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I november 2018 fik jeg som feltpræst med tilknyt-
ning til hjemmeværnsdistrikt Østjylland en ganske 
særlig opgave. Den britiske ambassadør i Danmark, 
Dominic Schroeder, havde meddelt hjemmeværnet, 
at han ville komme og lægge en krans ved krigergra-
vene på Vestre Kirkegård i Aarhus. I den forbindelse 
bad han hjemmeværnet om at forestå en kranselæg-
nings-ceremoni, hvor feltpræsten skulle holde en 
prædiken, der omhandlede de faldne britiske solda-
ter. Det hele skulle foregå på engelsk.
Det var en spændende opgave for mig. En opgave, 
der gav anledning til at overveje, hvilken betydning 
det har at mindes mennesker, der er døde for længe 
siden. Hvorfor er det vigtigt at give et godt minde vi-
dere?

Mindet om os til næste generation
Man kunne stille sig selv dette spørgsmål: Hvad er 
det vigtigste vi kan give videre til vore børn? Er det 
penge og kærlighed? Er det velstand og en god pen-
sionsopsparing? Nej - det er allervigtigste vi kan give 
videre til vores børn er et godt og ærefuldt minde. Det 
vigtigste, som vi kan efterlade vores børn, er mindet 
om forældre, bedsteforældre, der trådte i karakter i 
afgørelsens øjeblik og gjorde det rigtige i livet. På den 
måde efterlades vores børn noget at være stolte over. 
De efterlades et ærefuldt minde. For dét kan de af 
gode grunde ikke give sig selv. Et minde, som man 
kan være stolt over, er det eneste virkelig værdifulde 
at give videre til sine efterkommere. Til forskel fra 
skam indeholder stolthed noget, der kan inspirere og 
opbygge et menneske. På et større plan indeholder 
stolthed noget, der kan opbygge en nation. 

Det kan godt ske, at vi undervejs i livet lider en række 
nederlag. Ting, der ikke gik, som vi håbede. Men har 
vi kæmpet for det gode liv efter bedste evne, selvom 
vi godt véd, at det er en kamp vi til sidst taber, så vin-
der vi ikke desto mindre æren i nederlaget. Og der-
med har vi videregivet et minde om, at vi ikke var no-
gen, der gav op, når livet blev svært.  

Faldne britiske soldater fra 2. Verdenskrig

På billedet står den britiske ambassadør, en trompe-
tist og undertegnede ved gravstenene for nogle briti-
ske flyvere på Vestre Kirkegård i Aarhus.  De var om-
bord på et fly, det blev beskudt af tysk anti-luft-skyts 
og som derefter styrtede ned på en mark ved Skæ-
ring - nord for Aarhus. Det skete den 23. april i 1945. 
Ved det flystyrt omkom 6 britiske flyvere. 
Lokalhistorikere har senere rekonstrueret, hvad der 
skete. Flyet var lettet fra England og var på vej til en 
våbennedkastning i Jylland. Efter at være blevet ramt 
af tysk anti-luft-skyts fra Aarhus tabte piloten kontrol-
len med flyet, der styrtede ned på en mark ved Skæ-
ring. Ikke alle de ombordværende blev dræbt i styr-
tede. Det lykkedes 3 flyvere at kravle ud af det bræn-
dende fly og flygte fra stedet. Men de blev senere 
taget af tyskerne. 

❚  At give et godt minde videre

kirkebladet.nu



Et par uger senere, den 4. maj 1945, meddelte den 
britiske Feltmarskal Montgomery, at de tyske tropper 
i Holland, Nordtyskland og Danmark havde overgivet 
sig. Den dag gik markens ejer ved Skæring, en lokal 
landmand, ud på marken og satte et trækors i jorden 
ved det sted, hvor flyet styrtet ned. Det gjorde han i 
taknemmelighed over de britiske flyvere, der havde 
ofret deres liv for at Danmark kunne blive et frit land 
igen. Det trækors blev senere erstattet af en stor min-
desten, der stadig står dér den dag i dag.  

