
PB • Nr. 2 • Marts - april - maj 2020  Nr. 2 • Marts - april - maj 2020 • 1 

NR. 2 • MARTS - APRIL - MAJ 2020

➔

Om forår, befrielse og 
modstandsmanden D. Bonhoeffer
I år bliver der afholdt en række forskellige arran-
gementer landet over i anledning af 75-året for 
Danmarks befrielse. Således er det nu 75 år siden, 
at Danmark og Europa igen blev frit, da Hitlers na-
zistiske regime brød sammen. Det besatte Europa 
genvandt friheden og freden – og det kan vi natur-
ligvis takke de allierede soldater og modstands-
bevægelsen for.
Blandt præsterne i Tyskland var der få, der havde 
modet og formatet til at tale Hitler og regimet 
imod. En af dem var den tyske præst og mod-
standsmand Dietrich Bonhoeffer (1906-45), som 
jeg vil præsentere i nærværende artikel.

Biografi

Dietrich Bonhoeffer blev født i 1906 i Breslau i 
Tyskland. Hans far, Karl Bonhoeffer, var en promi-
nent psykiater i Berlin. Der var en forventning om, 
at Dietrich Bonhoeffer skulle gå i faderens fodspor 
og læse medicin, men allerede i en tidlig alder be-
sluttede Dietrich Bonhoeffer sig for, at han ville 
være præst. Han læste derfor teologi i Tübingen i 
Tyskland og fik senere en doktorgrad i teologi. Ef-
ter sin eksamen tilbragte Dietrich Bonhoeffer et år 
i USA, hvor han studerede teologi på Union Theo-
logical Seminary - i New York. Mens han boede i 
New York, besøgte han jævnligt en baptist kirke i 
bydelen Harlem, hvor han lærte gospel-musikken 

at kende, som han blev betaget af, og som han 
tog med sig tilbage til Tyskland.
I Berlin underviste Dietrich Bonhoeffer i teologi på 
universitetet og skrev flere bøger. Han kritiserede 
nazismen fra begyndelsen af 1930’erne, og han 
var med til at stifte den såkaldte Bekendelseskir-

kirkebladet.nu



ke, som dannede opposition til den nazi-inspire-
rede del af den tyske kirke (Rigskirken).
 
Modstandsmand

På mange måder bekæmpede Dietrich Bonhoef-
fer det nazistiske regime med stigende intensitet 
igennem 1930’erne og under krigen, hvor han flyt-
tede sig personligt fra at være pacifist til at være 
aktiv modstandsmand. Han var med til at formu-
lere Barmen-erklæringen – et teologisk manifest, 
der kritiserede nazismens indflydelse på den ty-
ske kirke, og som ligeledes kritiserede sammen-
blandingen af religion og politik i Rigskirken. Bar-
men-erklæringen kritiserede også den omsiggri-
bende race-ideologi. Den understregede også, at 
der ikke eksisterer andre åbenbaringskilder til 
Gud end Jesus Kristus – Guds søn. Det betyder, 
at Jesus Kristus alene er vejen, sandheden og li-
vet. Deri lå naturligvis også en direkte protest mod 
guddommeliggørelsen af Hitler (Fører-dyrkelsen). 
Dietrich Bonhoeffers stigende indsats i mod-
standsbevægelsen under krigen med bl.a. at hjæl-
pe jøder ud af Tyskland og sin medvirken i planlæg-
ningen af et attentatforsøg mod Hitler (der ganske 
vist mislykkedes) førte til, at han i 1943 blev arre-
steret og fængslet i Berlin. Mens Dietrich Bonhoef-
fer sad fængslet, opdagede Gestapo langsomt 
omfanget af hans deltagelse i modstandskampen, 
og Gestapo fik ham dømt til døden ved hængning 
ved daggry den 9. april. i 1945 – kun 3 uger før Ber-
lins befrielse! Hele hans liv er i øvrigt skildret i filmen 
»Bonhoeffer – de sidste skridt«, der udkom i 1999.
 
