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For nyligt læste jeg Kristen Flodgaard Brond-
bjergs selvbiografi ”Jeg elsker den brogede 
verden” fra 1982. En bog, der gjorde indtryk på 
mig, fordi K.F. Brondbjerg oplevede så utrolig 
meget i sit liv og fordi det danske samfund un-
dergik en enorm forandring i hans levetid. På 
den baggrund har jeg skrevet nærværende kir-
keblads artikel.

Barndom
K.F. Brondbjerg blev 
født i 1907 på en lille 
gård, ”Lille Brond-
bjerg”, i Staby Sogn. 
Gården lå med udsigt 
til Husby Sø. Den sø, 
hvor præsten Kaj 
Munk nogle år senere 
ivrigt sejlede, fiskede 
og skød ænder i.
K.F. Brondbjerg havde 
en god og tryg barn-
dom i et landbo-hjem, 
hvor faren og moren arbejdede sammen om 
alt i landbruget. Det var i årene før maskiner-
nes indtog i landbruget, hvor man høstede 
med le, tærskede korn med plejl i loen og mal-
kede køer med hænderne.
K.F. Brondbjerg skriver:
Far elskede sine dyr. Og han holdt af sin jord. 
Søndag eftermiddag tog han mor og os børn 
med ud at se markerne: rugen, havren, byg-

gen, roerne, kartoflerne. ”Se, hu kjøn a korn 
står”, sagde far. Vi mærkede hans glæde ved at 
vise os frugten af sin sved og af Guds velsig-
nelse, så jeg endnu kan mærke glæden i hans 
stemme 60 år efter” (side 13).
Forældrene havde tilsluttet sig Indre Mission. I 
1880’erne kom der en indremissionsk præst til 
Staby Sogn på et tidspunkt, hvor der også var 
en større landsdækkende kirkelig vækkelse. 

Der blev bygget et mis-
sionshus, hvor vækkel-
sens folk kunne sam-
les. K.F. Brondbjergs 
far blev formand for In-
dre Mission i Staby og 
han sørgede for at skaf-
fe missionærer til at tale 
i missionshuset. 
”Der var særprægede 
personligheder blandt 
disse missionærer. Jeg 
husker flere, men især 
gamle Lars Hansen. 

Han ville kun have meget spartanske måltider. 
Mor kunne næsten ikke få ham til at tage pålæg 
på brødet. Han bad altid en lang enfoldig bøn.”   

Ungdom
Allerede som 14-årig kom K.F. Brondbjerg i læ-
re hos tømrermester i Ulfborg, hvor han blev i 
4 år. Derefter fulgte en inspirerende tid på Ha-
slev Ungdomsskole. På ungdomsskolen fik 
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han en stigende interesse for teologi og biblen. 
Selvom han holdt af tømrerhåndværket blev 
han mere og mere optaget af Bibelstudier  og 
han besluttede at tage studenterkursus for se-
nere at kunne søge ind på teologi-studiet.