Gravstens-indskrift
I baggrunden på foto 1 fra Vestre Kirkegård kan man 
se en række gravsten for de britiske flyvere. En af 
dem hed J.H. Hamilton. Han var ombord på flyet. På 
hans gravsten står der:
Do not pass this stone in sorrow,
but in pride,
and may you live as noble,
as they died.
(Oversat til dansk: ”Gå ikke forbi denne sten i sorg, 
men i stolthed, og lev du lige så ædelt, som de døde”) 
J.H. Hamilton blev 24 år gammel.

Ofrets kors  
(The Cross of Sacrifice)
De britiske flyvere, der lig-
ger begravet på Vestre 
Kirkegård i Aarhus er 
langt fra de eneste briti-
ske flyvere, der omkom i 
Danmark under krigen. Så 
vidt jeg har kunnet læse 
mig til ligger omtrent 1000 
britiske flyvere fra 2. Ver-
denskrig begravet i dansk 
jord – rundt på danske kir-

kegårde. De har den skæbne til fælles, at de blev 
skudt ned i dansk luftrum under 2. Verdenskrig. Der 
er altså mange mænd, der har ofret deres liv på 
dansk grund – i kampen mod Nazi-Tyskland. Men 
mændenes indsats medvirkede til at Danmark og 
Europa igen blev frit i 1945. 
På nogle af de danske kirkegårde, hvor der ligger et 
større antal britiske flyvere begravet, har de britiske 
myndigheder rejst et stort kors til minde om de fald-
ne. Det kors hedder ”The Cross Of Sacrifice” (Ofrets 
kors). Det kors findes f.eks. på Lemvig Kirkegård. 
Hvorfor har man valgt dette symbol som et gravmær-
ke? Det referer naturligvis til Jesu død på korset. 

Hvorfor ofrede Jesus sig på korset? Det gjorde han i 
kærlighed for at bære konsekvenserne af menneske-
nes synder og for at forsone verden og Gud med hin-
anden. Det betyder, at Jesus Kristus ofrede sig for os, 
så vi skal ikke ofre os for ham. Vi skal heller ikke ofre 
os for Gud. Men at leve et menneskeliv kan indebæ-
re, at vi må ofre noget af os selv for hinanden - i livet. 
I kærlighed til livet viste Kristus døden foragt og øn-
skede, at vi på samme måde skal give os selv for vo-
res venner. Det er dét, der lægger i Jesu ord: ”Større 
kærlighed har ingen end den, der sætter sit liv til for 
sine venner” (Johannes Evangeliet kapitel 15, vers 
13).  Det er den bagvedliggende betydning med bri-
ternes store kors ”Ofrets kors”.

Danske frihedskæmpere
På Vestre Kirkegård i Aarhus kan man også finde fre-
dede grave for danske frihedskæmpere, der omkom 
under 2. Verdenskrig. Mennesker, der tog en beslut-
ning om at kæmpe for Danmarks frihed. De vidste, at 
modstandskampen kunne koste dem livet, men de 
gjorde det alligevel, fordi de syntes, at det var det rig-
tige at gøre. De er helte, som vi mindes ved at sætte 
en gravsten. En gravsten, der for eftertiden fortæller 
om et menneske, der i kærlighed til livet viste døden 
foragt. Når vi læser om de tanker, handlinger, kampe 
og de ofre, som de har ydet – så skabes der et ånde-
ligt fællesskab med dem. Et fællesskab, en samhø-
righed, der bevirker, at vi kan være et åndsbeslægtet 
folk. Fordi de handlede i en ånd af retfærdighed og 
tapperhed og mod, der også kan inspirere menne-
sker, der lever i dag.   