Kampskrift

Samtidig med at Dietrich Bonhoeffer var en mo-
derne teolog, der forsøgte at ny-formulere kri-
stendommen på modernitetens betingelser, var 
han også en kritisk over for sin samtid. Flere af 
hans bøger er oversat til dansk. I kampskriftet Ef-
terfølgelse fra 1937 understreger Bonhoeffer 
hvordan mennesket bør forholde sig til Jesu Kristi 
kald »Følg mig« (Math. Ev. 4, 19).
I bogen Efterfølgelse indfører Bonhoeffer udtryk-
ket »den billige nåde«. Med det begreb mener 
Bonhoeffer den udvandede og fordringsløse kri-
stendom, som gør mennesket dvask og doven, 
fordi den gør Vorherre (og kirken) til en slags tilgi-
velses-automat, der mekanisk og uophørligt 
skænker mennesker syndernes forladelse, uanset 

om de angrer eller ej. Problemet er, at syndernes 
forladelse dermed bliver »inflationsramt«, hvis 
man ikke først indrømmer, at man har fejlet. Efter 
Bonhoeffers opfattelse er den billige nåde den kri-
stendom, der forkynder tilgivelse uden bod, dåb 
uden kirketugt, tilsigelse af syndernes forladelse- 
uden personligt skriftemål.
Det er anderledes med den dyre nåde. Efter Bonho-
effers opfattelse er den dyre nåde dyr, fordi den kal-
der til Jesu Kristi efterfølgelse, som kræver ofre i li-
vet. At følge Kristus kræver, at man giver afkald på 
nogle ting i sit liv. Dyr er nåden frem for alt, fordi den 
har været dyr for Gud, fordi den har kostet Gud 
hans Søns liv. Bonhoeffer peger her på en teologisk 
problematik, som også har en parallel til i dag: Når 
vi rask væk i dag bruger udtrykket: »Det er lettere at 
få tilgivelse end tilladelse« – så siger vi de ord i for-
ventning om, at tilgivelsen får vi nok – uden proble-
mer. Men er tilgivelsen ikke blevet »billig«, når der 
hverken kræves indrømmelse eller anger for at få 
den? For dermed taler vi altså om tilgivelsen, som 
om at den er sikret på forhånd, men er den det?
 
Breve fra fængslet

Blandt sine mange breve og refleksioner har Bon-
hoeffer skrevet følgende digt om frihed – netop 
mens han sad i sin celle i fængslet i Berlin – et års 
tid før sin henrettelse:

»Stationer på vejen til frihed«.

Tugt.
Drager du ud for at lede efter friheden,  
så lær først og fremmest tugt for dine sanser  
og din sjæl, så lysterne og lemmerne ikke  
føres snart hid, snart did.
Din ånd og din krop skal være kysk,  
fuldstændig underkastet dig selv,  
og lydig til at søge det mål, som er sat.
Ingen erfarer frihedens hemmelighed uden tugt.
       
Handling.
At gøre og vove det rette, ikke det,  
man finder behag i, ikke svæve i det mulige,  
men tappert gribe det virkelige,friheden er ikke 
tankernes flugt, men kun i handlingen.
Træd ud af ængstelig tøven, ud hvor der sker  
noget i begivenhedernes centrum
kun båret af Guds bud og din tro,
og friheden vil jublende omfavne din ånd.

➔
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ARRANGEMENTER

Lidelse.
Vidunderlig forvandling. Dine stærke,  
arbejdsomme hænder er bundne. Afmægtig og 
ensom ser du enden på din gerning. Alligevel ån-
der du lettet op og lægger stille og roligt det rette 
i en stærkere hånd og stiller dig tilfreds.
Kun et øjeblik rørte du saligt ved friheden,
så overgav du den til Gud til herlig fuldendelse.
 

Død.
Kom nu, du største fest på vejen til den evige fri-
hed, død, tag de besværlige kæder og mure
fra vores forgængelige krop og vores  
forblindede sjæl,så vi endelig får øje på det,  
vi her ikke måtte se.Frihed, vi ledte længe efter 
dig med tugt, i handling, i lidelse.
Når vi dør, ser vi dig selv, i Guds ansigt.

 (Fra: Min tid i dine hænder, s. 213)

JWA

❚  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

❚  I Staby Præstegård
Onsdag den 11. marts kl. 19.30 
’Tro på ordets sommerfugl’  
-  Om Simon Grotrians digte og salmer. 
Oplægsholder er Cand.theol. Bo Grymer.
Han skriver:
Simon Grotrian er en forunderlig figur i dansk 
litteratur. Hans digte og salmer ligner ingen 
andres. De er kendt for deres originale og 
udtryksfulde billeder og en inderlig tone, som 
taler til barnet i os alle. Vi skal sammen synge 
flere af Grotrians smukke salmer og lære hans 
fascinerende univers bedre at kende.
Alle er velkomne.

