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Gudstjenesten til debat
I de seneste år har man rundt i Danmark dis-
kuteret, hvordan fremtidens gudstjeneste 
skal udformes. Den måde, som gudstjene-
sten forløber på, kaldes liturgi. Biskopperne 
igangsatte for nogle år siden et udrednings-
arbejde af gudstjenestens faste liturgi. Tre 
fagudvalg undersøg-
te gudstjenestelivet, 
som det ser ud i dag, 
og baggrunden for 
det. I den forbindel-
se blev der udgivet 
rapporter og pjecer, 
der kunne danne 
grundlag for en bred 
folkelig debat om, 
hvordan gudstjene-
sten i fremtiden skal 
udformes. 

I Staby og Madum 
sogne har vi også 
drøftet gudstjene-
stens form og ind-
hold til en debataf-
ten i marts i 2020. Hvad er de vigtigteste led 
i gudstjenesten? Hvad kan eventuelt udela-
des? Hvilke led i gudstjenesten skal autori-
seres, således at der er ensartethed på 
landsplan i Folkekirkens gudstjenester. Og 
hvilke led i gudstjenesten skal det lokale me-
nighedsråd have indflydelse på? Vi sendte 

vores tanker og idéer af sted til udvalget. 
Den 26. marts 2021 var fristen for, at menig-
heder og privatpersoner kunne give deres 
idéer videre til det udvalg, der arbejder med 
fremtidens gudstjeneste.

To eller tre  
bibeltekster  
hver søndag

I den klassiske høj-
messe-liturgi fra 
1992 er der lagt op, 
at der til hver høj-
messe skal være tre 
bibellæsninger: Et 
uddrag fra Det Gam-
le Testamente, søn-
dagens evangelium, 
samt et uddrag fra ét 
af brevene fra Det 
Nye Testamente. 
Jeg har sommetider 
talt op, hvor mange 
ord, som de 3 tek-

ster udgør til sammen. I nogle tilfælde kan 
det være op mod 1000 ord! Sommetider 
vanskelige ord og begreber fra gamle tek-
ster. At forvente at kirkegængeren altid kan 
se den tematiske sammenhæng mellem de 
3 bibeltekster er måske ikke en rimelig for-
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Madum Kirke – set fra øst 
Foto: JWA, marts 2021



ventning. Derfor traf vi i Staby-Madum 
Menighedsråd den beslutning for et par 
år siden, at vi som udgangspunkt nøjes 
med 2 bibeltekster i højmessen.  Vi har 
vores frihed som menighedsråd til at 
træffe den beslutning, når blot beslutnin-
gen føres til protokol.

En bemærkning fra lyrikeren  
Søren Ulrik Thomsen

I bogen ”Tro mod ritualet”, der udkom 
sidste år på forlaget Eksistensen, gør ly-
rikeren og essayisten Søren Ulrik Thom-
sen sig nogle betragtninger om styrken 
og smukheden i Folkekirkens højmesse. 
Han har i mange år været fast kirkegæn-
ger. I bogen sammenligner han den dan-
ske højmesse i Folkekirken med sine op-
levelser med gudstjenester i forskellige 
kirkesamfund i USA. Han gør sig også 
nogle tanker om hvilken teologi, der læg-
ger bag form og forkyndelse, når man 
f.eks. afholder store gudstjenester i hal-
ler i pinsekirkerne i USA.

Han skriver: 

”Den danske Folkekirkes kritikere frem-
hæver ofte livsglæden og den kropslige 
umiddelbarhed, som ikke mindst kom-
mer til udtryk i den smukke og rytmisk 
medrivende gospel-musik, men man skal 
ikke tage fejl af, at kropsligheden meget 
ofte modsvares af det 
sorteste synds-hyste-
ri, ligesom den de-
monstrative  jubels 
bagside tit er en ben-
hård lov-religiøsitet, som nok har gjort op 
med troen på, at mennesket kan frelse 
sig selv, men ikke med overbevisningen 
om, at ugerninger fører direkte ned i den 
brændende svovlpøl. Der er tale om en 
kirke med et buldrende Ubevidste i hvirv-
lende runddans med et sadistisk Over-
jeg, selv har jeg set, hvordan hele hujen-
de halleluja-fest lynhurtigt blev afløst af 
helvedesprædikanter så kvalmende, at 
jeg blev skræmt fra vid og sans, og jeg er 

ikke i tvivl om, at penduleringen mellem 
disse dramatiske yderpunkter i sig selv er 
et magtfuldt middel til manipulation”. 
(Tro mod ritualet, s. 60)

Søren Ulrik Thomsen beskriver, at han 
både har haft meget smukke oplevelser, 
men også meget frastødende oplevelser 
ved at deltage i gudstjenester rundt i 
USA.  At deltage i de forskellige gudstje-
nester i USA har for Søren Ulrik Thomsen 
bekræftet ham i styrken og smukheden i 
den danske højmesse.