En nyttetænkers afvisning af mindets betydning
Man kan godt møde det synspunkt, at en minde-ce-
remoni er spild af tid og resurser. Nyttetænkeren gør 
sig morsom over, hvad en mindehøjtidelighed i dag 
skal til for. En nyttetænker kan ikke bruge ære og 
åndsfællesskab til noget. Men over for nyttetænke-
ren kunne man indvende, at det åndelige fællesskab 
med fortidens helte og forbilleder er med at til inspi-
rere os i dag til at leve i et forpligtende fællesskab 
med hinanden.  
Derfor bliver vi ved at bygge monumenter og opsæt-
te mindesmærker. Det gør vi, fordi det er i mindet, at 
vi finder ånd og styrke til at gøre vores pligt og kæm-
pe for det, som vi har kært i det liv, som vi lever i dag.  
Sådan at vi kan leve vores liv på en sådan måde, at 
det forhåbentlig bliver til et godt minde for dem, der 
kommer efter os.  JWA

➔
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ARRANGEMENTER

❚  Filmaften
21. februar kl. 19.00 i Staby Præstegård 

Captain Fantastic  
- en ualmindelig far.
I filmen ’Captain Fan-
tastic’ 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 fornøden-
heder.
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 demokratisk sociali-
stisk stat, men i virkeligheden en kommuni-
stisk diktaturstat, der slog hårdt ned på sy-
stemkritikere.
 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.

❚  Forårskoncert
i Staby Kirke den 3. april 
kl. 19.30

Sámal Lamhauge, Ulfborg  
leder koret ’Come together’, 
som består af 25 medlem-
mer. Korets sangrepertoire 
består af både nyere danske 
sange og engelsksprogede 
evergreens. I koncerten er 
der også ilagt fællessange, 
hvor alle kan være med.

❚  Luthers Nøgle
Rollespil udført af konfirmander  
den 9. april

Luthers Nøgle er et historisk rollespil, hvor vi 
tidsmæssigt befinder os i tiden omkring Re-
formationen. Jagten for de forklædte pilgrim-
me går ud på at finde Luthers Nøgle. I mindre 
grupper møder spillerne forskellige personer 
fra middelalderen, der alle har et dilemma, de 
skal have hjælp til at løse. Det kræver snilde 
og samarbejde at løse opgaverne, ligesom 
de ofte må reflektere over de kristne værdier. 
Rollespillet er både sjovt og lærerigt, det er 
en formidlingsform der taler til både krop og 
hoved. Martin Luther er højaktuel, da 500-året 
for Reformationen i Europa var i 2017. I 1517 
slog han 95 teser op på kirkeporten i Witten-
berg, og påbegyndte en kæmpe forandring 
af både menneskers tro og middelalderens 
samfund. Luthers Nøgle er udviklet på bag-
grund af grundig research i samarbejde med 
præster og historiker og bliver hvert år vide-
reudviklet på baggrund af feedback. Luthers 
Nøgle blev spillet første gang i 2007. 



ARRANGEMENTER
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❚  Staby Kirke
Skærtorsdag den 18. april kl. 19.30

Danmark har i mod-
sætning til mange an-
dre lande holdt fast i 
denne helligdag, som 
også er en festdag for 
nadverens indstiftelse. 
Der holdes i den forbindelse en kort nadver-
gudstjeneste i Staby Kirke. Derefter er der 
sandwich og hvidvin i tårnrummet. 
Alle er velkommen.

Staby - Madum Menighedsråd

❚  Taizé-gudstjeneste
26. maj kl. 19.30 i Madum Kirke

(An international Taizé 
worship service Sunday 
26th May in the church 
of Madum)
I Staby-Madum og omegn bor der efterhån-
den mennesker med flere forskellige nationa-
liteter og sprog. I lighed med sidste år vil vi 
som kirke afholde en økumenisk (fælles-kir-
kelig) gudstjeneste i form af en såkaldt Taizé-
inspireret gudstjeneste.

❚  Spaghettigudstjeneste
i Staby Kirke torsdag den 9. maj kl. 17:00  

I gudstjenesten skal 
vi/ børn og voksne 
være sammen om 
fortælling og musik. 
Et lille børnekor vil 
også deltage med 
dejlige sange. Efter 
gudstjenesten går vi op i Staby Sognegård, 
hvor vi skal hygge os over aftensmaden. Vi 
forventer at være færdig ved 18:30 tiden.
Gratis entré og alle er velkomne.

