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Vi har nok alle nogle favoritter, når det kommer til 
salmer i salmebogen. En af mine personlige favo-
ritter er aftensalmen ’Sig månen langsomt hæver’ 
(DDS nr. 769). Den salme vil jeg sige noget om i 
dette nummer af kirkebladet. 
En vellykket sang eller salme er kendetegnet ved, 
at tekst og musik harmonerer godt sammen. Når 
teksten er meningsfuld, og melodien er iørefal-
dende, og begge dele passer godt sammen, så 
går tekst og musik op i en højere enhed. Så får 
sangen eller salmen langtidsværdi. Man kunne 
også kalde sådan en sang eller salme for ”en 
evergreen”. 

Salmedigteren Matthias Claudius
I 1779 skrev salmedigteren Matthias Claudius sal-
men ”Sig månen langsomt hæver”. Første vers ly-
der sådan:
Sig månen langsomt hæver,
den gyldne stjerne svæver
på himlen klar og blid;
vor skov er tavs og stille,
og hvide tåger spille
på engen rundt ved aftenstid.

Verset udtrykker den alment-menneskelige ople-
velse, som vi kender, når vi står og kigger op på 

kirkebladet.nu

Sig månen langsomt hæver



himlen en stjerneklar aften. Vi kan måske se må-
nen eller noget af den. En erfaring, der gør men-
nesket lille over for det store univers. En menne-
skelig erfaring, som jeg synes også salmens me-
lodi understøtter. 
I årtusinder har månen givet mennesket følelsen 
af, at universet er uendeligt stort og fjernt - og jeg 
er blot et meget lille menneske på denne jord. 
Men det perspektiv ændrede sig for 50 år siden. 
Astronauten Neil Armstrong
I år er det 50 år siden, at det første menneske be-
trådte månens overflade. Det var astronauten Neil 
Armstrong (1930-2012). Han var det første men-
neske, der gik på månens overflade i 1969. Bille-
derne af denne sensationelle begivenhed er ble-
vet sendt utallige gange på TV. Mange husker sik-
kert det gyldne øjeblik, hvor de berømte ord lød 
over den skrattende radio: ”That’s one small step 
for man, one giant leap for mankind” ( ”Et lille 
skridt for en mand, et kæmpeskridt for menne-
skeheden”). Sådan lød ordene netop i det øjeblik, 
da Neil Armstrong steg ned fra måneraketten - og 
tog de første skridt på månen.
Månelandingen var en epokegørende begiven-
hed, der må have overgået Matthias Claudius’ vil-
deste fantasier, da han skrev sin salme tilbage i 
1779.

Videnskab og tro
Hele den teknologiske udvikling igennem de se-
neste par århundreder og selve månelandingen 
har skabt en enorm tro på fornuften og videnska-
ben. Videnskaben har også revolutioneret den 
menneskelige tilværelse adskillelige gange - in-
den for lægevidenskab ikke mindst. Men der kan 
også være en bagside i dyrkelsen af videnskaben 
og fornuften. I nogle sammenhænge præger vi-
denskaben synet på mennesket - i negativ for-
stand. For videnskaben kan have en tendens til et 
reduktionistisk perspektiv på livets fænomener. 
Forstået som et indskrænket perspektiv på et fæ-
nomen, hvor kun det beviselige har værdi. Et ek-
sempel: ”Forelskelse er i virkeligheden ikke andet 
end kemi”. Den forelskede vil formentlig korrigere 
det udsagn og tilføje, at en forelskelse sandelig 
handler om meget mere -end bare kemi! 
Videnskaben kan også have en tendens til at gøre 
alting i menneskelivet relativt og uforpligtende i 
vores mellemmenneskelige relationer. Det kan 