Men spørgsmålet er om den almindelige 
dansker har den samme kærlighed til 
Folkekirkens gudstjeneste – som han 
har? En ting er sikkert: Hvis man ønsker 
at Danmark fortsat skal være et kristent 
land – så har det en vital betydning, at 
der jævnligt afholdes gudstjenester i et 
sogn – og at de gudstjenester bakkes op 
af den lokale befolkning.

Corona-tidens gudstjenester

I januar måned i år, hvor vores samfund 
var corona-lukket, kunne man gå til 
gudstjeneste i den lokale sognekirke. 
Overalt i landet blev der holdt gudstjene-
ster efter de nye retningslinjer: Gudstje-
nesten måtte ikke have en varighed af 
mere end en halv time - og fællessang 
blev frarådet. Kirkesangeren synger der-

for solo. Og netop 
fællessang er noget, 
som mange savner nu 
i skrivende stund. 
Nadveren har ikke 

været nem at presse ind i tidskravet på 
de 30 minutter. Lokalt i Staby og Madum 
sogne begyndte vi at streame fra nogle 
af gudstjenesterne, således at man kan 
sidde hjemme i stuerne og følge gudstje-
nesten via Facebook.

For præster og kirkefolk har corona-ti-
den i det hele taget været en anledning til 
at overveje, hvad der er det vigtigste i en 
gudstjeneste. 

➔
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Hørt ved kirkedøren:

”Jeg kan nu så godt lide de her 
små, korte gudstjenester”



Efter en gudstjeneste i Vedersø Kirke en 
søndag i foråret sagde én af kirkegæn-
gerne til mig ved kirkedøren. 

”Jeg kan nu så godt lide de her små, kor-
te gudstjenester”.

Den bemærkning fik mig til at tænke på, 
at corona-tidens gudstjenester har en 
”lethed” eller ”korthed”, der tilsynela-
dende tiltaler nogle mennesker – og at 
det er måske et synspunkt, som biskop-
perne bør lytte til i udformningen af frem-
tidens gudstjeneste.

Taknemmeligheden som  
grundfølelse

Hvorfor går nogen til gudstjeneste? Det 
kan der ganske givet være mange for-
skellige grunde til. Måske har man fået 
kirkegangen ind med modermælken – 
eller måske vil man blot bakke den loka-
le kirke op.

For Søren Ulrik Thomsen er det en 
grundlæggende taknemmelighed over li-
vet, der giver lyst til at gå til gudstjene-
ste. 

Han skriver:

”Jeg tror, at Gud har skænket mig livet 
som en uforskyldt nåde. Efterhånden 
som jeg er blevet ældre, er taknemmelig-

hed blevet en grundfølelse i mig, og det 
skyldes nok flere ting. En ven sagde en-
gang, at når unge mennesker surmulen-
de og småligt kritiserer forældre-genera-
tionen op ad stolper og ned ad vægge, 
så skyldes det, at man som ung endnu 
ikke har nogen bevidsthed om, at goder-
ne ikke er selvfølgelige, for enhver er født 
ind i en på forhånd foreliggende verden 
og opfatter derfor hjemmets borde og 
stole og varme aftenmåltider og alt, hvad 
verden ellers har at byde på,  som om det 
er vokset op af jorden og helt af sig selv. 
Selv synes jeg, at jeg skulle blive alt for 
gammel, før jeg indså, at det aldeles ikke 
er en selvfølge at få et liv, der i alle hen-
seender er så rigt som mit, og jeg synes, 
at jeg barnagtigt har fokuseret på dét, 
der gik min næse forbi, i stedet for at 
værdsætte alt, jeg har fået”. (Tro mod ri-
tualet, s. 79)

Debataften onsdag den 7. juli

Inspireret af Søren Ulrik Thomsen har jeg 
besluttet at bogen ”Tro mod ritualet” 
skal danne grundlag for en debataften 
onsdag den 7. juli, hvor alle er velkomne 
i konfirmandstuen. Se omtale andet-
steds i bladet.