Staby - Madum Menighedsråd

❚  Menighedsmøde for 
Madum Sogn 

14. maj kl.19.00 i Madum Forsamlingshus.

❚  Menighedsmøde for 
Staby Sogn 

15. maj kl. 19.00 i Staby Præstegård. 

❚  Konfirmation
Der er konfirmation Store Bededag den 17. 
maj kl. 9.30 i Staby Kirke. 
BEMÆRK tidspunktet. Vi ønsker de unge 
mennesker en rigtig god dag.

❚  Himmelske Dage
Den 30. maj til 2. juni Himmelske Dage på 
heden, Danmarks Største kirkelige folkefest 
og festival i Herning. Søg eventuelt på nettet: 
himmelskedage.dk. Over 200 arrangementer 
venter.

❚  Musikgudstjeneste
9. juni pinsedag kl. 10.30. Musikgudstjene-
ste i Staby Kirke, hvor et norsk kor deltager 
under ledelse af Nicolai Karlsen.

❚  Friluftsgudstjeneste
10. juni 2. pinsedag kl. 10.00. Friluftsguds-
tjeneste hos Inger og Knud Jacobsen, Skor-
kærvej 2, 6990 Ulfborg. 

❚  Sommermøde
30. juni Sommermøde. Gudstjeneste kl. 
10.30 i Staby Kirke, dernæst i Staby Præste-
gårds have, hvor Peder K. Nielsen tidligere 
forstander på Levring Efterskole er foredrags-
holder. 



❚ Info

❚  Rundvisning i Staby Kirke  

❚  Flittige hænder
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I maj, juni, juli og august 2019 er der rundvisning i kirken.
Der er rundvisning hvor Karen Nørgaard vil vise og fortælle om Staby Kirkes 
historie og de mange seværdigheder, som findes i kirken.
Vi mødes ved kirken kl. 11.00. Varighed er cirka 1 time.
Det gælder følgende tirsdage: 14. maj, 18. juni, 23. juli og 13. august.
Der er ingen tilmelding.

Frivillige sørger for fine håndarbejder 
i såvel Madum - som i Staby Kirke.  
Dåbskludene er som bekendt til foræring, 
når der er dåb. Den lange strimmel, som 
ses på billedet, er til at beskytte manualet 
på orgelet i Madum Kirke. 
Der er ind strikket ordene: 

Agedrup Kirke 1964 - 2016     
Madum Kirke 2016.



Staby Efterskole deltog i gudstjene-
sten den 19. december, og kirken var 
stuvende fuld. Jesper W. Andersen 
fangede de unge mennesker i prædi-
ken med at trække nogle tråde fra da-
tidens Kejser Augustus (var romersk 
kejser 31 f.Kr. – 14 e.Kr.) til en frem-
stående leder i en stormagt i verden 
anno 2018. Et velforberedt band le-
verede dejlige julesange, og fælles-
sangene bidrog til, at julestemningen 
kom i hus denne aften.

Ringkøbing Garden holdt fanen højt, 
da de unge musikere viste deres kun-
nen i Madum Kirke den 10. december. 
De kendte julesalmer og sange blev 
spillet med engagement og indlevelse.
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MINDER FRA DECEMBER 2018

Madum Kirke lagde rum til årets lucia-
optog, en flok forventnings fyldte børn 
mødte op. Iklædt i fine hvide lucia-
dragter, med levende lys i hånden og 
så de lyse stemmer, - det blev meget 
stemningsfyldt. 

Staby Skole deltog i gudstjenesten i 
Staby Kirke den 20. december. Jes-
per W. Andersen var tømrer for en 
stund i skikkelse af Josef, da han skul-
le holde prædiken for Staby Skole. 
Høvlspåner hvirvlede rundt i luften, in-
gen kunne nu være i tvivl om Josefs’ 
fag. Det var en fornøjelse når så man-
ge stemte i med sang. 3. klasse sang 
også nogle få sange.
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Som noget nyt kom hele børnehaven 
i kirke den 20. december. Her deltog 
børn og voksne i en meget børneven-
lig gudstjeneste. Børn ser og husker i 
billeder, så der var power point på 
programmet. Det var tydeligt, at bør-
nene havde øvet på salmerne og san-
gene. Juletræet blev også pyntet 
med selvgjorte stjerner, hjerter med 
mere.