Voksenliv - en smuk solskinsmorgen i 
august i 1927
K.F. Brondbjerg cyklede fra Staby til Rønde i 
Østjylland sammen 
med Erik Mejdahl 
(far til Folketings-
politikeren Christi-
an Mejdahl) for at 
påbegynde studen-
terkursus.  Prøv at 
læse hans smukke 
beskrivelse at cy-
kelturen:
”…Der var 150 km 
til Rønde, en pas-
sende cykeltur til en 
dag. Der var store 
fordele ved at cykle. Og cyklen blev os et kært 
transportmiddel gennem hele vores studietid.  
Det var en god motion, gavnlig for unge men-
nesker, der tilbragte det meste af tiden over 
bøgerne. Det var billigt. Og det var nødvendigt 
dengang, da der hverken var SU eller anden 
økonomisk støtte i gymnasietiden. Musklernes 
drivkraft var gratis. Og på vore lange ferieture 
landet rundt overnattede vi ofte i kammeraters 
hjem – eventuelt i halmen på en lade eller i hø-
stak på marken. Og det var hyggeligt at cykle 
dengang. Der var så få biler, at vi næsten havde 
landevejen for os selv.  Vi kunne køre ugenert 
side om side og fik mange gode samtaler på 
disse ture. Og endelig gik det ikke hurtigere, 
end at sindet kunne få tid til at indsuge indtryk-
kene af Skaberens fine idéer, som de åbenba-
rede sig for os i hans skaberværk…” (s. 41)
I 1937 tog K.F. Brondbjerg kandidateksamen i 
teologi fra Københavns Universitet. I studieti-
den havde han  stiftet bekendtskab med nogle 
af de store europæiske tænkere og teologer 
som fx Karl Barth og Dietrich Bonhoeffer, hvis 
tanker der senere fik stor indflydelse på dansk 
kirkeliv. Det blev dog ikke præste-gerningen, 
der blev hovedindholdet i hans liv. I første om-
gang fik han ansættelse i nogle år som under-
viser på Håndværkerhøjskolen i Haslev. Så 
blev han præst i 4 år i Dreslette på Fyn. Men i 
den største del af sit arbejdsliv beklædte han 

hvervet som forstander for Haslev Seminarium 
fra 1950 og frem til sin pension i 1977.

Samtalen med mennesker
For K.F. Bronbjerg har et gennemgående træk 
i livet været de utallige samtaler med alle mu-
lige mennesker igennem et langt liv. Både som 
præst, og som højskoleforstander. Han refere-
rer til Grundtvig, der siger et sted om menne-

skets evne til sam-
tale: ”Underligst og 
af alt på jord er 
menneskerøsten i 
ørkenen”. Grundt-
vig opfattede ordet 
som det gudbilled-
lige i menneskets 
natur.” Mennesket 
er i Guds billede 
skabt med levende 
ord på sin tunge”. 
Det vil sige, at intet 
kan udrette så me-

get godt som et godt ord. Og der er intet, der 
kan udrette så meget ondt som et ondt ord. 
Hvad ville livet være værd uden samtalens fæl-
lesskab med andre?

Alderdom
I bogens slutning taler K.F. Brondbjerg om, at 
et menneskeliv er kort. Men at der er meget at 
glæde sig over i livet. I taknemmelighed over 
livet begyndte han og hans kone hver dag med 
følgende salme af K.L. Aastrup:

Gud ske tak for nattero,
for søvn og friske kræfter
Gud ske tak for kristentro,
for lys at vandre efter.
 
Gud ske tak først for vor dåb
og så for nadverens gave,
Gud ske tak, fordi vort håb
med Kristus vi må have.
 
I din hånd vort hjerte tag,
bevar os liv og helse,
fød os til vor dødedag
med ordet om din frelse.
(DDS nr. 755)  
 JWA

