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HÅB under middelalderens pest 
og nutidens corona-virus
I omtrent 16 år har jeg haft en bestemt bog stå-
ende på hylden derhjemme. En bog, som jeg en-
gang fik foræret af en ældre dame. En bog, der 
udover mange fortæl-
linger også indeholder 
nogle pikante billeder 
(se foto). I januar fik jeg 
den endelig læst. Bo-
gen er skrevet af den 
italienske forfatter Gio-
vanni Boccaccio  
(1313-1375), der ud-
gav den for 700 år si-
den. Bogen hedder 
Dekameron. 

Bogen foregår i midten 
af 1300-tallet, hvor pe-
sten hærgede i Italien. 
Tre unge mænd og syv 
unge kvinder, alle fra 
det bedre borgerskab, 
flygter fra pesten i Fi-
renze og tager ophold 
på et dejligt landsted uden for byen. Her under-
holder de sig i ti dage med at fortælle historier for 
hinanden. De fortæller ti historier hver dag og ny-
der hinandens selskab i de smukke omgivelser på 
landstedet. Historierne handler om kærlighed og 

venskab, om kløgt og dumhed, om bedrag og 
hævn, og de spænder vidt: fra det humoristiske 
og erotiske til det dramatiske og tragiske.

Det opbyggelige i Deka-
meron er for mig at se, 
at Boccacio insisterer 
på, at mennesket ikke 
bare er et dyr i sine in-
stinkters vold, men deri-
mod et menneske med 
en grundlæggende vær-
dighed. Måske en guds-
skabt værdighed. Når 
undergangen truer som 
under pesten, vil nogen 
måske give efter for im-
pulsen til at bedøve sig i 
druk, hor og musik – når 
de alligevel måske snart 
skal dø. Men hos Boc-
cacio tager de unge 
mænd og kvinder deres 
pæneste tøj på og op-

træder nobelt over for hinanden – i gensidig re-
spekt og anerkendelse. De synger, danser og spi-
ser gode middage, og de fortæller hinanden mun-
tre og opbyggelige historier, der gør dem klogere 
på menneskelivet.
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Billedet er et motiv fra en lille historie i Dekame-
ron, der kritiserer dobbeltmoralen i den katolske 
præstestand i datidens kirke.



Dét at stikke af fra det hele i en faretruende stund 
og opsøge et smukt og roligt sted med de nærme-
ste, er måske også en tanke, der har meldt sig, da 
vi i Danmark pludselig stod overfor corona-virus. I 
medierne kan vi læse om danskere, som har søgt 
ud i familiens sommerhus i den periode, hvor 
Danmark lukker ned. Corona-smitten har på man-
ge måder skabt en uvant situation for os. Skoler 
og institutioner lukkes ned, børn sendes hjem, bu-
tikker lukker, grænserne lukker. Arbejdsløsheden 
stiger. En lang uvis ventetid. Og igennem medier-
ne opfordres vi til at blive hjemme- og undgå 
håndtryk i mødet med mennesker. Der er med an-
dre ord blevet god tid til at læse eller fortælle hin-
anden historier ligesom i Dekameron. 
I skrivende stund forventer vi, at dødstallet i Dan-
mark, som følge af corona-virus, vil stige. Men det 
stiger næppe til højder som da pesten hærgede i 
Europa og udryddede 30-40 % af befolkningen.

Kirkens rolle under pesten
Da Giovanni Boccaccio skrev ”Dekameron” var 
Europa som sagt ramt af pesten, den sorte død. 
Europa var dengang i middelalderen en udpræget 
kristen kultur. Det er et interessant spørgsmål, 
hvordan det gik med troen på Gud, da pesten 
hærgede.  Forsvandt troen på Gud, fordi den ikke 
kunne forklare, hvordan Gud kunne tillade så me-
gen lidelse og død som pesten efterlod menne-
skeheden i? Eller blev troens tillid til en nådig Gud 
alligevel fastholdt af mange– takket være de mo-
dige mennesker, der trodsede smittefaren og tog 
sig af syge og døende? 