præge os til at skabe en kølig distance til hinan-
den og livet. 
I nogen grad kunne Mattias Claudius tilslutte sig 
oplysningstidens tillid til, at mennesket kan skabe 
et humant fremskridt ved den teknologiske udvik-
ling. Men han var modstander af videnskabens 
entydige fornuftsdyrkelse af at ville gøre virkelig-
heden til et studie-objekt, frem for en livsopgave.  
I sine senere år distancerede Claudius sig mere 
og mere fra Oplysningstidens rationalisme, og 
fremhævede en enfoldig, ligefrem kristentro som 
sit ideal både åndeligt og poetisk.
Claudius mente, at mennesket må have hjælp til 
at skelne mellem det væsentlige i livet og det min-
dre væsentlige, mellem det egentlige og det tilsy-
neladende. I modsætning til Guds visdom har den 
menneskelige visdom sine begrænsninger. Vi ind-
ser (skuer) kun det halve, og vælger ofte forkert, 
og stræber efter skygger frem for det egentlige. 
Fra jorden kan vi f.eks. kun se en del af månen. Vi 
har dermed et begrænset perspektiv på virkelig-
heden. Dette udtrykker Claudius i vers 3:
Betragter månens bue,
den kun er halv at skue
og er dog hel og rund;
så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skuer kun!

Men der er hjælp at hente, siger Claudius med 
denne salme. Og hjælpen til at skelne mellem det 
væsentlige og det ikke-væsentlige kommer i følge 
Matthias Claudius fra Gud. Hjælpen består i at 
genvinde et barns intuitive forhold til livet, en 
medfølende fromhed og enfoldighed, som er med 
til at styrke samhørigheden og menneskeligheden 
– i vores fællesskab med hinanden. 
Det udtrykker Matthias Claudius i 5. vers på den-
ne måde.

Gud Fader i det høje,
lær mig at skelne nøje
det sande fra dets skin;
og mens jeg er i live,
lad lig et barn mig blive,
skænk mig et fromt, enfoldigt sind!

Glædelig advent!
 JWA

➔
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ARRANGEMENTER

Der holdes gudstjenester som aldrig før i Danmark. Ikke kun om søndagen, men 
også mange af ugens andre dage. Dét blomstrende gudstjenesteliv trænger vi til at 
tale sammen om. Så det gør vi denne dag i Ølstrup. Med udgangspunkt i den rap-
port om gudstjenesten, som er kommet i sommer, vil valgmenighedspræst Margre-
the Koch lægge op til debat. 

Er nogle gudstjenester »vigtigere« end andre? Hvorfor holder vi spaghetti-gudstje-
nester? Skal man have altergang hver søndag? Hvad synes vi om brug af skærme i 
gudstjenesten? Hvordan kan man føle sig velkommen i kirken – og er det vigtigt, 
eller kan det blive for hyggeligt? Fylder prædikenen for meget – eller for lidt? 
Hvordan har den fælles salmesang det hos os? Hvad skal ændres, og hvad skal be-
vares? Og ved vi egentlig, hvad der er regler for?

Margrethe Koch er valgmenighedspræst i Holstebro og har været 
medlem af den arbejdsgruppe, som biskopperne nedsatte i 2016 til 
at forberede en bred debat om folkekirkens gudstjeneste. Arbejds-
gruppen afsluttede sit arbejde med gudstjenesterapporten, som blev 
sendt ud til menighedsrådene i forsommeren 2019.

Dagen program:
09:30  Morgenandagt i Ølstrup kirke v. Margrethe Koch.
10:00  Fortælling om Nolde altertavlen.
10:20  Formiddagskaffe i Kernen (Hallen i Ølstrup).
10:45  Oplæg ved Margrethe Koch.
12.15  Frokost.
13:00  Samtalesalon over dagens emne.
14:00  Opsamling – Kaffe og afslutning.

Pris & tilmelding: senest 10. januar ved betaling af 100 kr. pr person.
Mærket »Kirkehøjskole« – til bankkonto 7650 2504111 eller MobilePay 41557 

Arr. Torsted, Hover, Ølstrup menighedsråd.
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Ringkøbing Provstis nordvestligste sogne.

