
 

2016 

13. september kl. 19:00 Opstillingsmøde i Staby Sognegård og Madum Forsamlingshus. 

-----------------------------------------------------200916------------------------------------------------------------------ 

25. september kl. 10:30 ’Fyld Danmarks Kirker’ gudstjeneste.  

28. september kl. 17:00 i Madum Kirke. Spaghettigudstjeneste. 

2. oktober i Madum Kirke kl. 10:30. Høstgudstjeneste. 

9. oktober i Staby Kirke kl. 10:30. Høstgudstjeneste 

13. oktober kl. 19:00 i Staby Præstegård Filmaften. Barbara 1. del 

24. oktober kl. 19:30 Højskolesangaften med Erik Sommer i Staby Sognegård.  

30. oktober i Madum Kirke BUSK – gudstjeneste (sidste søndag i oktober). 5 – års dåbsjubilæum 

Jesper aftaler med Tove Nøddebo Mortensgaard om at lave invitationer. 

31 oktober  Allehelgensaften. Kl. 18:30 Frans fra Odin Teateret står i spidsen for arrangementet. Forslag 

til indslag:    

6. klasse kristendom og historie et kapitel om reformationen de er 17 elever :-) ........   

Våbenskjold, Luthers rose, evt på stang - 6. er ikke så scenevante 

Lejlighedskoret  lokale som synger i kirken ved særlige lejligheder en 8-10 stykker. Først og fremmest skal 

’Vor Gud han er så fast en borg’, og – ’Nu fryde sig hver kristen mand ’synges. 

13 konfirmander  

Ca 10 minikonfirmander 

9 klasse Husby Efterskole 26 elever ( kan lide at synge)  

Caroline og Trine fra Husby Efterskole, synger smukt 

- Lyd klokke glas - 3 ad gangen - munkekutter - 

 Eva Hermann synge eller spille på fløjte 

Kent, voksen mand kan lidt gregoriansk sang  

Anette organist orgelspil  

Øvrige  ideer: 

 Vor Gud han er så fast en borg... Kunne nogen sige noget tekst, evt i kor...  

Det var nøjagtig den dag Luther hang teserne på døren i wittenberg  

 Nu fryde sig hver kristen mand... ..... De ti bud ........ Den lille katekismus ...... 

Klokkespil 

Fakler, lys, lygter, masker  

 



 

 6. november Alle Helgen gudstjeneste. Kl. 10:30 i Staby Kirke. Kl. 16:00 i Madum Kirke. Jesper 

aftaler med Tove Nøddebo Mortensgaard om at lave invitationer til nært slægtende familier. 

16. november kl. 19:00 i Staby Præstegård Filmaften. 2. del af Barbara  

27. november kl. 13:30 i Staby Kirke. 1.s.i advent Krybbespil. 

29. november kl. 19:30. Julekoncert med et kor under ledelse af Erik Sommer i Husby Kirke.                                                                 

’De vestlige Sogne’, Ulfborg og Staby, Madum Menighedsråd. 

11. december kl. 14:00 Luciaoptog i Madum Kirke, derefter juletræ i Madum Forsamlingshus. 

12. december kl. 19:00 i Madum Kirke. Ringkøbing Garden spiller julesange – og salmer. 

(mandagen efter 3. s. i a.) 

31. december kl. 14:30 Nytårsgudstjeneste i Staby Kirke. 

2017 

8. januar kl 14.00 i Madum Kirke, Hellig tre Konger, derefter er der kaffe i præstegården kl. 15:00. 

Jesper W. Andersen fortæller. 

21. januar Kirkehøjskole. Kl 9:00 i Staby Kirke dernæst i Staby Sognegård. Foredrag: Michael Böss 

om formiddagen,  ---- og Mette Bock (Emne Frihed og Folkekirken) om eftermiddagen. 

--------- 

En gang i foråret.  Spaghettigudstjeneste i Staby Kirke. Forslag om at midikonfirmanderne 4. klasses elever 

laver et eller andet der kan udstilles i Staby kirke. 

7. maj kl. 10:30 i Staby Kirke konfirmation ( Bemærk det er ikke Store Bededag). 

25. juni Kirsten Andersen, lektor og formand for Grundtvigsk Forum har sagt ja til at komme som 

foredragsholder til sommermødet i Staby Præstegård  

- kirkespil i Ringkøbing oktober  

- foredrag i Vemb med Knud Nybo Rasmussen, dato er endnu ikke fastlagt 

31. oktober kl. 19:00 Reformationsgudstjeneste i Staby Kirke ved Eberhard Harbsmeier. Der er 

ønske om at få Staby Skole med her, vi kunne foreslå at få udskiftet mosaikkerne med noget 

relevant i forhold til Reformationen. Der bliver udgivet nye salmer og sange, som også kan tages i 

anvendelse. 

2. november Luther og musikken i Lem 

2. november Foredrag i Velling med Eberhard Harbsmeier. 

1.2.3.4 november Fortsættelse af Reformationsjubilæet. 

Der tages forbehold for ændringer.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udflugten til Hellig Kors Kirken i Sdr: Lem er vi stadig interesseret i. 

2018 



27. april Store Bededag Konfirmation.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 