❚  Biblens planter
Granatæble
”Israliterne klagede: Hvorfor førte I Herrens 
forsamling ind i denne ørken,,.. hvor der 
hverken er korn eller figener, vintræer eller 
granatæbler…” (4. Mos. 20,5). Granatæblet 
var blandt de frugter, som spejderne bragte 
med tilbage fra Kana’ans land (4. Mos. 
13,23), og det var en af de afgrøder, som 
landet lovpristes for (5. Mos.8.8). Granat-
æbletræets blomster er meget smukke 
(Højs. 6,11; 7,12) og i dets skygge er der 
behagelig siddeplads (1. Sam. 14,2). Af 
frugten fremstilledes en krydret vin (Højs. 
8,2). 
I Palæstina har granatæblet været dyrket 
i mere end 5000 år. Skaller fra frugten er 
fundet ved udgravning af Gezer i lag fra 
3000 – 2000 f. Kr., frø og frugter er fundet 
i Jeriko fra den midterste del af bronzeal-
deren samt en hel frugt er fundet i en hule 
nær Det døde Hav (132 – 135 e. Kr.).
De rubinrøde frø er bløde og blev spist 
enten friske eller i tørret tilstand, og af frug-
tens saft fremstilledes en krydret vin. Frug-
tens kød blev blandt andet anvendt til at 
lindre åndedræts – og mavebesvær. Af 
frugtskallen og resterne af støvdragerne 
udvandt man en rød farve, der bl.a. blev 
udnyttet til farvning af læder. Skallen blev 
anvendt til fremstilling af blæk.
Kilde: Bibelens planter    
Forlaget Rhododos  



14. marts  
Jesper W. Andersen

28. marts  
Gitte Hansen 

11. april  
Jesper W. Andersen

25. april  
Gitte Hansen 

9. maj  
Jesper W. Andersen

23. maj  
Gitte Hansen

6. juni  
Jesper W. Andersen

20. juni  
Gitte Hansen

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

❚ Aktivitetskalender
21. februar kl. 19.00  
Filmaften i Staby Præstegård. Vi ser filmen: 
Captain Fantastic - en ualmindelig far. Se s. 3

23. - 24. februar  
Konfirmandlejr på Blåkilde Efterskole

27. februar kl. 19.30 i Staby Præstegård. 
Foredrag ved Bo Grymer, se s. 3

3. april, onsdag kl. 19.30 koncert i Staby 
Kirke med Come Together, korleder Sámal 
Lamhauge. Se s. 3

9. april Luthers Nøgle   
Rollespil udført af konfirmander. Se s. 3

18. april Nadvergudstjeneste  
i Staby Kirke kl. 19.30. Se s. 4

26. maj  Taizegudstjeneste  
kl. 19.30 i Madum Kirke. Se s. 4
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9. maj Spaghettigudstjeneste i Staby 
Kirke, derefter i Staby Sognegård kl. 17.00. 
Se s. 4

14. maj Menighedsmøde for Madum Sogn 
kl.19.00 i Madum Forsamlingshus

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

17. maj kl. 9.30 Konfirmation i Staby Kirke

Den 30. maj - 2. juni Himmelske Dage på 
heden. Se s. 4

9. juni kl. 10.30 Musikgudstjeneste i Staby 
Kirke. Se s. 4

10. juni 2. pinsedag Friluftsgudstjeneste 
hos Inger og Knud Jacobsen. Se s. 4 

30. juni Sommermøde. Gudstjeneste 
kl. 10.30 i Staby Kirke, dernæst i Staby 
Præstegårds have. Se s. 4

Nikolaj Louis Ellgaard Jensen 
Nørrevej 1, 6990 Ulfborg

Jacob Rahbek Sig 
Nørrevej 10, 6990 Ulfborg

Valdemar Holm Jessen 
Gl. Skolevej 5, 6990 Ulfborg

Mathilde Møller Bruun                        
Munkhulevej 2, 6990 Ulfborg.