❚  Genforeningen 1920 
Foredrag med Jørn Buch 
i Husby Sognegård

Tirsdag den 24. marts kl. 19.30
Jørn Buch, Haderslev, er historiker og fore-
dragsholder, med speciale i Sønderjylland, 
dansk identitet og europæiske mindretal.  
Foredraget vil omhandle Genforeningen i 
1920. Hvorfor blev Sønderjylland delt?  Hvil-
ke kirkelige konsekvenser fik det? Disse og 
mange andre spørgsmål vil blive besvaret i 
foredraget om Genforeningen i 1920.
Alle er velkomne.

Menighedsrådene i ’De vestlige Sogne’ 
Staby-Madum Menighedsråd, Staby Højskole
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ARRANGEMENTER

❚  Koncert med Anna Bilde 
den 15. april kl. 20.00 i Staby Kirke 
Anna Bilde stammer fra Staby, og er i dag bo-
siddende i Vendsyssel. Hun var i gymnasieti-
den kirkesanger i sit hjemsogn. Anna Bilde er 
i dag 21 år, sanger og sangskriver. Det være 
sig afdæmpede, eftertænksomme sange om 
store og små ting i livet. Med udgangspunkt 
i sin egen hverdag, sin kirkelige baggrund og 
sin passion for sangskrivning, har hun sam-
mensat et repertoire, som består af fortolknin-
ger af hendes yndlingssalmer samt hendes 
egne kompositioner. 
I de senere år har hun udviklet et program ret-
tet til konfirmander og gerne deres familier. 
Det består af almindeligt kendte salmer, nye 
salmer, fortælling og egne sange.
Alle er velkomne

❚  Spaghettigudstjenesten
den 28. maj begynder i Staby Kirke kl. 17.00 
Der bliver arrangeret en halv times børne-
gudstjeneste i kirken. Herefter går eller kører 
vi til Staby Sognegård, så er der mulighed for 
at få en god snak og et varmt måltid mad. Det 
er både sjovt, rart og nemt.
Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding.
Børn i alle aldre, forældre, bedsteforældre el-
ler andre er meget velkommen.
Vi glæder os til at se jer!

Jesper W. Andersen,  
Staby-Madum Menighedsråd

❚ Kirkekaffe
I forbindelse med kirkekaffen og med omtanke for 
miljøet vil de nuværende plastikkrus blive udskiftet med 
papkrus. Glas kommer i glascontainer, og andre tiltag, 
det alt sammen efter talemåden: ’Lidt har også ret’.
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Man kan aftale en tid  
med Karen Nørgaard på  
tlf.  9749 1677 eller 2890 0039. 

Varighed efter ønske.

Rundvisning i Staby Kirke  

❚ Om barnedåb     
I januar 2008 kom der en ny kgl. anordning 
for dåb fra kirkeministeriet.

I en tid, hvor mange landkirker kæmper for 
at holde liv i og styrke søndags højmessen 
er det vigtigt at fremhæve § 3 i anordnin-
gen, der siger:  Dåben foretages i kirken ved 
sognets gudstjenester på søndage- og hel-
ligdage.

Er der ’særlige omstændigheder’ omkring 
en dåb,  kan der dog efter aftale med præ-
sten foretages dåb på et andet tidspunkt. 
Jeg vil derfor understrege, at barnedåben 
ret beset bør placeres i sin rette sammen-
hæng, dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor 
man døbes til menighedens fællesskab 
med menigheden, som vidner på dåben.

JWA

❚ INFO

Livets hemmelighed
Et brød kan ikke gemmes
og stadig være godt,
men det kan altid deles,
om end det synes småt.

Et liv kan ikke gemmes
og leves siden hen,
men hvis det dagligt bruges,
så får vi liv igen.

Da Jesus delte brødet,
gav han os besked;
at dele med hinanden
er livets hem’lighed.

        Knud Jacobsen 
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❚ Spaghettigudstjeneste
Knud Jacobsen fortæller 
om stormen på søen ved 
spaghettigudstjenesten i 
Madum Kirke.

❚  1. søndag i advent
Gunnar Nielsen, Evald Simonsen 
og Henning Rindom som de vise 
mænd 1. søndag i advent.

❚  Juletræet  
med sin pynt

Juletræet pyntes  
af  ’Lærkereden’.

❚ …må stjernen lyse for din fod
Jesper W. Andersen drys-
ser stjernestøv på fødderne 
af ’Lærkeredens’ børn på 
vej hjem efter en børne-
gudstjeneste.

