Staby Kirke, Mateo 

Hounisen Laumann 
Albrektsen

29.09.2018  Staby Kirke, Anton 
Mølgaard Jacobsen

21.10.2018  Staby Kirke: Julie  
Moesgaard Thorup

❚ 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. 18.00-19.30
Leder: .......................... Anette Kobborg, tlf. 2071 4556

ULVE: .......................... Mandag kl. 18.00-19.30
Leder: .......................... Gurli Smedegaard, tlf. 2781 0142

SPEJDERTROPPEN:  Tirsdag kl. 19.00-21.00 og søndage
Leder: .......................... Leder: Kim Berthelsen, tlf. 9742 0383               

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 – 
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

Viet i Staby Kirke:
18.08.2018  Mai-Britt Sonnenburg &  

Lars Ringe Sonnenburg

11.08.2018  Kirkeligt velsignede på privat 
adresse: Camilla Pilgaard 
Jönsson og Stephan Pilgaard 
Jönsson 

Viet i Madum Kirke: 
08.09.2018  Heidi Heimdal Hansen og 

Jacob Chris Ulrik Hansen
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Nu er den dejlige sommertid allerede for 
længst overstået, og det lige så dejlige efterår 
ret fremskredent. Det nye kirkeår er jo lige om 
hjørnet og vi går ind i tiden med de mange høj-
tider og fester. Lige for ligger julen, hvor vi jo 2. 
søndag i advent, holder gudstjeneste med ef-
terfølgende juletræ i forsamlingshuset, vi hå-
ber på en god opbakning. Desuden har vi tra-
ditionen tro i anledning af julen, en julekoncert 
med Ringkøbing Garden den 10. december. 
I det forgangne efterår har vi haft mange fine 
arrangementer. Jeg vil især fremhæve 2, nem-
lig spaghettigudstjenesten, hvor vi havde den 
store glæde at være cirka 30 personer til af-
tensmad i forsamlingshuset. Til høstgudstje-

nesten var der også et pænt fremmøde, og vi 
havde et dejligt måltidsfællesskab efter guds-
tjenesten.
Den 11. september havde vi i Madum Sogn 
orienteringsmøde og fik valgt nyt menigheds-
råd, det vil sige de hidtidige 4 menighedsråds-
medlemmer fortsætter og Benthe Mortensen 
træder ind, det betyder at vi igen er fuldtallige.
Til sidst vil jeg på menighedsrådets vegne øn-
ske alle familier i sognet en glædelig jul og et 
lykkebringende nytår. 
 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

❚ 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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Vinden rusker i træerne, 
det er efterår, - uanset 
hvilken rute ude i natu-
ren man går, så vil man 
møde fra gule, orange til 
rødlige nuancer. Man-
gen én fristes til at samle 
kastanjer, bog og agern 
op til senere skønne kre-
ative timer en vinterdag.  

Bag os ligger nu Samtaleaftenen, hvor for-
slag til hvordan man kan hjælpe hinanden i 
tunge livssituationer blev belyst på værdig 
vis. Senere i september nød vi en god høst-
gudstjeneste, hvor salmesangen blev un-
derstøttet af dejligt korsang. Derudover har 
vi netop oplevet i Madum Kirke 5 – års dåbs-
jubilæum/ spaghettigudstjenesten, hvor et 
mylder af glade børn prægede arrangemen-
tet, børn og voksne havde en dejlig aften.

Et lille hold konfirmander er nu kommet godt 
fra start i præstegården. Et vist antal gange 
skal konfirmanderne deltage i gudstjene-
sten i kirken inden konfirmationen den 17. 
maj 2019. Det er bestemt hyggeligt at møde 
de unge mennesker i den forbindelse. 

Benny Andersen og Kim Larsen, vore folke-
kære poeter og musikere døde her i 2018. 
Begge navne er repræsenteret i lillesøsteren 
til ’Den danske Salmebog’: Kirkesangbo-
gen, som er udgivet i 2017. Ind i mellem må 
vi bare stoppe op og skønne på bredden i 
vor danske sangskat.