➔
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❚  Tak for mad
Jesus sagde: ”Jeg er livets brød. Den, der kom-
mer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på 
mig, skal aldrig tørste.” (Johannes Evangeliet 
kapitel 6, vers 35).
Mit gamle far-hjerte blev glad, da jeg for nylig 
hentede min søn Frederik hos dagplejeren i Ulf-
borg. Dagplejeren havde sine fire dagplejebørn 
siddende omkring køkkenbordet. Alle børn var i 
færd med at spise eftermiddags frugt. Jeg kom-
mer ind af døren. Frederik kigger op, spiser det 
sidste stykke banan, samler sin tallerken og kop, 
retter sit blik mod dagplejeren og siger så artigt, 
som kun en 2-årig kan udtrykke det:  ”Tak for 
mad –Karin”. Derpå trådte han stilfærdigt ned fra 
stolen. Det var nu et smukt syn. (Om så min søn 
senere i livet bliver ved med at være så artig – er 
et helt andet spørgsmål).
”Tak for mad” – sådan siger vi voksne også.  Det 
siger vi for at udtrykke, at vi har nydt måltidet og 
sat pris på det, som værtsfolkene har sat på bor-
det. Og jeg vil afgjort mene, at faste traditioner 
er en meget god ting. 
Men sådan en bemærkning som ”tak for mad” – 
kan også nemt blive rutine. Ord som vi bare si-
ger - uden at tænke nærmere over det.
Det gælder måske også ordene i Fadervor. Vi har 
sagt ordene så tit, at en bøn som ”Giv os i dag 
vort daglige brød” sjældent bliver til andet end 
velkendte ord, som vi kan udenad. Vi er jo også 
i den lykkelige situation, at langt de fleste men-
nesker i det her land, ikke behøver at bekymrer 
sig om, hvor det næste måltid mad skal komme 
fra.
Men bønnen om ”det daglige brød” handler fak-
tisk om mere end mad. Som I måske husker fra 
jeres konfirmationsforberedelse, så skriver Mar-
tin Luther i sin lille katekismus, at ”det daglige 
brød” er alt dét, som der er brug for til livets op-
hold og trivsel. Luther skriver, at ”det daglige 
brød” er at forstå som: ”mad og drikke, klæder, 
sko, hus, hjem, marker, kvæg, penge, ejendom, 
from ægtefælle, fromme børn, fromme medhjæl-
pere, from og retsindig øvrighed, god regering, 
godt vejr, sundhed, tugt og ære, og gode venner, 
trofaste naboer og alt, hvad her nævnes kan”. 
  Og Luther har jo ret. Vi har brug for meget me-
re end lige maden – for at have et godt liv. Vi er 
sociale væsner, som har brug for familie, gode 
venner og trofaste naboer. Vi har også brug for 

fred og retfærdighed i landet, når vi i skrivende 
stund, måske nærmer os stor strejke eller lock-
out her i Danmark.
Og selvom vi i Danmark har et velfærdssystem, 
der via skatten omfordeler goderne, så skal vi 
også huske på at være gode familie-mennesker, 
venner og naboer. Vi skal med andre ord være 
med til at sørge for, at bønnen ”Giv os i dag vort 
daglige brød”, går i opfyldelse. Nok er det Gud 
vi beder til i Fadervor, men vi skal ikke slå os til 
ro med, at Gud nok sender manna fra himlen, 
uden at vi rører en finger, sådan som det fortæl-
les i en beretning fra Det Gamle Testamente. 
   Nogen af jer husker måske tiden under 2. Ver-
denskrig. Under krigen skete der engang noget, 
som man dengang omtalte som ”Operation 
Manna”. Baggrunden var at den hollandske be-
folkning led voldsomt af sult i krigens slutning i 
1945. Og det lykkedes bombemaskiner fra en-
gelske Royal Air Force at kaste pakker med 
madvarer ned over hele Holland. Over 6000 tons 
madvarer blev det til. Operation Manna, brød fra 
himlen til mennesker, som altså var ved at dø af 
sult. Her kunne man sige, at Royal Air Force blev 
Guds forlængede arm. 
   I Det Gamle Testamente fortælles der som 
sagt om manna fra himlen. I Det Nye Testamen-
te kalder Jesus sig – for ”livets brød”. Han siger, 
”at den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og 
den, der tror på mig, skal aldrig tørste”. Jesus 
taler naturligvis i billeder. Og skal vi udlægge 
hvad det billede betyder, så er det godt at have 
Luthers udlægning af det daglige brød med i 
baghovedet.  Jesus vil sige, at dét, som vi har 
brug for i livet, det kan han give os. Jesus i form 
af livets brød og vin får vi, når vi går til alters til 
en gudstjeneste. Vi får brødet og vinen sammen 
med vore synders forladelse.  Byrden af skyld 
bliver dermed taget af vore skuldre, så vi kan gå 
fra gudstjeneste med den glæde, det er at vide, 
at Gud anerkender os som sine børn, på trods af 
det, som vi har gjort i livet- eller dét, som vi ikke 
fik gjort. 
Og netop den frihed, som syndsforladelsen gi-
ver os, bevirker, at vi kan se ud over vores egen 
lille næsetip og se det medmenneske, som vi 
skal være dagligt brød for. Og mon ikke du godt 
véd, hvem det kunne tænkes at være.
      JWA
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ARRANGEMENTER