JWA
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”Selv begyndte jeg ikke at gå i kirke, 
fordi jeg var troende, men omvendt: 

Troen har jeg fået ved at deltage i 
gudstjenesten, som har fået uvur-
derlig betydning for mig”. 

Søren Ulrik Thomsen  
i ”Tro mod ritualet”



ARRANGEMENTER
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❚  Litteraturaften
7. juli kl. 19.30 i Staby Præstegård

Sognepræst Jesper Wiborg Andersen holder 
oplæg ud fra Søren Ulrik Thomsens bog ”Tro 
mod ritualet” udgivet på forlaget Eksistensen 
i 2020.
•  Mere kropslighed, gospel og rytmer i Fol-

kekirkens gudstjeneste?
•  Hvad er forskellen på en gudstjeneste i 

Folkekirken og en gudstjeneste i en stor 
Pinsekirke i USA?

•  Er kristendommen en civiliseret og civilise-
rende religion?

•  Hvilke tanker har du om fremtidens guds-
tjeneste?

Det er nogle af de spørgsmål, vi skal drøfte 
denne aften.

Alle er velkomne.

JWA

❚  Konfirmandindskrivning

❚ Spaghettigudstjeneste
Torsdag den 20. maj kl. 17.00 i Staby Kirke

Man kunne også skrive ’Stjernestunder’, som betyder dejlige 
øjeblikke. Den 20. maj er der lavet en gudstjeneste af Jesper 
Wiborg Andersen i børnehøjde, men folk i alle aldre er selvføl-
gelig velkommen. Vi starter kl. 17.00 i eller uden for Staby Kirke, 
og gudstjenesten varer højst en halv time. I skrivende stund må 
vi forsamles 50 personer ude på kirkegården, så det kan blive 
afgørende for, hvordan aftenen vil forløbe. 

Efter gudstjenesten er der et varmt måltid mad til alle, og af 
hensyn til bestilling af maden – så er der tilmelding til anethom-
sen2@gmail.com eller på telefon 2910 2923 inden den 17. maj. 

Staby – Madum Menighedsråd

❚  Koncert i Staby Kirke den 21. september kl. 19.30
Anna Bilde stammer fra Staby og er i dag bosiddende i Århus, hvor hun 
studerer til musiklærer. Hun var i gymnasietiden kirkesanger i sit hjem-
sogn. Anna Bilde er i dag 22 år, sanger og sangskriver. Det være sig af-
dæmpede, eftertænksomme sange om store og små ting i livet. Med ud-
gangspunkt i sin egen hverdag, sin kirkelige baggrund og sin passion for 
sangskrivning, har hun sammensat et repertoire, som består af fortolknin-
ger af hendes yndlingssalmer samt hendes egne kompositioner. I de se-
nere år har hun udviklet et program rettet til konfirmander og gerne deres 
familier. Det består af almindeligt kendte salmer, nye salmer, fortælling og 
egne sange. Anna Bilde

Søndag den 29. august kl. 19.30  
i Staby Kirke 

Vi holder først en kort gudstjeneste. 

Derefter følger præsentation af konfir-
mand-forløbet 2021-22.

Jesper Wiborg Andersen sender en in-
vitation ud pr. post for denne aften.

Foto: Jesper Wiborg Andersen
marts 2021

Alle er velkomne
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Lærkereden på besøg i Staby Kirke den 25. marts

❚  Indsamling til Børnesagens Fællesråd
Den 22. august når der er konfirmation i Staby 
Kirke er der indsamling til Børnesagens Fæl-
lesråd, men man kan støtte til enhver tid.

Konfirmation er en særlig begivenhed i et ungt 
menneskes liv. Du kan være med til at sikre, at 
også udsatte og fattige familier kan holde en 
beskeden fest, når den unge ”træder ind i de 
voksnes rækker”.

I løbet af de senere år er ansøgninger om kon-
firmationshjælp 10-doblet og flere og flere 
henvender sig til Børnesagen som sidste mu-
lighed for at kunne fejre konfirmation.

