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“frygt ikke!” 
Hvert år, når vi står overfor december, 
januar og februar, tænker jeg: nu deles 
vi mennesker op i to hold. Der er no-
gle, som ikke kan få nok af julen med al 
dens glæde og pragt, måske er der også 
kommet et lille nyt familie-medlem, 
som man glæder sig til at vise juletræet 
og vise frem for den øvrige familie. De 
tre måneder næsten flyver af sted i ren 
og skær glæde. Og så er der nogle, for 
hvem december måned er helt ubærlig, 
man har måske mistet en el-
sket, man skal være alene 
juleaften. December, 
januar og februars 
mørke og kulde 
føles ikke bare 
udenfor, men 
også indeni. 
Englens ord 
lyder: frygt 
ikke! Se, jeg 
forkynder jer 
en stor glæde, 
som skal være 
for hele folket. Er 
det egentlig ikke en 

hån mod disse mennesker, at tale om 
den store glæde? Og hvordan forsvare, 
at det er en glæde “for hele folket”, 
når mange har den modsatte erfaring? 
Sådan spurgte sognepræst Inge Klar-
lund Bach engang, og hun fortsatte: 

Svaret er: det er lige netop derfor, at 
glæden er for hele folket. Det er der-
for der forkyndes fred, frelse for alle. 
for hvorfor forkynde fred, hvis alle 
har fred i forvejen? Hvorfor dog frelse 

mennesker, som er frelste? Og 
hvorfor forkynde en glæde, 

som folket allerede har og 
kender? Var det den 

glæde Guds engle 
forkyndte, så var 
den netop ikke 
for hele folket 
– og slet ikke 
nyt! Så var den 
kun for dem, 
der havde den i 
forvejen: for alle 

de åndeligt vel-
bjergede. for alle 

dem med den rette 



tro og de rette meninger. for de frelste.
Nej, Julens budskab lyder til alle, og 

først og sidst til dem, der ikke er frelste, 
til dem, der ikke altid er glade, og som 
ikke altid har fred med sig selv og med 
livet - kort sagt: til ethvert menneske 
som lever sit liv sådan som det er: på 
godt og ondt i den verden, hvor man er 
sat. Kun i den forstand er julens glæde 
for hele folket, og da er det den største 
glæde. Citat slut. Smukkere kan det 
ikke formuleres. Søndag efter søndag 
kan vi mødes i kirken med vor glæde 
og vor sorg.  Her er vi aldrig alene, for 
Kristus er hos os. 

for mange år siden fortalte en æl-
dre kvinde mig om sit, efter min men-
ing, forfærdelige liv. Hun havde mis-
tet sin mand, da hun var ganske ung, 
hun havde slidt og slæbt for, at hendes 
børn aldrig skulle mangle noget, hun 
fik endnu en stor sorg at bære på, da et 
af hendes børn døde, og selv blev hun 
ramt af en grusom sygdom. Jeg spurgte 
hende, om hun aldrig havde været vred 
på Gud. Nej, svarede hun, for jeg har 
altid følt, at Gud har været hos mig. 
Om han så gik bag mig og skubbede på 
mig, eller han gik foran og trak i mig, 

eller han gik ved min side og støttede 
mig. Kvinden døde for mange år siden, 
men hendes ord kan jeg stadig høre, de 
ord tænker jeg også på, når jeg er på det 
hold, hvor alt er mørke, og jeg tænker 
på dem, når jeg er på det hold, hvor alt 
er lyst, og så takker jeg Gud for, at han 
sendte den kvinde til mig,  Gud kom-
mer til os med al den varme, omsorg, vi 
hver i sær har brug for, og så giver han 
os et venligt skub, når vi trænger til det. 
Sagt med den keltiske velsignelse:

Herren være foran dig for at vise dig 
den rette vej.
Herren være ved siden af dig for at 
følge dig på vejen.
Herren være bag dig for at holde din 
ryg fri.
Herren være under dig for at gribe dig, 
når du falder.
Herren være omkring dig for at værne 
dig mod det onde.
Herren være inden i dig for at fylde dig 
med sin Ånd.
Herren være over dig for at velsigne 
dig.
Så vær du velsignet af Gud Fader, Søn 
og Helligånd. 

Jeg ønsker Jer en glædelig jul samt et 
velsignet nyt kirkeår og kalenderår.

Pia Lützen

kirkehøjskole om Søren kierkegaard 
ved sognepræst, cand.theol. ph.d. Søren Bruun
Ulfborg Sognehus 23. februar 2013

Program:
 09.00 Morgengudstjeneste i Ulfkær kirke
 Prædikant: Søren Bruun
09.45 Morgenkaffe i Ulfborg Sognehus
10.15 Søren Kierkegaard og humor med stadigt henblik på  
 det opbyggelige forfatterskab.
11.45 frokost
12.45 Tekstlæsning og gruppearbejde.  
 Nøgle til Kierkegaards forfatterskab:  
 Mennesket som modsætning. At læse højt og videre – selv.
14.15 Opsamling, spørgsmål og afrunding.
15.00 Kaffe og tak for i dag.