Der er bevaret gamle skriftlige kilder fra den en-
gelske kirke, der beretter om præster, der valgte 
ikke at flygte til isolerede steder. De forblev trofa-
ste over for deres kald og tog sig af sognebørne-
nes fysiske og åndelige behov, selvom de risike-
rede selv at blive smittet. Til sammenligning har 
Corona-virus i skrivende stund kostet mere en 
halvtreds præster livet i Italien, som på samme 
måde insisterede på at tjene deres menighed. En 
italiensk corona-smittet præst vakte opsigt for ny-
ligt, da han gav afkald på respirator og erklærede, 
at respiratoren skulle bruges på et yngre menne-
ske end ham selv. Kort tid efter døde præsten på 
hospitalet. Måske tænkte han på Jesu ord: ”Stør-
re kærlighed har ingen end den, der sætter sit liv 
til for sine venner”( Joh. Ev. 15, 13).

Tilbage i middelalderen blev befolkningen i nogle 
landsbyer halveret som følge af pesten. Sygdom-
mens karakteristika var svulster i lysken og arm-
hulen og disse bredte sig til andre dele af kroppen 
som sorte pletter. Mange døde i løbet af få dage. 

Kirkens rolle var i den situation at bede, afholde 
sjælemesser for de døde, og tage sig af de nød-
stedte. Men også at prædike vigtigheden af at gif-
te sig og få børn – og at gifte sig igen, hvis man 
var blevet enke eller enkemand. Det var et vigtigt 
budskab i en årrække, hvor befolkningen svandt 
hurtigere end den voksede.

I de århundreder, hvor pesten hærgede i Europa, 
spurgte folk sig selv: Hvorfor skal vi rammes af 
noget så grusomt? Mange mente, at pesten var 
udtryk for Guds vrede på menneskeheden – der-
for bad man til Gud. For nødvendigheden af bøn 
og anger var ingen i middelalderen i tvivl om. I dag 
vil vi nok ikke sige, at nutidens corona-virus er ud-
tryk for Guds vrede. Men corona-pandemien kan 
alligevel give os anledning til selvransagelse: 
Hvordan er det vi lever vores liv på jorden -og med 
hinanden? Gør vi det på en meningsfuld måde i 
respekt for natur og mennesker – eller gør vi det 
på hensynsløs og overfladisk måde? I skrivende 
stund berettes der i medierne om faldende niveau 
af luftforurening både i Danmark og i resten af ver-
den - som konsekvens af mindre biltrafik og færre 
fly. Det giver stof til eftertanke.  

Et nyt syn på livet – efter corona-krisen
Efter angrebet på World Trade Center og senere 
under finanskrisen talte man om, at vores sam-
fund og levemåde ville blive ændret, men hvor 
meget blev der egentlig ændret i vores livsstil og 
prioriteter? Måske vil vi efter den nuværende co-
rona-krise for alvor genoverveje vores liv på en 
anden måde. Allerede nu tales der om, at der vil 
være et før og et efter corona-krisen. Hvad gør 
krisen ved os? Vi bliver måske mere opmærk-
somme på naboen og ældre familiemedlemmer. 
Tilværelsen, hvor samfundet bare kører derud 
af, og vi skal have råd til to-tre biler og tre-fire 
flyrejser om året bliver måske taget op til revisi-
on. Måske opdager vi, at vi finder den største 
mening og livsglæde i andre ting end det vi ple-
jer at gøre. Måske vil fællesskaber få en større 
betydning.

➔
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ARRANGEMENTER

Bøn for en verden i corona-nød
I det nye Testamente spiller bønnen en stor rolle. 
Når Jesus havde helbredt mennesker og havde 
talt om Guds rige, trak han sig ofte tilbage til øde 
steder for at bede til Gud. (f.eks. Lukas 5, 16). Og-
så Paulus taler om bøn. Han siger et sted: ”Vær 
glade i håbet, udholdende i trængslen, vedhol-
dende i bønnen”. (Romerbrevet 12,12).