Din generøse støtte vil hjælpe med at bringe 
glæde og håb til udsatte unge, så de kan få en 
konfirmationsfest, der minder om den, deres 
venner får.

Du kan give et bidrag på 2 måder:  
Bankoverførsel: 5501 8420 041 773

Mobildonation: Støt med et valgfrit beløb via 
MobilePay til 180166

Børnene har selv lavet påskepynt, 
som de får mulighed for at hænge 
på grenene

Jesper har fortalt om det 
fortabte får, herefter leder 
børnene efter de mange får, 
der har gemt sig i koret

Flot ser det ud – påskeharer og 
påskeæg i en skøn blanding

Jesper byder velkommen, og 

fortæller kort om påsken

Påske-to-go- gave til børnene  ved døren, på vej ud. Vi ønsker hinanden en glædelig påske

Se mit flotte påskeæg
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Vestjysk-tid og kejser Augustus 
længe leve
Når jeg af og til har været et par dage i Kø-
benhavn i embedes medfør, oplever jeg en 
afgørende forskel i tidsfornemmelse. Over-
gangen fra Vestjysk-tid til Københavner-
tid!

I København myldrer det med mennesker, 
der jager afsted over stok og brosten. Man-
ge virker urolige og rastløse. De forsøger at 
holde sig orienteret i alle retninger, mens 
de til stadighed er online via deres mobilte-
lefoner. Alle har tilsyneladende en eller an-
den form for kommunikations-dims tilslut-
tet deres hoved via ørehøjtalere eller en 
trådløs høresnegl monteret på siden af ho-
vedet. At køre i S-tog er derfor som at med-
virke i en science fiction-
film, hvor alle medpassa-
gererne tilsyneladende er 
zombier eller surrogat-ro-
botter. Stort set ingen 
snakker med hinanden. 
Tværtimod ser det ud som 
om urørlighedszonen udgør 
en usynlig glasklokke om-
kring hver enkelt person. Når 
de endelig snakker sammen, 
eller snarere taler til hinanden, 
for ingen hører tilsyneladende 
efter hvad de andre siger, går 
det også stærkt. Ordene vælter afsted, og 
det virker som om at kvantitet går forud for 
kvalitet, helt i tidens ånd. Jeg mister i hvert 
fald pusten, og bliver stresset af al den hur-
lumhej.

Derfor er det altid skønt at tage turen tilba-
ge til Vestjylland med fly eller tog. Pulsen 
kommer ned i normalt vestjysk leje, og ting 
får lov at tage den tid, ting nu en gang ta-
ger. Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke altid 
har følt det på den måde. Jeg er opvokset i 
Herfølge på Sjælland, og har gået på Køge 
Gymnasium. Min tid på Aarhus Universitet 
var på mange måder udfordrende, og en af 

udfordringerne var storbyens hektiske liv. 
Alligevel har Aarhus et købstadspræg, som 
København naturligvis ikke har. At gå i Uni-
versitetsparken, på Nordre Kirkegård eller i 
Riis Skov, gav mindelser om den Østsjæl-
landske natur jeg er vokset op med. Mødet 
med naturen og menneskene i Vestjylland 
var derfor en total omvæltning. 

Da Gitte og jeg kom til Thisted for godt 35 
år siden, så vi flere landmænd i traktor køre 
på indkøb i Kvickly. En af de første dage så 
vi bogstaveligt en mand med halm i træ-
skoene handle i supermarkedet! Alle ting 
tog lidt længere tid her end i Aarhus. Man 
fik sig en god snak med hinanden og med 

ekspedienten, mens varerne sindigt 
og sirligt blev lagt på transport-

båndet. Jeg fik ret hurtigt 
det indtryk, at rigtig man-
ge vestjyder betragter su-
permarkederne, på sam-
me måde som turisterne 
oplever bazaren i mere 
eksotiske lande. Det er et 
sted hvor man først og 

fremmest træffer venner og 
bekendte og får sig en slud-

der og lidt sladder med hjem. 
Ofte husker man dog også, at få 

købt lidt af det der stod på sedlen. Ellers ta-
ger man gerne en tur til. I alle butikker og på 
gågaden gentog billedet sig, og jeg kom til 
at tænke på den romerske kejser Augustus 
udtryk: ”Festina lente” - skynd dig lang-
somt!

