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9. april Frivillige mødes sidst på eftermiddagen på Nørre Vosborg. 
10. april. Rollespil på Nørre Vosborg. Kaj tager med bussen. Bage boller 150 stk. - skal spises den 
10. april.  (Ane, Edith og Tina bager 50 boller hver). 
 

--------------------------------------10. april Menighedsrådsmøde ---------------------------------------------------------- 

 

24. april – børnekor starter på Staby Skole. 2., 3. og måske 4 fra 4. klasse. (Ad hoc) , - slutter med 

spaghettigudstjeneste den 23. maj. 

 

27. april Store Bededag Konfirmation.(På grund af OK 2018 har vi plan B: 20. maj eller 17. juni) Bibler og 

salmebøger er købt. Navnesedler er lavet. Fotograf bestilt. Navneliste er sendt til Torsdagsavisen.  

 

15. maj kl. 19:00 Menighedsmøde/ borgermøde for Madum Sogn i Madum Forsamlingshus.. 

 

16. maj kl. 19:00 Menighedsmøde/borgermøde for Staby Sogn i Staby Præstegård. 

 

21. maj Friluftsgudstjeneste hos Inger og Knud.  Ulfborg er tovholder 

 

23. maj kl. 17:00 Spaghettigudstjeneste i Staby Kirke.   

 

Litteraturaften – dato kommer senere 

 

Udflugt, det er Stabys tur til at arrangere.  

 

16. juni  sommerfest i Staby, starter om eftermiddagen. Staby Menighedsråd har tilbudt at hjælpe med 

kaffen. 

 

1.juli,  Gudstjeneste i Staby Kirke kl. 10:30 eller kl. 10:00.  Sommermøde i Staby Præstegård, hvor Finn 

Tarpgaard fortæller under overskriften Kaj Munk. Pris 3000 kr. 
 

19. august kl. 10:00. Markedsgudstjeneste i Staby Kirke. Tre folkedansere fra Lem kommer og spiller. To på 

harmonika, og en på bas. 1000 kr. per person. Spille præ – og postludium, til salmesang, og et lille indslag 

lige efter prædiken. 

 

Måske – ’Aktiv Staby’ bestiller teaterstykket ’Til glæden’ med Ingeborg Fangel først i september. I så fald 

har vi tilbudt at stå for kaffebrygningen. Rent praktisk og økonomisk.  

 
28. november – onsdag  aften – julekoncert i Staby Kirke med Midtjysk Kammerkor. Arrangør: ’De vestlige 

Sogne’, Ulfborg, Staby - Madum Menighedsråd 

10.000 kr. for koncerten incl. annoncering og forplejning. 

 

Der tages forbehold for ændringer. 
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Kirkehøjskole, det er ’Tim, Stadil, Vedersø’ der er tovholder. 


