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8. marts kl. 11:00 i Ulfborg Kirke (I Ulfborg Kirkeby) Sigurd-koncert 3., 4. og 5. klasse fra Staby 

Skole danner et kæmpekor og synger i Ulfborg Kirke. Der er billesalg på Staby Skole. 

 

Koncert kl. 11.00:  Staby-Madum- Husby, Sdr. Nissum-Thorsminde skolekor m. ca. 63 børn 

 

Koncert kl. 14.00:  Her er koret stykket sammen af korbørn fra følgende sogne, Vemb m.fl. : 10-15 

stk., Ulfborg: 10-15 stk., Thorsted mfl. : 15-20 stk. . 

Pris for koncert: Ulfborg betaler 10.000 de øvrige sogne betaler hver ca. 2.000 kr. 

Hover, Thorsted, Tim, Stadil, Vedersø, Vemb, Gørding, Bur, Ulfborg, ’De vestlige Sogne’, Staby, 

Madum Menighedsråd. 

 

11. marts kl. 17 - 19: 'Konfirmandundervisning for voksne' 

 

22. marts kl. 19:30 i Staby Kirke. Maria Bebudelse Konfirmandmedvirken. 

 

Onsdag den 25. marts kl. 16.30 afholder vi et brainstorm-møde i Ringkøbing kirkes mødelokale, 

Torvet 12B.  Vedr. festivalen ’Glædes’ 2016.  Elsebeth Søgaard er kontaktperson.                                                                                

26. marts kl. 19:00 Film i Præstegården. ’Stille verden’ 

 

2. april kl. 19:30 i Madum Kirke. Skærtorsdag, gudstjeneste med efterfølgende sandwich. 

 

4. april kl. 16.00 (Påskelørdag) Kingo-koret fra Tjørnuvik, Færøerne, medvirker ved 

Vesper(aftengudstjeneste) i Staby Kirke. 

 

14. april: 'Luthers Nøgle'. Rollespil for konfirmander på Nr. Vosborg.  

 

22. april kl. 17: 00 Forårs-spaghettigudstjeneste i Staby Kirke. Derefter aftensmad i Staby 

Sognegård. 

 

1. maj kl. 10:30 i Staby Kirke St. Bededag Konfirmation ved NHA. 

 

31. maj Forårskoncert på Staby Efterskole. Arrangement i samarbejde med Staby Efterskole, Aktiv 

Staby og Menighedsrådet. 

 

 

25. maj kl. 10:00 hos Inger og Knud Jacobsen. Friluftsgudstjeneste ved Gitte Hansen og NHA. 

Lejlighedskoret er med. Eva Herman kommer og spiller på træfløjte til salmerne. 

Ulfborg, Staby og Madum Menighedsråd 

 

5. juni kl. 13:30 – 20:30. Grundlovsdag. Højskolesangs-Marathon på Staby Efterskole. De 

omkringliggende sogne er medarrangør. Anders Boel Mikkelsen starter eftermiddagen, og skolens 

musiklærere vil akkompagnere sangen. Følg dagspressen, der er mange med som 

arrangører.(Ingen nævnt , ingen glemt). 

 

Aftensgudstjeneste i Staby Kirke kl.21:30 ved Niels Henrik Arendt. Vi synger især sommersalmer. 

 



Sangaften i Madum Kirke. Niels Henrik sætter en dato. 

Sommerkoncert med Anna Bilde (Inger og Knud Jacobsens barnebarn)i Staby Kirke. Dato kommer 

senere. 

28. juni  Elof Westergaard . Gudstjeneste i Staby Kirke, og foredrag ved sommerfesten i 

præstegården. 

5. juli kl. 10:30 Gudstjeneste med NHA vedr. Jan Hus. I 1415 blev J. H. dømt som kætter og brændt 

på bålet, han kæmpede for de samme ting, som Martin Luther. 

23. august kl.10:00 Markedsgudstjeneste. Vi vender tilbage til kirkerne. Ulfborg og Staby skal på skift 

arrangere. Det er Ulfborgs tur i år. 

25. august om aftenen. Udflugt for menighedsråd, suppleanter, medarbejdere, og kimelauget m.fl. – alle 

med ægtefælle. Det er Staby der arrangerer i år. 

Nissum Fjord Dagen den 30. august – gerne kl.10:00. Temaet er ’Børn, unge og natur’. Der er foreslået, at vi 

hænger et stort fiskenet op på størrelse med opslagstavlen, som står i tårnrummet. Alle der har lyst kan 

tegne og klippe en fisk, som derefter bliver hængt op i nettet. Temaet vil også indgå i gudstjenesten. Det 

kan også samtidig være den dag vi tager imod de nye konfirmander. 

Billedgudstjeneste i Staby kirke. Billeder vises enten på projektor eller på trykte ark. Dato kommer senere. 

Det er ’Slægtens år 2015’, hvad finder vi på? 

Koncerten med Sigurd Barret har inspireret os til at vi også i vores lokale kirke hører børnene synge 

’Sigurdsangene’, dette kombineret med en eller anden form for kunst. Niels Henrik vil følge det fine 

samarbejde med såvel Staby Skole og Seminariet på Tvind. Bibelske billeder kunne være overskriften. 

10. december kl. 19:30 i Staby Kirke. Julekoncert med Vokal Vest.                                                            

Ulfborg, ’De vestlige Sogne’ og Staby Madum Menighedsråd 

24. december Børnegudstjeneste. Positivt, vi arbejder videre. 

2016 

Uge 45  7. – 13. november  KULTUR, KUNST OG KIRKE – festival i Ringkøbing Provsti 

 

 

 

Der tages forbehold for ændringer.  Se gerne mere uddybende tekst i kirkebladet, som også findes 

på hjemmesiden stabykirke.dk  

 

 

 

 

 