❚ Morgengudstjeneste
Staby Skole ved en morgenguds-
tjeneste. Jesper introducerer hvad 
der kommer ud af den store Bibel 
denne gang: Juleevangeliet set fra 
en hyrdes vinkel.

❚ SIDEN SIDST



❚ Mødeliste for Staby og Madum Menighedsråd 2020               
Møderne foregår 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 i Staby 
Præstegård 4/3 

•  Fælles regnskabsmøde i 
konfirmandstuen 10/3

 Kl. 19.00-20.30. Menighedsrådene 
holder regnskabsmøde hver for sig

Kl. 20.30-21.30. Fællesmøde. 

•  Menighedsrådsmøde 14/4 

•  Menighedsmøde, og offentligt 
orienteringsmøde om valg for  
Madum og Staby Sogn i  
Staby Præstegård 12/5 kl. 19.00 (ingen 
møde den 13/5)

•  Menighedsrådsmøde 16/6 

•  Menighedsrådsmøde 18/8 

•  Menighedsrådsmøde 22/9 

•  Menighedsrådsmøde,  
konstituerende 3/11
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❚ Hvorfor synger vi?        
Med en marsmands øjne må en syngende 
forsamling se underlig ud. Hvad er den dy-
bere mening med at visse jordboere i fæl-
lesskab frembringer de samme ord og toner 
på samme tid – og til hvad nytte? Det er en 
nødvendighed at mennesker i en vis grad 
må arbejde, det er til at forstå – selv for en 
marsmand. Et samfund består af en lang 
række aktiviteter: der skal konstrueres, pro-
duceres, transporteres, repareres, service-
res og kommunikeres – alt sammen yderst 
forståeligt og nødvendigt.

Men at synge sammen er til gengæld ikke 
nogen nødvendighed. Mennesker kan godt 
eksistere uden at synge, det samme gælder 
et samfund. 

Sangene er med til at skærpe opmærksom-
heden over for det underforståede under, at 
vi er levende, med alt hvad det indebærer. 
De leverer en poetisk bevidsthedsmassage, 
der øger tankegennemstrømningen. De 
minder os om solen, der stiger af havets 
skød og om skovens dybe stille ro, hvor af-
tenens fred sænker sig. De minder os om 
en hel masse, der er værd at holde af.

Én ting er blot sikker: Uden sangen ville bå-
de livet og samfundet blive fattigere, og det 
uanset hvor mange velfærdsgoder menne-
sker plastrer deres liv til med. Den sande 
rigdom her i livet udgøres nemlig ikke af, 
hvad man har stående i banken, men af alt 
det, der fylder én med glæde og taknemlig-
hed. Alt det der er værd at synge om.

Der er alt mulig grund til at synge sange til 
morgen og aften. Det er faktisk livet om at 
gøre. Det vidste Ingemann og Weyse for 
mange år siden. Og det ved vi også i dag. 
Inderst inde. God fornøjelse.

Teksten er indsat  
med tilladelse af  
Jørgen Carlsen,  

tidligere forstander  
for Testrup  

Højskole.
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20. februar - Gitte Hansen

 5. marts - Gitte Hansen

26. marts  - Jesper W.Andersen

16. april - Jesper W. Andersen Nadver

30. april - Gitte Hansen

14. maj - Jesper W. Andersen

28. maj - Gitte Hansen

11. juni - Jesper W. Andersen, Nadver

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

❚ Aktivitetskalender
27. februar kl. 19.00. Koncert med  
Villy Søvndal og Jens Hjort Petersen 
i Staby Kirke. Se s. 3.

4. marts kl. 19.00 i Staby Præstegård. 
Fremtidens gudstjeneste, som også er  
vores visionsmøde. Oplæg og debat  
i Staby Præstegård.

11. marts kl. 19.30 i Staby Præstegård. 
Bo Grymer fortæller om Simon Grotrians 
salmer. Se s. 3.

24. marts. Foredrag af Jørgen Buch  
vedr. Genforeningen i 1920. Se s. 3.

27. marts. Luthers Nøgle, et rollespil  
for konfirmander.

9. april kl. 10.30 i Staby Kirke.  
Skærtorsdag, sandwich i tårnrummet.

15. april kl. 20.00 i Staby Kirke.  
Koncert med Anna Bilde. Se s. 4.  

3. maj kl. 10.30 i Madum Kirke.  
Gudstjeneste, hvor temaet er 75-året  
for Danmarks befrielse (den 5. maj).  
Koret medvirker.