At befolkningen på en helt egn i fælleskab, 
så at sige, har skabt en selvstændig ”tids-
zone”, kan forklares rent videnskabeligt. 
Vores indre ur bliver nemlig påvirket af an-
dre mennesker. I eksperimentelle studier 
skulle en gruppe unge være sammen med 
pensionister i en halv time, mens en anden 
gruppe på samme alder blev bragt sam-
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❚ Debat om Folkekirken
Musik-, teater- og filmanmelderen har også 
givet sit besyv med, – alle i hele Danmark 
har nu haft mulighed for at ytre sig om, 
hvordan fremtidens gudstjeneste skal se 
ud. Den 4. marts 2020 var der i præstegår-
den debat om det samme, så her i lokalom-
rådet har der også været mulighed for at 
sige til og fra.  Vi fik da også sammensat og 
sendt til Ribe Stift et fire sider langt referat 
indeholdende, pointer, gode oplevelser og 
forslag til ændringer til fremtidens gudstje-
neste.  Indtil den 26. marts 2021 har man 
kunnet være med i diskussionen på det felt.

Biskopperne træffer på baggrund af debat-
ten beslutning om det videre forløb, så vi 
afventer indtil januar 2022, hvilket resultat 
de er kommet frem til. 

Indtil da kan man gå på nettet og læse om 
det i et omfattende materiale, på følgende 
link: 

www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde  

I Staby – og Madum Kirke er der mulighed 
for at se et lille udsnit i papirudgave.

Rigtig god fornøjelse.

men med teenagere. Efterfølgende stude-
rede man, hvor længe forsøgspersonerne 
var om at gå ned ad en gang. Det viste sig, 
at de unge, der havde været sammen med 
de ældre mennesker, bevægede sig mærk-
bart langsommere, mens de andre bevæ-
gede sig og talte hurtigere end før eksperi-
mentet. Hvad har det så med tidsopfattelse 
at gøre? Jo, det tilskrives nemlig en teori 
om kropslig kommunikation eller ”embodi-
ed cognition”, som det hedder på nudansk. 
Ifølge den betyder det meget for vores tan-

ker, hvordan kroppen har det og bevæger 
sig. Derfor er der et direkte link mellem 
langsommere bevægelser og vores kogni-
tion og dermed tidsopfattelse. Gitte og jeg 
boede i Thy, og var sammen med, og om-
givet af, thyboer, i næsten 34 år. I 2019 flyt-
tede vi her til Staby. Derfor har vi efterhån-
den lært at skynde os langsomt. Det tror 
jeg egentlig også er det bedste for alle 
mennesker – i det lange løb.

Frank Weber

❚ Streaming af gudstjenester
Grundet coronarestriktioner, så må vi finde alternative måder at få gudstjene-
sterne ud til folk. Der bliver streamet den 1. søndag i måneden, og det kan ses 
på Staby og Madum Kirker på Facebook.

Skriv i søgefeltet: Staby og Madum Kirker

Når gudstjenesten er slut, bliver det hele slettes igen. Vores opfordring er herfra: Hjælp 
hinanden, med at finde det på computeren. Unge som gamle – her er en vigtig opgave til 
jer, der kan noget med teknikken. Det er den næstbedste løsning, men den er der, og det 
kan også blive aktuelt til en barnedåb, en begravelse eller noget helt tredje.



20. maj: Jesper W. Andersen

03. juni: Gitte Hansen

17. juni: Jesper W. Andersen

05. august: Gitte Hansen

19. august: Jesper W. Andersen

❚ Gudstjenester på Ulfborg Aktivcenter
 på torsdage kl. 14.00-14.30 i Syd (Cafeteriet) og 14.45-15.15 i Nord (demensafd.)
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Christoffer Højris Munkholm, Selbjergvej 1, Staby, 6990 Ulfborg

Minna Range Ruby, Rolighedsvej 1, Staby, 6990 Ulfborg

Ejner Malthe Arberg Nielsen, Stabyvej 63, Staby, 6990 Ulfborg

❚ Årets konfirmander
 Konfirmation søndag den 22. august i Staby Kirke kl. 10.30

❚ Min sidste vilje

❚ Aktivitetskalender
20. maj Spaghettigudstjeneste 
i Staby Kirke kl. 17.00 
Se side 4.