Søren Bruun er født i roskilde 1965. 
Han blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1996. Undervejs fik han 
tildelt Københavns Universitets guld-
medalje for en afhandling om det  
opbyggelige i Søren Kierkegaards for-
fatterskab. I 1996 blev han ansat som 
videnskabelig medarbejder på Søren 
Kierkegaard forskningscenteret. Her 
læste han Søren Kierkegaards originale 
manuskripter, skrev om Kierkegaards 
arbejde med de enkelte manuskripter og 
skrev desuden kommentarer til Kierkeg-
aards opbyggelige taler. I 2003 blev han 
ph.d. på en afhandling om Søren  
Kierkegaard og viljens problem. Søren 
Bruun er præst på Sjælland ved Slags-
lunde, Ganløse, Veksø og Stenløse kirker 
og bor i Vanløse ved København.



En grafittimaler havde på kirkemuret 
skrevet “Gør som Gud - bliv menneske”, 
mere cenralt kan kirkens budskab næsten 
ikke siges. fra Jesu egen tid har det været 
forståelsen, at han “er det usynlige Guds 
billede”, som der står i en salme skrevet i 
de første årtier efter Jesu død og opstan-
delse. Men netop også dette at han bliver 
menneske midt imellem andre mennesk-
er. Han er ikke en ophøjet profet, der 

skriver lærde værker, som tilhængerne 
så kan lære udenad, han er heller ikke en 
stor hærfører, der kæmper hellig krig. Nej 
han er menneske. Samtidig viser han os, 
hvad det egentlig vil sige at være men-
neske. Og samler det i disse få ord at el-
ske sin næste. Ikke at være god ved andre 
og lade retfærdigheden råde. Nej som en 
forælder elsker sit barn og er forbundet 
med det af en uforklarlig kraft, der gør, at 

Med Pia Lützen i spidsen, bliver 
minikonfirmanderne undervist. Næsten 
alle børn har været i kirken før. Det være 
sig til juleafslutning, familiegudstjeneste, 
dåb, konfirmation og bryllup, færre til 
begravelse. for de fleste børn er kirken 
stor og noget man går forbi udenfor. 
Hermed forklares også, at børnene har 
et forhåndsindtryk af kirken som et hus 
med en særlig karakter. De fleste oplevel-
ser børnene har, har været på de voksnes 
præmisser. I minikonfirmandundervis-
ningen er der lagt vægt på, at børnene 
først og fremmest går på opdagelse. Man 
rører ved tingene, man kommer rundt i 
de forskellige rum, og der bliver forklar-
et, hvad tingene bliver brugt til. første 
gang børnene var i kirken, blev der taget 
billeder, som senere bliver sat i deres helt 
egen private mapper. Og nogle af disse 
billeder kan ses her.

gør som gud - bliv menneske forælderen vil gøre alt for dette barn. Det 
guddommelige i livet er kærligheden, det 
at se mennesket i den anden.

Vi har en historie om, at en prostitueret 
kysser Jesu fødder, og nogle af de pæne 
borgere bebrejder ham, at han ikke spark-
er dette uanstændige kvindfolk væk. Men 
det gør han ikke, for han ser mennesket 
i hende ikke “dette uanstændige kvind-
folk.” Og han møder hende som men-
neske til menneske med kærlighedens 
øjne. Og det er det der nu er kirkens bud-

skab. Det guddommelige i livet kommer 
frem der, hvor der er kærlighed mellem 
mennesker. Vi skal ikke søge ud i ensom-
heden eller dybt i bøgerne for at finde det 
guddommelige, vi skal gå ud og møde 
vores medmenneske som menneske til 
menneske i kærlighedens åbenhed.
Når vi så alligevel er nogle der bruger en 
time søndag formiddag på at gå i kirke, er 
det for at blive styrket i at gå ud og gøre 
det

Knud Jacobsen

Minikonfirmand- 
undervisning
i Staby kirke

Staby Kirke. Fotograf: Mikkel Jezequel.

Stina og Laura.

Winnie og Johanne.

Simon.



Spagettigudstjenesten  
i Madum kirke den 9. oktober.

Minikonfirmanderne opførte ’Den bar-
mhjertige Samaritaner’ i Madum Kirke un-
der ledelse af Pia Lützen. Spejderne havde 
lavet kulisserne til stykket, de implicerede 
børn høstede meget ros for deres arbejde. 
Efter gudstjenesten var der sammenkomst i 
Madum forsamlingshus. Unge som gamle 
var mødt op, for at se det lille optrin. 