Kirkehøjskole Ølstrup den 18. januar 2020 
Der holdes gudstjenester som aldrig før i Danmark. Ikke kun om søndagen, men 
også mange af ugens andre dage. Dét blomstrende gudstjenesteliv trænger vi til at 

Kirkehøjskole Ølstrup den 18. januar 2020 

GUD DET SKER 
I KIRKEN



ARRANGEMENTER
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❚  1. søndag i advent 
den 1. december kl. 13.30 i Staby Kirke
Minikonfirmanderne opfører Krybbespillet i 
Staby Kirke. Vores nye Fortællebibel bliver 
taget i brug ved den lejlighed. Efter gudstje-
nesten er der klejner og kaffe, som vi nyder 
i tårnrummet og i kirken. Næste punkt fore-
går oppe på ’Den grønne Plads’, hvor Iben 
Wiborg Andersen vil fortælle lidt, og derefter 
tænde juletræet. Vi ønsker hinden en god ad-
ventstid, og arrangementet slutter der.
Alle er velkommen.  
Aktiv Staby og Staby Menighedsråd

❚  2. søndag i advent 
Den 8. december er det 2. s. i advent 
Jesper W. Andersen 
har forberedt en guds-
tjeneste med et lille 
indslag med minikon-
firmanderne i Madum 
Kirke kl. 14.00. Efter 
gudstjenesten er alle 
velkommen i Madum 
Forsamlingshus til jule-
hygge med juletræ.
Madum Menighedsråd

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
DDS 74
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❚  Koncert m. Villy Søvndals 
duo i Staby Kirke

Torsdag den 27. februar kl. 19.00
”Herreværelset” er en duo bestående af Villy 
Søvndal og Jens Hjort Petersen.
Sammen synger og spiller de på henholdsvis 
guitar og violin.
Duoen spiller underfundige sange og har des-
uden en kærlighed for musik fra 30.’erne.
De enkelte sange bliver præsenteret af Villy, 
som elegant kæder det hele sammen med 
sfæren fra ’Herreværelset’.
Fri entré.
 Arrangør: Staby og Madum Menighedsråd.

❚  Hellig tre Konger 
Eftermiddag den 5. januar 2020
Jesper W. Andersen er prædikant ved guds-
tjenesten, som foregår i Madum Kirke kl. 
14:00. Herefter kører vi til Staby Præstegård, 
hvor der er kaffebord. Gitte Ishøy, Staby kom-
mer og fortæller. - Og vi synger også nogle af 
de sange, der hører dagen til.
Alle er velkommen
Staby og Madum Menighedsråd

❚  Filmaften 
4. februar kl. 19.00 i Staby Præstegård  
’ Unge Astrid’ 
Varighed 2 timer.
Vinterens film er 
Unge Astrid. I det-
te svenske drama 
møder vi Astrid 
Lindgren, længe 
før hun blev en af 
nordens mest el-
skede forfattere. 
Det er en biogra-
fisk skildring af 
hendes liv, som 
starter i en lille 
svensk by i en helt 
almindelig familie. Hun er sprælsk, mere fan-
tasifuld end de andre piger, og drømmer om 
at komme væk og blive til noget, man ser 
hvordan hun følger hendes hjerte. Rollen som 
Astrid spilles af Alba August og Trine Dyrholm 
i en bærende birolle.
Alle er velkommen. 
Staby og Madum Menighedsråd

❚  Frivillige
Menighedsrådet nyder stor glæde ved det ar-
bejde 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.



❚ Minikonfirmander

❚ Konfirmander

Minikonfirmanderne 
har hver lavet et kors. 
Vi har talt om symbo-
ler, og her er det fær-
dige resultat med 
hensyn til et hjemme-
lavet kors.  

Mette Stengaard Andersen  
fortæller konfirmanderne om  
Kaj Munks liv og betydning  
som digter, præst og 
modstandsmand. 
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En rundvisning i kirken, så får man da 
lyst til at tegne et flot skib.



❚ Mødeliste for Staby og Madum Menighedsråd 2020               
Møderne foregår fra kl. 19.00 - 21.30 i konfirmandstuen i Præstegården.

Møderne kan ved flere lejligheder blive indkaldt til kl. 18.30

• Menighedsrådsmøde 14/1 

• Visionsmøde/debataften vedrørende 
fremtidens gudstjeneste 4/3 kl. 19.00 

• Fælles regnskabsmøde i 
konfirmandstuen 10/3

19.00 - 20.30 Menighedsrådene 
holder regnskabsmøde hver for sig

20.30 - 21.30 Fællesmøde. 