❚ Spaghettigudstjeneste
- den 23. maj kl. 17:00 i Staby Kirke

Et lille børnekor medvir-
ker ved gudstjenesten, 
derefter er der fælles-
spisning i sognegården. 
Alle er velkommen

Staby - og Madum 
Menighedsråd 

❚ Litteratur-aften 
i konfirmandstuen i Staby Præstegård
- onsdag den 11. juli kl. 20.00  
Det er en forholdsvis kort 
og letlæst bog, hvor den 
tidligere ærkebiskop i Cape 
Town i Sydafrika, Desmund 
Tutu, udtrykker sin vision 
om håb i vor tid. 
Jesper Wiborg Andersen 
holder et lille oplæg om bo-
gen og derpå drikker vi kaffe 
og snakker om bogen.
Alle er velkomne.

❚ Sommermøde
den 1. juli kl. 10:30 i 
Staby Kirke ved Jesper 
Wiborg Andersen, der-
efter er der grill i præ-
stegårdhaven. 
Finn Tarpgaard er da-

gens foredragsholder under overskriften:

’Kaj Munk i en nutidig sammenhæng’.
Ud fra en kritisk men positiv tilgang til Kaj 
Munk og hans forfatterskab indeholder 
foredraget fortællinger og anekdoter, der 
forsøger at kaste lys over digterpræstens 
liv og betydning. Andre personer i samti-
den, f. eks. fra modstandsbevægelsen, 
vil blive inddraget for at sætte Kaj Munks 
betydning i perspektiv. Finn har fået Kaj 
Munk ind med modermælken fra sin 
barndom i Vedersø og har senere som 

❚ Markedsgudstjeneste 
Vores årlige markeds-
gudstjeneste foregår i 
år i Staby Kirke den 19. 
august kl. 10:00. En 
tremands spillegruppe 
på harmonika og bas, 
akkompagnerer til sal-
mesangen og krydrer 
gudstjenesten med et 
lille indslag efter præ-
diken. Der er kirkekaf-
fe efter gudstjenesten 
og alle er velkommen.

Ulfborg, Staby - og 
Madum Menighedsråd

❚ Samtale-aften  
- tirsdag den 28. august kl. 19.30 i konfir-
mandstuen i Staby Præstegård.
Under overskriften: ”Hvordan kan vi hjælpe 
hinanden, når livet gør ondt”, vil Anna Marie 
Pedersen, Ulfborg, holde et oplæg. Derefter 
er der debat, kaffe, og et par aftensange.

voksen boet i Ve-
dersø, hvor han 
besøgte Lise Munk 
adskillige gange. 
Foredraget vil der-
for være krydret 
med lokale anek-
doter, som er med 
til at give et alsidigt 
kendskab til digte-
ren, skribenten og 
præsten Kaj Munk.
Finn Tarpgaard er kendt for at fortælle 
uimponeret og medlevende, han er in-
de i sit stof på kryds og tværs, hvorfor 
han leverer et fremragende folkeligt 
foredrag.
Alle er velkommen
 Staby – og Madum Menighedsråd
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Det historiske rollespil løb af stablen tirsdag 
den 10. april på Nr. Vosborg. Det gik godt, 
selvom vejret var temmelig koldt den dag. 
Omkring 255 konfirmander deltog sammen 
med ca. 100 frivillige.

”Luthers Nøgle” er oprindeligt udviklet af 
Kristian Dreinø og Hans Henrik Engberg i 2007 
til konfirmandundervisning. Spillet har siden 
bredt sig til hele Danmark. De to arbejder i 
øjeblikket på at udvikle et tilsvarende Paulus-
spil, der skal have premiere i 2019.

 ❚ Luthers Nøgle

Ophavsmænd til ’Luthers Nøgle’ Kristian 
Dreinø og Hans Henrik Engberg.

Konfirmander fra Staby – Madum Pastorat. 

Frivillige samles til ære for fotografen.