Sønderjylland har været hårdt med, hver 
gang der har været krig, og den 11. novem-
ber var det 100 år siden 1. Verdenskrig slut-
tede. Denne glædens dag blev markeret på 

opfordring af biskop Elof Westergaard til he-
le stiftet med klokkeringning kl. 11.00. Staby 
Madum Pastorat fulgte denne appel.

Ulfborg, ’De vestlige Sogne’ og Staby Ma-
dum arrangerer den årlige julekoncert, og 
det foregår i Staby Kirke den 28. november. 
Midtjysk Kammerkor synger, og her er alle 
chancer for at komme i advents- og julehu-
mør. 
December måned ligger herefter lige om 
hjørnet med de mange traditioner: 1. søn-
dag i advent, Luciaoptog i Madum, ’Ønsk en 
salme’ – gudtjeneste, og Nytårsdag – guds-
tjeneste den 31. december. På Hellig tre 
Konger i januar starter vi med gudstjeneste 
og derefter er der sammenkomst i præste-
gården, hvor Estrid og Knud Anton Hansen 
fortæller.
Ifølge en legende faldt Dannebrog ned fra 
himlen den 15. juni 1219, 800 år er gået i 
mellemtiden, og med det som udgangs-
punkt, er der arrangeret en Kirkehøjskole 
den 26. januar. Dette foregår i Tim.
I februar er der foredrag med Bo Grymer i 
præstegården, og vi forsøger også at holde 
fast i én sangaften, ligeså én filmaften her 
om vinteren. 

Vedrørende kirkebetjeningen kører Jesper 
W. Andersen og Jakob Sandal parløb som 
vanlig, her bør nævnes, at Jakob S. er blevet 
udsendt som feltpræst i Irak i en måned. 
Annette Gaardsted er vendt tilbage igen ef-
ter orlovsperioden, denne gang - efter eget 
ønske - med færre timer på ansættelsesbe-
viset. Tingene er ved det gamle, dog vil der 
ind i mellem være dækning af vikarer ved or-
gelet.
Ude på kirkegården er tiden inde til gran-
dækning, og Kaj Jeppesen har været på 
kursus, for at få en opdatering på det felt.

Hermed ønsker Staby Menighedsråd alle en 
god adventstid, en glædelig jul og et godt 
nytår.

Staby Menighedsråd  
v/Ane Thomsen

❚  Nyt fra  
 Staby   
 Menig- 
 hedsråd
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❚ Rundviser i Staby Kirke
Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 9749 1677  
eller mobil 2890 0039. Varighed efter ønske.

 

❚ Staby ❚ Madum
25. november s. s. i kirkeåret 10.30 JWA Kirkekaffe

 2.  december 1. s. i advent 13.30 Krybbespil *

 9.  december 2. s. i advent 14.00* Lucia.

16. december 3. s. i advent 10.30 JWA  Ønsk en julesalme*

23. december 4. s. i advent Ingen Ingen 

24. december Juleaften 15.00 JWA ** 13.30 JWA **

25. december Juledag 09.30 JWA 11.00 JWA

26. december 2. juledag 10.30 JWA

30. december Julesøndag 09.00 J. Sandal Kirkekaffe

31. december Nytårsaften 14.30 JWA *** 
Kransekage og champagne

 6.  januar H3K Søndag 14.00 JWA Kaffe i Præstegården

13. januar 1. s. e. H3K 10.30  JWA

20. januar 2. s. e. H3K 19.30 JWA Kirkekaffe

27. januar 3. s. e. H3K 09.00 J. Sandal

 3.  februar 4. s. e. H3K 10.30 JWA

10. februar s. s. e. H3K 10.30 JWA Kirkekaffe

17. februar Septuagesima 10.30 JWA

24. februar Seksagesima 19.30 JWA Kor medvirker 
Kirkekaffe

 3.  marts Fastelavn 10.30 JWA

10. marts 1. s i fasten 19.30 J.Sandal

Indsamling til *Kirkens Korshærs Julehjælp, **Børnesagens Fællesråd,  
***Bibelselskabet.                                                                                                              

❚ Gudstjenester
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