• Menighedsrådsmøde 14/4

• Menighedsmøde for Madum Sogn i 
Madum Forsamlingshus 12/5 

• Menighedsmøde for Staby Sogn i 
Staby Præstegård 13/5

• Menighedsrådsmøde 16/6 

• Menighedsrådsmøde 18/8 

• Menighedsrådsmøde 22/9 

• Menighedsrådsmøde,  
konstituerende 3/11 
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❚ Juleindsamling           
At hjælpe socialt udsatte og invitere dem 
ind i fællesskabet er en del af vores folke-
kirkelige selvforståelse og en væsentlig 
grund til, at vi i kirken vedkender os et an-
svar i forhold til FN’s Verdensmål og enga-
gerer os i kampen mod børnefattigdom.
Omkring 64.500 børn i Danmark lever i fat-
tigdom og vi er langt fra at opfylde FN’s 
Verdensmål for bæredygtig udvikling frem 
mod 2030, herunder særligt princippet om 
halvering af relativ fattigdom i henhold til 
nationale definitioner.
Det er et problem, fordi en opvækst i fat-
tigdom er ekskluderende, stigmatiserende 
og indskrænkende og hæmmer den fulde 
samfundsdeltagelse. Og fattigdom går 
desværre i arv, således at 7 ud af 10 børn 
med forældre på overførselsindkomst selv 
kommer på overførselsindkomst, når de 
bliver voksne.
De fattige har vi altid hos os, hedder det i 
Det Nye Testamente. Det betyder, at de 
har krav på vores opmærksomhed, også 
her og nu. 
I kirken vil vi derfor støtte Børnesagens 
Fællesråds juleindsamling, der placerer 

FN’s Verdensmål i en konkret sammen-
hæng. Overskuddet fra årets julekollekt 
går til børn i nød, der får hjælp til at holde 
jul med indhold, som de fleste af os tager 
som en selvfølge: Ande- eller flæskesteg, 
hyggeligt samvær og gaver under træet. 
Vi håber, at I vil dele julen og dens over-
skud med udsatte børn gennem indsam-
lingen til Børnesagens Fællesråd. 

Kilde: Børnesagens Fællesråd

I Staby – og Madum Kirke samles der ind 
den 24. december.



21. november - Gitte E. Hansen

19. december - Gitte NB i Ulfkær Kirke

2. januar 2020 - Jesper W. Andersen

16. januar - Gitte E. Hansen

6. februar - Jesper W. Andersen

20. februar - Gitte E. Hansen

5. marts - Jesper W. Andersen

26. marts - Gitte E. Hansen

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

❚ Aktivitetskalender

❚  Kirkelige handlinger august - oktober 2019
Døbte i Staby Kirke:
6. oktober: Hailey Riis Jensen.

Viet i Staby Kirke:
24. august: Louise Kruse Sahl og 
Patrick Kruse Sahl

Begravede/bisatte i Staby Kirke:
8. oktober: Nanna Christensen.
9. oktober: Ib Steen Gregersen
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24. november kl. 19.00. Holstebrokoret  ”Gesta Danorum” kommer til Husby Kirke, hvor 
koncerten vil stå i julens tegn.   
Ulfborg, ’De vestlige Sogne’ Staby og Madum Menighedsråd. 

1. december 1. s. i advent krybbespil i Staby Kirke. Aktiv Staby og Staby Menighedsråd.  
Se s. 4

8. december kl. 14.00 2.s. i advent Indslag med børn i gudstjenesten.  
Juletræ i Madum Forsamlingshus. Se s. 4 

9. december kl. 19.30 Sangaften i Staby Præstegård, Annette Gaardsted spiller til.  
Vi synger julesange.

13. december – 14. december Konfirmandlejr på Blåkilde Efterskole.

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

2020
5. januar kl. 14.00 i Madum Kirke, Hellig tre Konger søndag.  
Gitte Ishøy fortæller herefter i Staby Præstegård. Se s. 5

18. januar kl. 9.30 i Ølstrup. Kirkehøjskole. Se s. 3

4. februar kl. 19.00 i Staby Præstegård Film: Unge Astrid. Se s. 5

27. februar kl. 19.00 ’Herreværelset’ spiller i Staby Kirke. Se s. 5

4. marts kl. 19.00 i Staby Præstegård. Oplæg og debat om Fremtidens gudstjeneste.