Benjamin Jim Andersen 
Landsbyvænget 20, 6990 Ulfborg

❚ Konfirmation den 17. maj kl. 9:30 i Staby Kirke



❚ KFUM-spejderne - Ulfborg Gruppe
Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg

KFUM – Spejderne i Danmark er et frivilligt børne – og 
ungdomsarbejde, 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
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
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Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen? 
DDS 236, vers. 3



Vi havde nogle fine gudstjenester i adventsti-
den, og som altid en festlig julegudstjeneste i 
den flot pyntede kirke. Vores julearrangement 
var meget vellykket, bl.a. fordi der var så for-
holdsvis mange deltagere, såvel børn som 
voksne, i forhold til sognets størrelse, har vi 
stor opbakning til vore arrangementer. 
Menighedsrådet arbejder i øjeblikket med at få 
sikret en række genstande i kirken, så kirken 
igen kan være åben til hverdag, vi håber denne 
proces bliver afsluttet, så kirken kan være åben 
igen allerede i dette forår.
Staby og Madum Menighedsråd arbejder med 
planer om at knytte sognene tættere sammen, 
vi er i øjeblikket i gang med at finde ud af, hvad 

der vil være bedst, en sammenlægning af sog-
nene, eller fælles menighedsråd. Uanset hvil-
ken løsning det bliver, vil der blive borgermø-
der i begge sogne, så hold øje med Torsdags-
avisen og vores side på Facebook, så du ikke 
går glip af borgermødet.
Ellers er foråret jo en skøn tid hvor alting grøn-
nes, det bliver lysere, lunere og endelig er for-
året jo festens tid, med påsken og konfirmatio-
nerne som klare højdepunkter. Kig hen i kirken 
og vær med til at gøre disse dage til festdage, 
vel mødt.  
 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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Det er almindeligt at sige, at sommerhalv-
året starter ved forårsjævndøgn, og dette 
falder i år den 20. marts. Men lad os nu se 
hvordan vinteren arter sig, eet er sikkert: Vi 
går mod lysere tider.

Julemåneden blev sat i gang med vores fæl-
les julekoncert, som Midtjysk Kammerkor 
på fornemmeste vis udførte. Derefter gik det 
slag i slag med vore traditionelle arrange-
menter, som hver havde deres særpræg her 
i december. På Helligtrekonger eftermiddag 
havde vi et par gode timer i selskab med 
Estrid og Knud Anton Hansen. Først gav de 
os en nytårshilsen med inspiration fra bo-
gen: Ordforråd. Herefter tog de os med 
rundt i verden for at stifte bekendtskab med 
forskellige skikke, der er i forbindelse med 
Helligtrekonger. 

Liturgien får jævnligt et eftersyn, vi har ram-
merne at holde os inden for, men alligevel 
kan vi godt justere hist og her. Fx siger vores 
præst Jesper W. Andersen forud for en bi-
belsk læsning nogle få nutidige ord, om 
hvad det drejer sig om. Ind imellem bliver 
der kun brugt to læsninger i stedet for de 
traditionelle tre læsninger. Og Jesper W.A. 
gør sig stor umage med at trække nogle trå-
de fra det der skete for 2000 år siden til i 
dag, så prædiken bliver aktuelt og nærvæ-
rende.  Dét med sproget går igen vedrøren-
de salmerne. Nogle af vore kendte salmer er 
rigtig gamle og står i et - for nogen – et ufor-
ståeligt sprog. Derfor tager vi somme tider 
små og forsigtige skridt og tager brug af de 
nyere salmer, hvori der er brugt et mere nu-
tidigt sprog. Vores organist griber til tider og-
så ud efter koralbogen med melodierne ud-
sat i en dybere udgave, så der bliver taget 
hensyn til forskellige stemmer. Tak til alle de 
der kommer med ris og ros for, hvad der 
sker på det felt.