8. maj kl. 10.30. Konfirmation i Staby 
Kirke. Se nedenfor.

12. maj kl. 19.00 i Staby Præstegård  
for Madum og Staby Sogn.  
Menighedsmøde og orienteringsmøde  
om valg 2020. På orienteringsmødet skal 
menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet 
i den forløbne funktionsperiode, kommende 
opgaver, datoer og regler for valgforsam-
lingen og antallet af kandidater, der skal 
vælges til menighedsrådet.

28. maj kl. 17.00. Spaghettigudstjeneste  
i Staby Kirke. Se s. 4.

2. juni 2. pinsedag kl. 10.00.  
Friluftsgudstjeneste hos Inger og  
Knud Jacobsen. Ulfborg, Staby-Madum 
Menighedsråd

28. juni kl. 10.30. Sommermøde.  
Gudstjeneste i Staby Kirke, Thorkil Sohn 
fortæller om ”70 år på en time – vort land  
i almindelighed og Vestjylland i særdeleshed 
i sin levetid 1950-2020”.

Christian Siig Thede,  
Selbjergvej 2, 6990 Ulfborg

Line Kjær Poulsgaard,  
Madumvej 40, 6990 Ulfborg

Signe Andreassen,  
Klostervej 4, 6990 Ulfborg

Ann Louise Christiansen,  
Stabyvej 26, 6990 Ulfborg

Mikkel Nederby Albertsen,  

Stabyvej 19, 6990 Ulfborg

Amalie Holk Poulsen,  
Nørrevej 4, 6990 Ulfborg

Ida Bjerregaard Tokkesdal,  
Nørgårdsvej 6, 6990 Ulfborg

Sebastian Dahl,  
Møllegade 5, 6990 Ulfborg

Tobias Sinkbæk Kirkeby,  
Nørrevej 19, 6990 Ulfborg

❚  Konfirmation den 8. maj kl. 10.30 i Staby Kirke
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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 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

Hil dig, Frelser og Forsoner!   
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!

DDS 192, vers 1

❚  Kirkelige handlinger oktober 2019 – januar 2020
Døbt i Staby Kirke:
15. december: Tjalfe Lykke Dahl

Bisat i Staby Kirke:
28. december: Gunild Jensine Pedersen



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 vores arrangementer. 

Langfredag vil der være liturgisk gudstjeneste, 
altså uden prædiken, i Madum Kirke, og den 3. 
maj vil koret medvirke ved gudstjenesten i anled-
ning af 75-års jubilæet for Danmarks befrielse.

Staby og Madum Menighedsråd er kommet 
så langt med sammenlægningen af menig-
hedsrådene, at vi i år kommer til at danne fæl-

les menighedsråd, med 2 medlemmer fra Ma-
dum Sogn og 5 medlemmer fra Staby Sogn. 
Alt tyder på at der i Madum kommer til at 
mangle kandidater til menighedsrådet, så jeg 
vil opfordre til at man ude i sognet, overvejer 
hvem der kan/vil stille op til menighedsråds-
valget i år.

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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Sanglærker, solsorter og 
bogfinker kvidrer, og 
muldvarpen skyder store 
skud. Vi kender alle de 
sikre forårstegn, nu går 
vi mod lysere tider.

Vi havde en spændende 
’Hyldest til naturen guds-
tjeneste’ i oktober. Man-

ge fra nær og fjern var mødt op, og Jesper W. 
Andersen og Mikkel Jezequel fortalte og viste 
billeder.

Folk i alle aldre repræsenterede menigheden 
i december måned. Repertoiret, rent musi-
kalsk, spændte bredt i den gamle kirke. Det 
være sig ’Tinka’ fra julekalenderen 2019 til en 
oldgammel salme som ’Den yndigste rose er 
funden’, hvor melodien er knap 500 år gam-
mel. Mange tak til alle for medvirken i denne 
julemåned. 

Ind imellem giver det god mening at arbejde 
på tværs af sognegrænser. I det nedenståen-
de er der nogle eksempler:

Mandag den 4. maj er det 75 – året for Dan-
marks befrielse. I den forbindelse vil der gø-
res lidt ekstra ud af gudstjenesten, det fore-
går om søndagen den 3. maj i Madum Kirke, 
hvor koret også medvirker.  

Den 24. marts kommer Jørn Buch, Haderslev 
til Husby Sognegård, hvor han fortæller om 
Genforeningen 1920. 