24. marts Foredrag af Jørgen Buch vedrørende Genforeningen i 1920.
’De vestlige sogne’, Staby og Madum Menighedsråd. 



❚ 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: .......................... Kasper S. Thycosen, Tlf. 3033 8570  

ULVE: .......................... Mandag kl. 18.00-19.30
Leder: .......................... Anette Kobborg, Tlf.  2071 4556

SPEJDERTROPPEN:  Tirsdag kl. 19.00-21.00 og søndage
Leder: .......................... Morten Dahl, Tlf. 2480 4986                          

Gruppeleder: ............... Per Jensen, Tlf. 2539 9669 

❚ 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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❚ Adventskransen
Adventstiden handler om at tælle ned og forberede sig på 
julen. 
Der er fire lys og fire adventssøndage, og traditionen siger, at 
vi må tænde ét og kun ét nyt lys hver adventssøndag. Lyset 
skal nemlig brede sig langsomt, så vi kan tage os tid til at vente 
og glæde os. 
Traditionen med adventskrans kom til Danmark fra Tyskland, 
hvor man kender til adventskranse tilbage i 1800-tallet.
Skikken blev for alvor udbredt i Sønderjylland under besættelsen 1940-1945, hvor 
kransen blev pyntet med røde og hvide bånd som symbol på danskhed. 
Fra Sønderjylland spredte traditionen sig op igennem 1950’erne til resten af landet. Først 
til hjemmene og herfra videre til kirken. I dag har de fleste kirker en adventskrans. Her 
bliver den ofte pyntet med lilla bånd, fordi lilla er adventstidens farve i kirken. Farven 
symboliserer bod og forberedelse. 
 Kilde: Folkekirken.dk



Nu er den dejlige sommertid jo allerede for 
længst overstået, og det lige så dejlige efterår 
ret fremskredent. Det nye kirkeår er 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. I det forgangne ef-
terår har vi haft mange fine arrangementer. 
Jeg vil især fremhæve 2, nemlig spaghet-
tigudstjenesten og høstgudstjenesten hvor 
der var et pænt fremmøde, og vi havde et dej-
ligt måltidsfællesskab efter gudstjenesten.
I menighedsrådet arbejder vi videre med dan-
nelsen af fælles menighedsråd i vores pasto-
rat, vi regner med at rammerne for fælles me-

nighedsråd er på plads til menighedsrådsval-
get i efteråret 2020.
I forbindelse med provstesyn i foråret, har der 
været en del småting ved kirke og maskinhus 
vi har fået lavet og der står også nogle ting til-
bage at følge op på. Ved eftersyn på kirkeklok-
kerne har vi konstateret, at ophænget den 
gamle kirkeklokke hænger i, er meget dårligt, 
så vi vil få nedtaget klokken for derefter se, 
hvor omfattende skaderne på murværket er.
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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Der har været tid at sam-
le forråd til vinteren. Vind 
og vejr har stor betyd-
ning for om arbejdet gli-
der let, så lad os ønske 
laderne bliver godt fyld-
te, så roen over at kunne 
klare sig igennem vinter 
og vår kan sænke sig.

Høstgudstjenesten lå i år den 6. oktober, og 
mange kom for at medvirke. Der var barne-
dåb den samme dag, så dagen blev festlig på 
mere end een måde.

I de forgangne uger har konfirmanderne ta-
get cyklen onsdag morgen til Staby Præste-
gård for at modtage undervisning. Den 3. ok-
tober gik turen undtagelsesvis til Vedersø 
Præstegård, hvor Mette Stengaard Andersen 
fortalte om Kaj Munks liv og betydning som 
digter, præst og modstandsmand.

Den 9. oktober startede ’Varm Onsdag’ i 
Staby Sognegård, hvor snakken gik, kortene 
blev rørt og strikkepindene ligeså. Dejligt at få 
begyndt på endnu en sæson. Madum Menig-
hedsråd og Aktiv Staby er også medarrangør, 
- alle er fortsat velkommen, og der er altid 
plads til flere. 