Knud Jacobsen 
som biskop.

Svend Aage Madsen, 
Staby, har lavet dette kors 
til anvendelse til guds-
tjenesterne på Ulfborg 
Aktivcenter. Tak til Svend 
Aage Madsen.

 ❚ Et kors til guds-
tjenesterne på 
Ulfborg Aktivcenter
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❚ Gode minder    
’Vil du være frisk i toppen, skal du pleje 
dine rødder’, dette ordsprog står stadig 
ved magt. En rundvisning ved og i 
Staby Kirke kan gøre os klogere på så-
vel vores fortid og nutid, og blandt an-
det styrke forståelsen for hvilket sogn vi 
befinder os i. Det er som at bladre i en 
dagbog at høre Karen Nørgaard fortæl-
le om dette og hint. Tag for eksempel 
de to flakoner, som ligger på henholds-
vis disken og kalken.  Signe Thesbjerg, 
har kniplet denne sirlige bord – kaldet 
Christian den 4. bord. Tidligere pedel 
ved Staby Sognegård Jakob Jensen, 
som også var meget fingernem, tog i ti-
dernes morgen skibet hjem til sig selv 
og udskiftede de mange møre og slidte 
tove, så det den dag i dag hænger fint 
og præsentabelt.

❚ Om barnedåb i Staby og Madum Kirker                   
I Staby og Madum Menighedsråd er vi 
blevet enige om at holde fast i ordlyden
om barnedåb som den står formuleret i 
»Anordning om dåb i Folkekirken«.
I dåbsanordningen står der i § 3: »Dåben 
foretages i kirken ved sognets gudstje-
nester på søndage- og helligdage«.
Det holder vi fast i for at styrke opbak-
ningen til søndagshøjmessen, og for at
fastholde tanken om, at man døbes til 
det fællesskab, som den lokale kirke er.

Det er af vital betydning for kirkens frem-
tid, at man døbes til menighedens fæl-
lesskab - med menigheden som vidner 
på dåben.
Hvis der er ‘særlige omstændigheder’ 
omkring en dåb, kan der efter aftale med 
præsten foretages dåb på et andet tids-
punkt f.eks. lørdagsdåb.

På vegne af Staby og  
Madum Menighedsråd

Jesper W. Andersen

❚ Indskolingselever på 
besøg i Staby Kirke
Den 22. marts var ca. 50 elever på besøg 
i Staby kirke. Knud Jacobsen fortalte om 
kirkebygningen og Jesper Wiborg An-
dersen fortalte om påskedagene.
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❚ Madum Kirkegård

❚ Forårets konfirmander
Konfirmation i Staby Kirke den 27. april 2018

Graver Knud Erik Kjær er klar til at plante 
stedmoderblomster på Madum Kirkegård.

Øverst fra venstre: Tristan Richter Lassen, Thøger Range Ruby, Martin Kynde Bøndergaard,  
Gustav Andreassen, sognepræst Jesper Wiborg Andersen. Nederst fra venstre: Laura Slyk 
Jakobsen, Simone Kirk Christensen, Line Nederby Albertsen, Jeppe Vad Eskildsen Jørgensen.

Diget er blevet renset for planter, og man 
kan se den flotte stensætning. Ved siden 
af diget er syrenerne beskåret, så de kan 
vokse sig tætte og flotte i år. 



  7. juni:  Jesper W. Andersen

21. juni:  Gitte Hansen

  9. august: Gitte Hansen

23. august: Jesper W. Andersen

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

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

1. juli kl. 10.30: Sommermøde. Se side 4

11. juli kl. 20.00: Litteraturaften i Staby Præstegård. Se side 4

19. august kl. 10.00: Markedsgudstjeneste i Staby Kirke. Se side 4

28. august kl. 19.30 i konfirmandstuen i Staby Præstegård. Debataften. Se side 4
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❚  Kirkelige handlinger  
 januar - april 2018

Døbte:
Una Kyster Søgaard døbt den 
4. februar i Madum Kirke                

❚ Rundvisning i Staby Kirke  
I juni, juli og august 2018 er der rundvisning i 
kirken.