I det lys har jeg skrevet denne bøn:
Kære himmelske fader. 
I denne tid står vi i ukendt land. Vi står midt i 
noget, som vi ikke har prøvet før.
Verden omkring os er ikke længere sig selv.
En sygdom, der spreder sig uden for vores 
kontrol, skræmmer os og medfører bekymringer 
for helbred, økonomi og fremtid. 
Vores muligheder for at færdes og mødes med 
hinanden er pludselig drastisk forandret. 
Vi er afskåret fra at være i kontakt med 
mennesker som vi plejer.
Det gør os bange og utrygge. 

Derfor beder vi: 
Himmelske Fader- pas godt på mine kære og 

jeg.  Lær os at tage vare på hinanden.
Lær os være tålmodige i mødet med andre 
mennesker -og lær os at finde nye veje til at nå 
hinanden.
Vi véd, at Du har skabt os med potentialet til at 
gøre det gode og det onde. 

Vi beder dig:
Giv os styrke, klarsyn, og tålmodighed til at vi 
kan komme igennem den krise, som vi står i. 
Lad de gode kræfter i os få overtaget – da vil vi 
se et glimt af dit Rige. 
Lad ikke frygten få overtaget i os – så vi kun 
handler efter hvad der tjener os selv.
Gode Gud – du holder os i dine hænder.
Du lægger ikke større byrder på vores skuldre - 
end vi kan bære. 
Når vi alligevel bliver afmægtige – må vi stole på, 
at vi kan lægge vores frygt og afmagt i dine 
hænder.
Tak for livet, tak for kærligheden - og tak for at vi 
er dine børn for altid.

Amen.
 JWA
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❚  Spaghettigudstjeneste
den 28. maj kl. 17.00 i Staby Kirke
Jesper Wiborg Andersen 
fortæller i børnehøjde 
og imellem fortællinger-
ne, - om muligt vil et lil-
le kor forberede nogle 
sange, og Frederikke 
Frøhlich fra 4. klasse 
på Staby Skole vil 
spille på orgelet. Ef-
ter en lille halv time 
i kirken, så er der et 
varmt måltid mad 
i ’Den lille Sal’ i 
Staby Sognegård. 
ALLE er velkom-
men, og der er 
ingen tilmelding.

❚  Menighedsmøde og  
orienteringsmøde 

den 9. juni kl. 19.00 i Staby Præstegaard
Der vil være orientering om arbejdet i den for-
løbne funktionsperiode og orientering om det 
kommende fælles menighedsråds opgaver. 
Visioner, ønsker og ideer til det kommende 
menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet 
og debat. Redegørelse for det seneste års 
regnskab samt det kommende års budget. 
Datoer og regler for opstilling og valgforsam-
ling, og orientering om muligheden for at ud-
løse afstemningsvalg. Oplysning om antallet 
af kandidater, der skal vælges til menigheds-
rådet. Afklaring af, hvem der eventuelt er inte-
resseret i at opstille som kandidater og sted-
fortrædere på valgforsamlingen i september.
Der er kaffe og kage, og alle er velkommen.
Staby og Madum Menighedsråd
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❚  Litteraturaften torsdag  
den 2. juli kl. 19.30 i Staby Præstegård
Denne aften vil vi tage udgangspunkt i en bog 
fra serien ”Tænkepauser”. Tænkepauser er 
en serie af bøger udgivet af Aarhus Universi-
tetsforlag. Formålet med disse korte letlæste 
bøger (”tænkepauser”) er at formidle forsk-
ning til den brede befolkning. Sognepræst 
Jesper Wiborg Andersen vil holde et oplæg 
ud fra bogen ”Alder”. Ud fra det oplæg vil der 
være mulighed for at drøfte spørgsmål som 
”Livslang livslyst” og ”mine mange aldre”- og 
i det hele taget, hvad det vil sige, at blive æl-
dre. Man behøver ikke at 
have læst bogen for at 
deltage.
Bogen ”Alder” kan købes 
i en boghandel og flere 
steder på internettet. 
Derefter serveres kaffe 
og kage.
Alle er velkomne.