Staby Menighedsråd er blevet spurgt om vi 
er interesseret i en sammenlægning med 
Madum. En bold er kastet i luften, og vi gri-
ber den. Vi rådfører os derfor med Ribe Stift, 
de er meget behjælpelig med de mange 
ubesvarede spørgsmål, der måtte komme. 
Flere oplysninger vil følge i de fremtidige kir-
keblade.

Præst Søren Wogensen har sagt sin stilling 
op i Vemb, Bur, Gørding Pastorat. Det bety-
der, at de omkringboende præster deles om 
opgaverne på den tomme plads. Blandt an-
det skal Jesper W. Andersen og Jakob San-
dal varetage, hvad der kommer af begravel-
ser og bisættelser. Derudover bliver det Jes-
per W.A., der konfirmerer de unge menne-
sker i henholdsvis Vemb - og Bur Kirke til 
foråret. Ordningen fortsætter indtil der er 
fundet en ny præst til embedet.

Dannebrog som kendemærke for Danmark 
blev omdrejningspunktet ved årets kirkehøj-
skole sidst i januar. Vi må kende vore rødder, 
for at kunne se, hvor vi skal gå hen, - arv og 
fremtid stod på dagsorden.

Sangen fik vinger, da der var fællessang i 
Staby Præstegård. Den blå Højskolesang-
bog er yderst populær hos unge som gamle. 

Midt i februar er der filmaften, hvor et højt-
aktuelt tema bliver taget op: Tilbage til na-
turen? 

Palmesøndag er søndagen før påske, og 
dermed begyndelsen på påskeugen, som 
også bliver kaldt ”Den stille Uge”. Påskedag 
falder i år på den 21. april. Den 9. maj er der 
spaghettigudstjeneste i Staby Kirke, hvor vi 
igen vil samle et lille børnekor, som kan 
krydre aftenen med sang.

Forårets komme er også lig konfirmation, vi 
ønsker de unge mennesker fortsat gode op-
levelser inden konfirmationen, tillykke på 
konfirmationsdagen når den tid kommer, og 
alt vel fremover. 
Alle ønskes et godt forår og en glædelig på-
ske. 
 Med venlig hilsen 
 Staby Menighedsråd
 v/ Ane Thomsen

❚  Nyt fra  
 Staby   
 Menig- 
 hedsråd
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❚ Staby ❚ Madum
24. februar Seksagesima 19.30 JWA 

Kor medvirker. Kirkekaffe

 3.  marts Fastelavn 10.30 JWA. Kirkekaffe

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

17. marts 2. s. i fasten 10.30 JWA

24. marts 3. s. i fasten 19.30 JWA. Kirkekaffe

31. marts Midfaste 10.30 JWA. Kirkekaffe

 7.  april Mariæ Bebudelse 09.00 J. Sandal

14. april Palmesøndag 10.30 JWA. Kirkekaffe

18. april Skærtorsdag 19.30 Nadvergudstj./ JWA 

19. april Langfredag 10.30 JWA

21. april Påskedag 09.00 JWA 10.30 JWA

22. april 2. påskedag 10.30 JWA. Kirkekaffe

28. april 1. s. e. påske 10.30 JWA

 5.  maj 2. s. e. påske 10.30 JWA  
Kor medvirker. Kirkekaffe

12. maj 3. s. e. påske 10.30 JWA. Kirkekaffe

17. maj Bededag 09.30 JWA. Konfirmation

19. maj 4. s. e. påske 19.30 JWA

26. maj 5. s. e. påske 19.30 JWA. Taizegudstj. 
Kirkekaffe

30. maj Kr. Himmelfartsdag 10.30 JWA

 2.  juni 6. s. e. påske 09.00 J. Sandal

 9.  juni Pinsedag 10.30 JWA  
Kor fra Norge. Kirkekaffe

10. juni 2. pinsedag 10.00 Friluftsgudstjeneste 
hos Inger og Knud Jacobsen

16. juni Trinitatis 10.30 JWA. Kirkekaffe
                                                                               

❚ Gudstjenester