24. maj 2. pinsedag kl. 10.00 
Friluftsgudstjeneste hos Inger og Knud 
Jacobsen. Jesper Wiborg Andersen er 
prædikant.

27. juni Gudstjeneste i Staby Kirke 
kl. 10.30. Derefter sommermøde i 
Staby Præstegård, hvor Frank Weber er 
foredragsholder. Der er også pølser på 
grillen, samt kaffe og kringle, og som altid 
er der også plads til en god snak hen over 
bordet.

7. juli kl. 19.30 i konfirmandstuen
Litteraturaften. Se side 4.

22. august kl. 10.30 i Staby Kirke
Konfirmation.

29. august i Staby Kirke kl. 19.30
Indskrivning af kommende konfirmander.
Se side 4.

21. september kl. 19.30 i Staby Kirke
Koncert med Anna Bilde for konfirmander.
Se side 4.

For ikke at stille mine 
pårørende i tvivl, har jeg 
nedskrevet mine ønsker 
i forbindelse med min død.

Danske Bedemænd har skrevet en lille 
pjece: Min sidste vilje. Forordet lyder 
som ovenstående, og inde i pjecen bliver 
man stillet de spørgsmål, der er relevant 
i forhold til overskriften. Det kunne for 
eksempel være: 

Medlem af Den danske Folkekirke? (kryds af) 

Ved min død ønsker jeg at blive brændt  
(kryds af)   Begravet  (kryds af)

I forbindelse med begravelseshandlingen 
ønskes (salmer, blomster m.v.)

I både Madum og Staby Kirke ligger disse 
pjecer, som enhver kan hente.



❚ 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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Blomster ved indgangene,  
udenfor og indenfor, billederne 

taler for sig selv:  
’Her er man velkommen.’

❚ Madum Kirke
Hækplanterne ved Madum Kirke er så 
småt ved at have udtjent deres pligt, 
hvorved et større planteprojekt er sat i 
gang. Thuja bliver erstattet med de mere 
hårdføre Taks, og vi er godt i gang med 
at hive de gamle hække op, omend det 
bliver et projekt over flere etaper.

De nye planter vil forhåbentlig vokse 
godt til og pryde kirkegården i rigtig 
mange år.



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 

 Kirkeværge: Edith Bennedsgaard                                       
 Tlf.: 9749 1597 / 6175 8500                                             

 Kirkesanger: Ane Thomsen 
 Tlf. 2910 2923

❚  MADUM:
 Graver: Mie Sivkjær Vestergård
 Tlf. 5121 3234 
 Mail: graver.madum@gmail.com

  Kirkeværge: Arne Søgaard 
Tlf.: 3027 1767

 Kirkesanger: Ane Thomsen 
 Tlf. 2910 2923

 Kirkebetjeningen
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Der er indkøbt en kort-
holder, hvor der er ind-
sat nogle få ord knyttet 
til de forskellige emner, 
der er på stenen. Det er 
især, hvis stenen er 
våd, der er problemer 
med at se, hvad der er 
indhugget i den, så den 
kortfattede beskrivelse 
skulle være en hjælp 
dertil.

❚ Stabystenen

❚ 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. 

❚   Kirkelige handlinger 
januar 2021
Begravelse i Staby Kirke
Jens Bennedsgaard, 16. jan.



’Hvor engblommen lyser 
langs åløbets bred, du 
skridter så langt gennem 
engen’. Dèt at følge stor-
kens færden her i landet 
er efterhånden blevet 
indbegrebet af dansk 
sommer, som nu er på 
vej.

I forbindelse med påsken blev ’Lærkereden’ 
inviteret op i Staby Kirke den 25. marts. Jes-
per W. Andersen havde lavet et fire punkts 
program, hvor man skulle sidde stille for at lyt-
te, op at gå for at hænge hjemmelavet påske-
pynt på grene, se film, og sluttelig finde 50 
små får i koret. Det lod til at børnene befandt 
sig godt med forløbet, det var også 
hovedformålet, så måske er det be-
gyndelsen på endnu en god traditi-
on?