❚  Rundvisning i Staby Kirke  
Man kan aftale en tid med Karen Nørgaard 
på tlf. 9749 1677 eller 2890 0039.

❚  Oliven
Foruden oliven og ord i til-
knytning hertil, forekom-
mer olie ofte i Bibelen. 
I mange tilfælde er olie 
identisk med olivenolie, og den er derfor om-
talt sammen med oliven og dens produkter.
”..ved aftenstid kom duen tilbage til ham, og 
se, den havde et friskt olieblad i næbbet…”(1. 
Mosebog  8,11).
Olivenolie var en af de daglige fornødenheder, 
der anvendtes til f. eks. madlavning: (1. Kon-
gebog 17, 12).
Nogle af træerne i Getsermane Have siges at 
være helt fra Jesu tid, men dette er næppe 
sandsynligt, da skriftlige kilder beretter, at 
den romerske kejser Titus Vespasian i år 70 e. 
Kr. lod alle oliventræer fælde omkring Jerusa-
lem. Fra stubben af et oliventræ skyder imid-
lertid hurtigt nye skud frem, så de nuværende 
træer kan udmærket være direkte formeret fra 
træer, der voksede på Jesu tid.
Oliven blev høstet en gang om året, og frug-
terne blev enten plukket eller rystet ned. Efter 
rystningen måtte man ikke søge efter flere 
oliven, fordi resten skulle tilfalde faderløse og 
enker. (5. Mosebog 24,20).

❚ Staby
Lyngområde på Staby Kirkegård. Kaj Jeppesen har 
været i gang. Der vil med tiden også etableres en 
hyggekrog med bænk og et lille bord. 

❚ Madum 
Knud Erik Kjær 
har etableret 
dette bed 
med sten, 
rododendron  
og påskeliljer. 

KIRKEGÅRDENE

En plads  
i solen 

Tag gerne 
cyklen  
til kirken ☺
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❚ INFO

❚ Menighedsrådsvalg 2020 
I år skal der være menighedsrådsvalg. Valg-
formen er ændret i forhold til tidligere år, og 
det betyder at der skal afholdes valg med 
en valgforsamling. Det vil sige, at det sker 
ved et personvalg og ikke længere som hid-
til ved et listevalg. Det minder om formen, 
som mange kender fra foreningslivet. Der er 
Valgforsamling den 15. september, følg 
dagspressen.

Det laver et menighedsråd
Alle folkekirker i Danmark ledes af et menig-
hedsråd. Et menighedsråd kan sammenlig-
nes med en bestyrelse i foreningslivet og 
består af mindst fem valgte medlemmer 
samt sognets præst. Staby – og Madum 
Menighedsråd har arbejdet på en sammen-
lægning af de to menighedsråd, så den vil 
bestå af to medlemmer fra Madum og fem 
fra Staby. Tilsammen bestemmer de, hvad 
deres kirker skal. Et menighedsråd sætter 
retningen for kirkens arbejde, og det er 
blandt andet menighedsrådets opgave at 
planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i 
kirken – meditation, børnerytmik, ungdoms-
gudstjenester eller noget helt andet. Derud-
over administrerer menighedsrådet kirkens 
ejendomme og økonomi og har ansvaret for 
kirkens personale, dog med undtagelse af 
præsten. Kirkeministeriet fungerer som ar-
bejdsgiver for præsten. I grove træk kan et 
menighedsråd se således ud: Formanden 
har det overordnede overblik, næstforman-
den støtter formanden og tager over hvis 
formanden er forhindret i at udføre et arbej-
de. Kassereren har styr på pengekassen, 
kirkeværgen passer på kirken og kontakt-
personen er personalets hjælpende hånd.

Hvem kan stille op 
Hvis du er over 18 år og medlem af Folke-
kirken, har du mulighed for at blive valgt ind 
i et menighedsråd. Når man bliver valgt, 
sidder man oftest i menighedsrådet i fire år 
ad gangen. Staby Madum Menighedsråd 
har cirka tolv møder årligt, dertil kommer 
udvalgsmøderne. 