• Der er rundvisning hvor Karen Nørgaard vil 
vise og fortælle om Staby Kirkes historie og  
de mange seværdigheder, som findes i kirken.

• Vi mødes ved kirken kl. 11:00

• Varighed er cirka 1 time.

Det gælder følgende tirsdage: 

19. juni, 24. juli og 14. august.

Der er ingen tilmelding
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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. 17.30-19.00
Leder: .......................... Kristina Louise Noe, tlf. 6165 2848

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

SPEJDERTROPPEN:  Tirsdag kl. 19.00-21.00
Leder:  ......................... Morten Dahl, tlf. 2480 4986

Gruppeleder:  .............. Kim Bertelsen, tlf. 3063 6884 / 9742 0383

❚ Kirkegårds taksterne 
 kan fås ved henvendelse til 

graverne og kirkeværgerne. 

❚ Referater 

fra menighedsrådenes arbejde kan 
læses på Staby Kirkes hjemme-
side: www.stabykirke.dk 
- I venstre side på forsiden skal 
man klikke sig ind under hoved-
menu, derefter Menighedsrådet.  

Madum og Staby Menighedsråd

❚ 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

❚ Indskrivning for de 
kommende konfirmander

søndag den 19. august i Staby Kirke 
kl.19.30. 
Først en lille gudstjeneste, derefter præ-
sentation af forløbet hen over vinteren 
2018/19. 
Jesper W. Andersen sender en invitation 
ud per post forud for denne aften.



I løbet af vinteren og foråret, har vi på kirke-
gården, fået lavet en del ændringer, prøv at gå 
en tur rundt på kirkegården, næste gang du er 
der, og læg mærke til det flotte resultat. 

Vi har jo, som I sikkert ved, haft supplerings-
valg til menighedsrådet, Kristian Jensen og 
undertegnede blev valgt ind i menighedsrå-
det, jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet, 
og takker for valget. Da vi jo har 2-årige valg-
perioder i Madum Sogn, bliver der menig-
hedsrådsvalg igen i år, orienteringsmødet vil 
sandsynligvis blive i september.

Kirkeligt set er vi jo ved afslutningen, af den 
skønne tid med højtider og konfirmationer, vi 
håber konfirmationsforberedelsen har givet 
konfirmanderne livsduelighed, og sået et frø 
til at komme i kirken fremover. Nu kommer 
den dejlige sommertid med gæster fra nær og 
fjern i vore kirker, lad os tage godt imod dem.

Når dette læses har vi haft vores borgermøde 
den 15. maj, der håber jeg vi også har fået nyt-
tigt input til nytænkning i sognet.

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
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Du danske sommer, min 
hilsen tag, du lyse nat og 
du lyse dag. Thøger Lar-
sen hjælper én på vej, når 
man vil beskrive den dan-
ske sommer: Trods kolde 
dage, jeg ved dit hjerte er 
guld endda. 

Vi skruer tiden lidt tilbage, for hvordan forløb 
påsken så i år? For mange præster er påsken 
kulminationen på lang tids forberedelse med 
formulering af prædiken og samtale med or-
ganisten, som skal understøtte det aktuelle 
budskab. I år var ingen undtagelse; det star-
tede med Palmesøndag, det fortsatte med 
Skærtorsdag, Langfredag og endelig fest-
gudstjenesterne Påskedag og 2. Påskedag. 
Det blev nogle gode dage i kirkeligt regi med 
mange kirkegængere, som deltog i forløbet.

Palmesøndag havde vi indvielse af vores nye 
’Kapel – og mandskabsbygning’. Kaj havde 
travlt med at få de sidste ting på plads inden 
deadline, og den 25. marts stod huset præ-
sentabelt, så vi bød indenfor først til gudstje-
neste, derefter rundvisning, og som afslutning 
håndmadder i tårnrummet. Provsten, fagfolk, 
sognets beboere og andre interesserede trop-
pede op, og bidrog til en rigtig festlig formid-
dag. Herfra skal lyde en stor tak for pengega-
ven til udsmykningen af frokostrummet, tusin-
de tak til alle der på den ene eller anden måde 
bidrog til, at vi fik en uforglemmelig dag. 