Perioden op til og i påsken var tæt 
besat af gudstjenester, som hver 
især havde sit særpræg. Jesper W. 
Andersen havde gjort meget ud af at 
formidle teksterne ud til kirkegæn-
gerne til noget højaktuelt/oppe i ti-
den og i et let forståeligt sprog. På-
skedagene forløb stille og roligt med 
de restriktioner der nu engang var 
gældende på det tidspunkt.

Der er i forsommeren planlagt ”spaghet-
tigudstjeneste” i Staby Kirke den 20. maj, vi 
forsøger at få et lille kor med i arrangementet. 

2. Pinsedag 24. maj holder Inger og Knud Ja-
cobsen ’Åben Have’, hvor der er friluftsguds-
tjeneste for Ulfborg-, Madum- og Staby Sog-
ne. Jesper W.A. er prædikant i år.

Og vi fortsætter under himlen den blå: Som-
mermødet falder i år den 27. juni, hvor der 
først er gudstjeneste i Staby Kirke, dernæst vil 
Frank Weber holde foredrag i Præstegårds-
haven.

Under overskriften ’Fremtidens gudstjeneste’ 
fortsætter den landsdækkende debat til litte-

raturaften den 7. juli i konfirmandstuen ud fra 
bogen’ Tro mod ritualet’ af Søren Ulrik Thom-
sen. Jesper W. A. vil guide os igennem afte-
nen.

Konfirmationen er flyttet til den 22. august i 
Staby Kirke. Vi håber undervisningen har givet 
konfirmanderne livsduelighed, og vi ønsker de 
unge mennesker en rigtig god dag, og alt vel 
fremover.

’Hvilke veje?’, sådan hedder Ribe Stifts årbog 
2020, og spørgsmålet skal tages bogstavligt. 
Ribe Stift skal have lagt en plan for det næste 
årti, denne vision er vi alle opfordret til at kom-
me med bidrag til, så det kommer på dagsor-
den ved et af arrangementerne her i forsom-
meren.

Alt det planlagte i ovenstående afsnit 
bedes tages med forbehold, da vi 
desværre stadig står i en coronasitu-
ation.

Vore to kirkegårde er af Landinspek-
tørcenteret nu målt op og sat ind på 
et kæmpestort kort. Graverne og kir-
keværgerne er dernæst gået sam-
men om at indskrive alle de oplysnin-
ger, der skal med på kortet, det være 
sig især gravstedsnumre. Sluttelig får 
vi igen tilsendt en fuld opdateret kort 

2021, både fysisk og digitalt, til glæde for alle. 

Middelalderlige kirker skal vedligeholdes med 
en nænsom hånd, så vi fortsat kan nyde synet 
af de historiske bygninger. Kalkning af Ma-
dum – og Staby Kirke står for døren, så her i 
maj – juni måned kommer mureren forbi og får 
dette ordnet.

Først på året bebudede Annette Gaardsted, 
at hun ville stoppe som organist til og med 28. 
februar 2021. Herfra skal lyde mange tak for 
samarbejdet igennem snart syv år, og vi øn-
sker alt vel fremover.

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer.

Staby - Madum Menighedsråd 
v/ Ane Thomsen

❚  Nyt fra Staby - Madum 
 Menighedsråd
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❚ Rundviser i Staby Kirke
Karen Nørgaard 9749 1677 eller mobil 2890 0039. Varighed efter ønske.

ID-nr.: 46879

151

 

❚ Staby ❚ Madum
06. juni 1. s. e. trinitatis 09.00 J. Sandal

13. juni 2. s. e. trinitatis 10.30 JWA

20. juni 3. s. e. trinitatis 10.30 JWA

27. juni 4. s. e. trinitatis 10.30 JWA  
Sommermøde 

04. juli 5. s. e. trinitatis 10.30 JWA

11. juli 6. s. e. trinitatis 10.30 JWA

18. juli 7. s. e. trinitatis 09.00 J. Sandal

25. juli 8. s. e. trinitatis 09.00 J. Sandal

01. august 9. s. e. trinitatis 09.00 J. Sandal

08. august 10. s. e. trinitatis 10.30 JWA

15. august 11. s. e. trinitatis 10.30 JWA

22. august 12. s. e. trinitatis 10.30 JWA *  
Konfirmation

29. august 13. s. e. trinitatis 19.30 JWA 
Konfirmand indskrivning

* Indsamling til Børnesagens Fællesråd 

❚ Gudstjenester