Kultur
Folkekirkens kerneydelser er gudstjenesten 
og kirkelige handlinger som nadver og dåb, 
men folkekirken er også en vigtig aktør i kul-
turlivet.
Hvert år afholder kirker landet over mange 
tusinde kulturelle arrangementer lige fra 
klassiske koncerter og foredrag til rockkon-
certer og kunstudstillinger, og det gør folke-
kirken til en af Danmarks absolut største 
kulturinstitutioner. Staby Madum Menig-
hedsråd er bevidste om, at der årligt er ind-
lagt, fordelt over en fireårsperiode: fore-
drag, koncerter af forskellig art og indsigt i 
kunst på den ene eller anden måde.  

Socialt arbejde
Kirkens sociale arbejde har stor betydning. 
Staby Madum Menighedsråd har et tæt 
samarbejde med Staby Skole, hvor vi især 
samarbejder omkring minikonfirmander og 
korarbejde. Vore to sogne tilbyder Julehjæp 
til familier og enlige, som ikke har råd til at 
holde jul. I vinterhalvåret tilbydes der sam-
vær i Sognegården – et arrangement som 
kaldes ’Varm Onsdag’.

Frivillige
Frivillige er med til at løfte opgaven i sognet, 
her kan fx nævnes kirkekaffen, pyntning af 
kirken, Lave kaffe til ’Varm Onsdag’ og 
hjælpe ved minikonfirmandundervisning.  

Kirken i det offentlige rum
Kirken har sin plads i det offentlige rum, så-
vel inde som udenfor skal området passes 
og holdes ved lige. Skal der ske ændringer 
er menighedsrådet med i beslutningen, og 
der skal søges om tilladelse højere oppe i 
systemet, hvis det er større projekter, der er 
tale om.
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En aften med anekdoter, kendte og 
ukendte sange, samt fællessange. 
’Herreværelset’/Jens Hjort Pedersen 
og Villy Søvndal spillede til.  
Det blev en dejlig februar aften i 
Staby Kirke.

❚ SIDEN SIDST

❚ Koncert m. Villy Søvndals 
duo i Staby Kirke

❚ Konfirmanderne
Kunstnerne/
konfirmanderne og 
Jesper W. Andersen 
viser malerierne 
frem i konfirmand-
stuen, som de har 
malet. Opgaven lød 
på at male kirkens 
symboler.
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❚  Liturgien/ gudstjenesten gang med fokus  
på en gudstjeneste med nadver  

I salmebøgerne i Staby Kirke er 
der i omslaget forrest en over-
sigt over, hvordan gudstjene-
sten forløber. 
Ved kl. 10.30 - gudstjenesten, 
bruges både den højre og ven-
stre tavle. Forestil dig at gudstje-
nesten er gået i gang. Vi synger 
salmerne fra højre tavle skiftevis 
mellem tekstlæsninger med me-
re. Det forløber stille og roligt 
derudaf, og efter en rum tid ……
lige efter prædiken synges så 
fjerde salme og i nedenstående 
eksempel er det nr. 276.
Så kommer nadverafdelingen. 
Bemærk venstre tavle har over-
skriften: Nadver. Altså efter sal-
menummer 276 er sunget skal 
nr. 439 findes klar til brug, - og 
efter at de sidste altergæster er 
gået ned på plads synges nr. 
412 vers 5 – 6. Som det kan ud-
ledes af det foregående, er det 
ligesom at proppe hele nadver-
tavlen ind mellem fjerde og fem-
te salme.
Efter yderligere et par punkter i 
gudstjenesten synges sidste 
salme, og det er så i viste ek-
sempel nr.871.

Kirkesangeren hjælper uvante 
kirkegængere på vej, når vi 
kommer til nadverafdelingen, 
ved mundtligt at annoncere 
salmenumrene.

Ved 9 - morgengudstjenesterne 
og som regel også aftengudstje-
nesterne følger vi salmenumrene, 
som er angivet på tavlen oppe 
foran i kirken, og på tavlen som 
hænger vest for sydindgangen.