For børn, der går i 3. klasse tilbydes der mini-
konfirmandundervisning. Vi er allerede godt i 
gang, et hit blandt børnene er for eksempel at 
komme op i tårnet. Der rejser sig også mange 
spørgsmål, når turen går rundt om kirken. Det 
er meget givtigt for børn og voksne at tage 
snakken om de ting, der er på kirkegården.

’En hyldest til naturen gudstjeneste’ er over-
skriften på et arrangement den 17. novem-
ber, hvor blandt andet Mikkel Jezequel viser 
og fortæller om sine unikke fotos. 

Kaj Jeppesen tog sidst i september det første 
spadestik til vores omlægning af kirkegården 
i området nordvest for kirken. Her er der 
planlagt tre grupper: ’ plader i græs’ ’ et om-
råde med små gravsteder med opretstående 
sten’ og ’et område med lyng/naturområde’. 
Områderne vil blive omkranset af bøgehæk-
ke og granitsten. Edith Bennedsgaard og Kaj 
J. har været på Egekirkegård i Holstebro for 
at se og høre om de erfaringer, de har på ste-
det desangående. For at komme i mål med 
dette projekt, vil det strække sig over flere 
perioder, hvor der rodes lidt med maskiner og 
andet grej, vi håber der er forståelse for det. 

Forude venter vinterens arrangementer. Den 
helt store overskrift i år og næste år fra bi-
skoppernes side er ’Fremtidens gudstjene-
ste’. Der har været afholdt debataftner for-
skellige steder og det fortsætter næste år. 
Kirkehøjskolen, denne gang i Ølstrup, har og-
så sat det på dagsorden. Men følg dagspres-
sen, der skulle være rig mulighed for at del-
tage og ytre sig. 

Men ellers ser vi frem til den 24. november i 
Husby, hvor Gesta Danorum sætter gang i 
adventsstemningen. Derefter vil det gå slag i 
slag: 1. søndag i advent, hvor der er krybbe-
spil i Staby Kirke. I Staby Præstegård den 9. 
december synger vi julesange – og salmer af 
Højskolesangbogen. Nytårsaftensgudstjene-
sten den 31. december er blevet en festlig 
tradition, hvor vi ønsker hinanden et godt nyt-
år. ’Julen varer til og med Hellig tre Konger 
søndag, siger et gammelt mundheld’, og 
denne dag, den 5. januar har vi været så hel-
dige, at Gitte Ishøy kommer og fortæller i 
Staby Præstegård.

Så er der taget hul på 2020, hvor vi skal se 
filmen ’Unge Astrid’ i konfirmandstuen den 4. 
februar, og den 27. februar giver Villy Søvndal 
og Jens Hjort Petersen koncert i Staby Kirke. 
Til alle disse arrangementer er kun at sige ’Vel 
mødt hver og een i den kommende tid’.

Må vintermånederne give gode stunder, -
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
Karen Nørgaard 9749 1677 eller mobil 2890 0039. Varighed efter ønske.

 

❚ Staby ❚ Madum
   1. december 1. s. i advent 13.30 JWA*  Krybbespil 

kirkekaffe m. klejner
  8. december 2. s. i advent 14.00 JWA *  

Børn giver et indslag
15. december 3. s. i advent 10.30 JWA*

22. december 4. s. i advent 10.30 JWA*  
Ønsk en julesalme 

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

25. december Juledag 09.30 JWA 11.00 JWA

26. december 2. juledag 10.30 JWA Kirkekaffe

29. december Julesøndag 09.00 J. Sandal

31. december Nytårsaften 14.30 JWA***  
Champagne m.m.

5. januar H3K Søndag 14.00 JWA  
Kaffe i præstegården

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

19. januar 2. s. e. H3K 10.30 JWA Kirkekaffe

26. januar 3. s. e. H3K 19.30 JWA

2. februar s. s. e. H3K 09.00 J. Sandal Kirkekaffe

9. februar Septuagesima 10.30 JWA 

16. februar Seksagesima 10.30 JWA Kirkekaffe

23. februar Fastelavn 10.30 JWA Kor medvirker  
Kirkekaffe

1. marts 1. s. i fasten 10.30 JWA

8. marts 2. s. i fasten 10.30 JWA

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

❚ Gudstjenester
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