Der har været en del fokus i provstiet på at sik-
re gravsten, så de ikke vælter ned og gør ska-
de på folk. Kaj har tjekket og siger, der er ikke 
problemer på kirkegården i Staby. 
Når du læser dette, har vi haft vores menig-
heds/borgermøde den 16. maj, så mon ikke vi 

er blevet gjort opmærksom på små og store 
ting vi kan ændre til glæde for fællesskabet. 

Aktivitetskalenderen byder på spaghetti/bør-
negudstjeneste den 23. maj. En lille flok børn 
har meldt sig til børnekoret, som kommer med 
små indslag denne aften, det er dejligt de vil 
medvirke.

I år har vi den 1.juli i forbindelse med sommer-
mødet bestilt Finn Tarpgaard til at komme og 
fortælle/holde foredrag om Kaj Munk. Dagen 
vil forløbe traditionelt: Gudstjeneste i kirken, 
derefter grill og foredrag i præstegårdshaven, 
vi håber på tørvejr.  

Der foregår også møder i konfirmandstuen: 
Den 11. juli er der litteraturaften, hvor der er 
fokus på Desmund Tutu’s bog ’Gud har en 
drøm’. Den 28. august: Anne – Marie Peder-
sen kommer med et debatoplæg. ’Hvordan 
kan vi hjælpe, når livet gør ondt?’

Og endeligt - markedsgudstjenesten ved Jes-
per W. Andersen falder i år den 19. august og 
foregår i Staby Kirke. Et lille hold spillemænd 
spiller til salmerne sammen med organisten. 

Sluttelig skal nævnes det store spørgsmål: 
Forlig eller konflikt?,  som har lydt den seneste 
tid vedrørende overenskomstforhandlingerne 
2018. Det er første gang i historien, det har be-
rørt Staby Kirkes ansatte. Det har især fyldt 
meget for vores præst Jesper, da konfirmatio-
nen ligger den 27. april, men så i skrivende 
stund er det hele udsat yderligere 14 dage, så 
konfirmation forbliver på datoen indtil videre. 
Det er vores højeste ønske, at det hele falder 
på plads inden bladet udkommer, så tankerne 
og arbejdet kan koncentrere sig om det vi al-
lerhelst vil: Arbejde for kirken og sognet.

Een ting er i hvert fald helt sikker, sol og varme 
giver energi og glæde, rigtig god sommer til 
alle.

De bedste hilsner 
Staby Menighedsråd
v/ Ane Thomsen, fmd.
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❚  Nyt fra  
 Staby   
 Menig- 
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❚ Gudstjenester

❚ Rundviser i Staby Kirke
Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 97 49 16 77  
eller mobil 28 90 00 39. Varighed efter ønske.

 

❚ Staby ❚ Madum
  3. juni   1.s.e.trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe

10. juni   2.s.e.trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe

17. juni   3.s.e.trin. 19.30 J. Sandal / Kirkekaffe

24. juni   4.s.e.trin. 10.30 JWA

  1.juli   5.s.e.trin. 10.30 JWA (sommermøde)

  8.juli   6.s.e.trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe

15. juli   7.s.e.trin. 10.30 JWA

22. juli   8.s.e.trin. 10.30 Arne Aa / Kirkekaffe

29. juli   9.s.e.trin. 09.00 J. Sandal

  5. august 10.s.e.trin. 09.00 J. Sandal

12. august 11.s.e.trin. 09.00 J. Sandal / Kirkekaffe

19. august 12.s.e.trin. *Markedsgudstjeneste i 
Staby kirke kl. 10.00  
JWA / Kirkekaffe

26. august 13.s.e.trin. 10.30 JWA

  2. september 14.s.e.trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe

  9. september 15.s.e.trin. 10.30 JWA Kirkekaffe
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