Prædiken
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28. maj: Gitte Hansen

11. juni: Jesper Andersen  Nadver

  6. august: Gitte Hansen

20. august: Jesper W. Andersen

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

❚ Aktivitetskalender
28. maj kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste i 
Staby Kirke. Se s. 3

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

9. juni kl. 19.00 i Staby Præstegård 
Orienteringsmødet om valg til menig-
hedsråd og menighedsmøde. Se s. 3 og 5 

28. juni Sommermøde. Gudstjeneste 
i Staby Kirke kl. 10.30, dernæst grill 
i præstegårdshaven. Fhv. efterskole-
forstander Thorkil Sohn, Husby fortæller  
om ”70 år på en time - vort land i 
almindelighed og Vestjylland i særdeleshed i 
min levetid 1950-2020.”

2. juli Litteraturaften i Staby Præstegård. 
Se s. 4

23. august kl. 19.30 i Staby Kirke 
Indskrivning for de kommende 
konfirmander. Se s. 9

30. august Konfirmation,  
se oversigten nedenfor.

15. september kl.19.00 Valgforsamling  
i Staby Præstegård.

❚  Kirkelige handlinger januar - marts 2020
Døbt i Madum Kirke
19. januar: Marie Olesen

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 30. august 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: .......................... 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

❚ En hilsen til konfirmanderne 
Kære linedanser, ser du
livet er et net
øjeblikke tro blot ikke
dansen kun er let.

Og en dag gør livet ondt
det ved jeg at det vil.
For livet er et liv på trods  
smerten hører til.

Ud af sorgen vokser lykken
og livet
i påskens evige fest.
De stærkeste rødder har træ’r i blæst.

Højskolesangbogen nr. 145 v.5

❚  Indskrivning for de kommende konfirmander
Søndag den 23. august kl. 19.30 i Staby Kirke. Først en lille gudstjeneste, derefter 
præsentation af forløbet hen over vinteren 2020/21.

Jesper Wiborg Andersen sender en invitation ud per post for denne aften.



I løbet af vinteren og foråret, har vi i menig-
hedsrådet haft fokus på kirkegårdens fremtid, 
der er allerede sket nogle småændringer og vi 
arbejder stadig med hvorledes vi kan bevare 
gravsten fra nedlagte gravsteder på en god 
måde, idéer er velkomne.

Vi er blevet opmærksomme på, at vores ma-
skinhus/kapels tag er utæt og arbejder sam-
men med dygtige håndværkere om at finde en 
god løsning, det bliver nok nødvendigt at skif-
te taget ud.

Desværre har vi jo ikke kunnet fejre, de mange 
helligdage i foråret sammen i kirken, vi ved i 
skrivende stund ikke nøjagtig, hvornår vi kan 
åbne kirkerne igen.

Hold øje med vores side på Facebook, der vil 
vi orientere om ændringer,  

Konfirmationerne er også udsat, vi håber kon-
firmationsforberedelsen har givet konfirman-
derne livsduelighed, og sået et frø til at komme 
i kirken fremover.

Det er i år vi har valg til menighedsrådet og i 
Madum Sogn skal vælges 2 til at sidde i det 
fælles menighedsråd de kommende 4 år, vi 
har orienteringsmøde den 9. juni, vi håber I vil 
bakke op om orienteringsmødet og valgfor-
samlingen til efteråret.

 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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Stenen slår smut på det danske vand

smidt af en legende hånd.

Ringene rammer et andet land

Danmark din skaberånd

går som vinden mod øst,

går som solen mod vest og over Atlanten.

Genforeningen er betegnelsen for Sønderjyl-
lands (Nordslesvigs) overgang fra tysk til 
dansk herredømme 15. juni 1920. Grænse-
foreningen udskrev en konkurrence om en ny 
dansk sang under overskriften ’At være 
dansk’. Ovenstående sang vandt og blev ur-
opført i 1990. Den 24. marts skulle vi i Husby 
have hørt Jørn Buch, Haderslev fortælle om 
’Genforeningen i 1920’. Denne aften blev af-
lyst, men det afholder os ikke fra at skønne 
på, at et mindretal af såvel tyskere og dan-
skere har levet på hver sin side af den dansk/
tyske grænse i fred og fordragelighed i nu 
100 år. 