Mens dette skrives er vi fortsat uvidende om 
udfaldet af kirkehøjskolen i Ølstrup den 18. 
januar. Der er lagt op til en livlig debat om 
fremtidens gudstjeneste. Det skal nævnes, at 
temaet forsætter – den 4. marts i Staby Præ-
stegård. Alle notater desangående sendes til 
biskopperne, som kikker på det.

’Den stille uge’, forud for Påskedag starter 
Palmesøndag den 5. april. Hver dag har sit 
kendetegn, og traditionen tro fejrer vi Nadve-
rens indstiftelse med sandwich i tårnrummet 
på Skærtorsdag.

Læseren opfordres til at se aktiviteterne igen-
nem, som står beskrevet i nærværende blad. 
Tak til alle, der på den ene eller anden måde 
bidrager til at give ”besøgende” og hinanden 
gode oplevelser.

Sammen med menighedsmødet/borgermø-
det afholdes der også orienteringsmøde om 
menighedsrådsvalget 2020 tirsdag den 12. 
maj i Staby Præstegård. Madum og Staby er 
gået sammen om dette møde. Alle kan være 
med til at gøre en indsats for et frugtbart fol-
kekirkeliv.  

Murer, smed og graver har været i gang inde 
i Staby Kirke først på året. Gammelt jern, 
hængsler med mere er fjernet fra murværket, 
som har fået en efterpudsning. Det alt sam-
men i samråd med Birgitte Faurhøj Olsen, 
Nationalmuseet. Det pynter og frisker op at få 
ordnet disse ting.

I november tog vi afsked med – først vores 
provst Lone Hvejsel. Indtil der findes en ny 
provst er Lilian Høegh Tyrsted på posten. 
Dernæst Tina Sønderskov – en kombinatio-
nen af rådets og egne aktiviteter i kalenderen 
blev svært at få til at gå op, så hun valgte at 
trække sig. Der skal lyde en stor tak til såvel 
Lone H. og Tina S. for et godt samarbejde. 
Knud Jacobsen er nu ny i menighedsrådet – 
vel mødt til holdarbejdet!

Jesper W. Andersen har fået forlænget den 
midlertidige bistand i Ringkøbing Sogn til og 
med den 31. juli 2020 (en uge om måneden 
med henblik på dækning af bryllupper og be-
gravelser).

Jakob Sandal skal udsendes som feltpræst 
til Irak i et halvt års tid. Gitte Ishøy vil vikariere 
i denne periode i ’ De vestlige Sogne’ og her 
i Staby-Madum Pastorat i hans sted.

Hermed ønsket om et lyst og godt forår, samt 
en glædelig påske.

Staby Menighedsråd 
v/ Ane Thomsen

❚  Nyt fra  
 Staby   
 Menig- 
 hedsråd
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❚ Staby ❚ Madum
 1. marts 1. s i fasten. 10.30 JWA

 8. marts 2. s. i fasten 10.30 JWA Kirkekaffe

15. marts 3. s. i fasten 09.00 G. Ishøy 

22. marts Midfaste 10.30 JWA Kirkekaffe

29. marts Mariæ Bebud. 19.30 JWA

 5. april Palmesøndag 09.00 G. Ishøy Kirkekaffe

 9. april Skærtorsdag 10.30 JWA sandwich 

10. april Langfredag 10.30 JWA Liturgisk gudst. 

12. april Påskedag 09.00 JWA 10.30 JWA

13. april 2. påskedag 10.30 JWA

19. april 1. s. e. påske 10.30 JWA Kirkekaffe

26. april 2. s. e. påske 10.30 JWA

 3. maj 3. s. e. påske 10.30 JWA (5. maj tema ) 
Kor medvirker - Kirkekaffe

 8. maj Bededag 10.30 JWA* Konfirmation

10. maj 4. s. e. påske 10.30 JWA Kirkekaffe

17. maj 5. s. e. påske 10.30 JWA Kirkekaffe

21. maj Kr. himmelfart 10.30 JWA

24. maj  6. s. e.  påske 19.30 JWA

28. maj 17.00 JWA Spagetti-gudst.

31. maj Pinsedag 09.00 JWA 10.30 JWA Kirkekaffe

 1. juni 2. pinsedag 10.00 Friluftsgudstj. hos 
Inger og Knud - Kirkekaffe

 7. juni Trinitatis 10.30 JWA 

Indsamling til *Børnesagens Fællesråd.                                                                                                              

❚ Gudstjenester

ID-nr.: 46879
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