Ingen var i tvivl om aftenens tema den 27. fe-
bruar, da Villy Søvndal og Jens H. Pedersen 
holdt koncert: ’Sange fra 30’erne og op til vor 
tid’. Ind imellem sangene kom muntre anek-
doter men også beretninger til eftertanke. Tak 
for en dejlig aften.

At debattere fremtidens gudstjeneste på en 
aften kan lyde som en stor mundfuld, og al-
ligevel lykkedes det Jesper W. Andersen at 
guide os igennem liturgien/den offentlige 
gudstjeneste med huller til kommentarer og 
spørgsmål på godt to timer. Det er rigtig 
sundt, at få belyst detaljerne fra flere vinkler, 
det giver forståelse for hinandens meninger. 
Referatet fra aftenen den 4. marts i konfir-
mandstuen er sendt til biskopperne.

Simon Grotrians salmer kan for nogen lyde 
helt uforståelige, men mange brikker faldt på 
plads i selskab med Bo Grymer, som kan for-
midle svært tilgængeligt stof til almindeligt 
hverdagssprog. Mon ikke de fremmødte fik 
en god nat søvn efter denne aften den 11. 

marts, for det krævede virkelig lydhørhed og 
koncentration at kunne følge med. 

Ændringer vedrørende Jesper Wiborg Ander-
sens præstegerning ved Ringkøbing Kirke – 
og Kapel skal nævnes, at han dækker to uger 
i måneden frem til august.

Den 12. marts vågnede Danmark op til en no-
get anderledes hverdag. Regeringen havde 
sammensat et større regelsæt, som brød 
danskernes rutiner, det alt sammen for at 
kunne sætte coronaen i skak. For kirkernes 
vedkommende betød det aflysning af guds-
tjenester, i skrivende stund til og med den 10. 
maj, og konfirmationen er flyttet fra Bededag 
til den 30. august.

Nedlukning af det offentlige Danmark og at 
dette blad skal laves længe før det udkom-
mer, betyder at der skal tages forbehold for 
ændringer af arrangementer. På side otte og 
bagsiden findes oversigterne, men følg også 
med på de sædvanlige – digitale og fysiske 
talerør.  

Kirken er lukket, mens dette skrives, men det 
er vores tankevirksomhed ikke, vi glæder os 
rigtig meget til vi igen ses, når denne undta-
gelsestilstand ophører.

De bedste ønsker om en glædelig pinse og 
en god sommer

Med venlig hilsen 
Staby Menighedsråd

v/ Ane Thomsen

❚  Nyt fra Staby Menighedsråd
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❚ Staby ❚ Madum
28. maj 17.00 JWA Spaghettigudst.

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 

14. juni 1. s. e. trin. 09.00 Gitte Ishøy

21. juni 2. s. e. trin. 09.00 Gitte Ishøy 
Kirkekaffe

28. juni 3. s. e. trin. 10.30 JWA  
Sommermøde

  5. juli 4. s. e. trin. 10.30 JWA

12. juli 5. s. e. trin. 09.00 Gitte Ishøy

19. juli 6. s. e. trin. 09.00 Gitte Ishøy 
Kirkekaffe

26. juli 7. s. e. trin. 09.00 Gitte Ishøy  
Kirkekaffe

  2. august 8. s. e. trin. 10.30 JWA

  9. august 9. s. e. trin. 10.30 JWA

16. august 10. s. e. trin. 10.30 JWA Kirkekaffe

23. august 11. s. e. trin. 19.30 JWA Kirkekaffe 
Konfirmand-indskrivning

30. august 12. s. e. trin. 10.30 JWA * Konfirmation

Indsamling til *Børnesagens Fællesråd.                                                                                                              

❚ Gudstjenester
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