Adventskoncert i 
Staby kirke den 21. 
nov. 2012, kl. 19:30
To vestjyder slår tonen an:
tina Lynderup fra  
Videbæk er: Kirkesanger, sopran og solosanger.
Willy egmose er jazzmusiker, komponist, korleder og organist ved Skjern 
Kirke.
Alle er velkommen til denne gratis aften.
Ulfborg, De vestlige Sogne og Staby – Madum Menighedsrå

Mødeliste for Staby og Madum Menighedsråd 2013
Menighedsrådsmøde den 15. jan. kl. 19.00.

Visionsmøde den 5. febr. kl. 19.00.

fælles regnskabsmøde i konfirmandstuen 12. marts:
kl. 19.00 – 20.30 menighedsrådene holder regnskabsmøde hver for sig.
kl. 20.30 - 21.30 fællesmøde.

Menighedsrådsmøde 16. april kl. 19.00.

Borgermøde i Madum forsamlingshus den 21. maj kl. 19.00.

Borgermøde i Staby Sognegård den 22. maj kl. 19.00.

Bygningssyn den 28. maj:
Bygningssyn i de respektive kirker kl. 16.00.
Præstegården  (præstegårdsudvalget) kl. 17.30.

Menighedsrådsmøde den 18. juni kl. 19.00,  
med forbehold for at der er emner at drøfte.

Menighedsrådsmøde den 20. aug. kl. 19.00.

Menighedsrådsmøde den 24. sept. kl. 19.00.

Menighedsrådsmøde, konstitueret den 12. nov. kl. 19.00.

Alle møder er offentlige og foregår i præstegården.

Aftalevalg i Staby og Madum
Valgt til menighedsrådet i Staby Sogn i valgperioden år 2012 – 2016 er:         

 Edith Bennedsgaard 
 Ane Thomsen
 Birgitte Eskildsen
 Henrik Olesen
 Henning Rindom 

Stedfortræder er: 
Elly Marie Møller
Lone Kloster
Ingrid Bennedsgaard
Karen Nørgaard

Valgt til menighedsrådet i Madum Sogn i valgperioden 2012 - 2014 er:
 Per Jakobsen
 Kristian Jensen
 Inger Kjærgaard
 Arne Søgaard

Stedfortræder er:
Solvejg Jensen

Valgperioden begynder ved kirkeårets begyndelse, d. 1. søndag i advent.
Med venlig hilsen Staby og Madum Menighedsråd



kfUM-SPeJDerNe  
- ULfBOrg grUPPe
Adresse: knuden, Søparken 12, Ulfborg

KfUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt 
børne- og ungdomsarbejde, der hviler på det 
folkekirkelige 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 - 18.45 
Leder: Elsebeth Søgaard, tlf. 9749 2253

Ulve: Mandag kl. 19.00 - 20.30 
Leder: Kristina Louise Noe tlf. 4841 6418 / 
6165 2848 Mail: kristina-louise@live.dk

Spejdertroppen: Tirsdag kl. 19.00 - 21.00 
Leder: Henrik Harmon Pedersen,  
tlf. 4073 6439

gruppeleder: Arne Søgaard, tlf. 9749 2253

Aktivitetskalender
Uge 45 Salmesangsfestival i ringkøbing 
Provsti. Der sker bl.a.:
6. – 11. kl. 19.30:  
’gæt en salme’ i Staby kirke. 

11./11. kl. 10.30:  
Musikgudstjeneste ved Pia Lützen  
i Staby kirke.  
Aase Leth Jensen allierer sig  
med lokale - og familiære kræfter  
angående musikledsagelse til salmerne.                                                          
Madum – og Staby Menighedsråd.

21./11. kl. 19.30:  
Adventskoncert i Staby kirke med  
tina Lynderup og Willy egmose. 
’De vestlige Sogne’, Ulfborg, Madum og 
Staby Menighedsråd.

2./12. kl. 13.30:  
Adventsgudstjeneste i Staby kirke:  
krybbespillet opføres af minikon-
firmanderne. Derefter tændes lysene på 
juletræet på ’Den grønne Plads’.  
Staby Sogneforening og - Menighedsråd.

9./12. kl. 14.00:  
Adventsgudstjeneste i Madum kirke ved 
Pia Lützen. Luciaoptog af 3. klasse.  
Efterfølgende er der juletræ i Madum  
forsamlingshus.  
Madum Menighedsråd.

16./12. kl. 10.30:  
i Staby kirke ved Pia Lützen.  
’De ni Læsninger’, med oplæsere og  
kor fra lokalsamfundet. 
Madum – og Staby Menighedsråd.

31./12. kl.15.30: 
Nytårsgudstjeneste i Staby kirke  
med Pia Lützen.  
Derefter ønsker vi hinanden godt nytår  
over et glas champagne og kransekage. 
Madum – og Staby Menighedsråd.

6./1. - 2013. kl. 10.30: 
gudstjeneste i Madum kirke.  
Hellig tre Konger søndag. Derefter er der 
sammenkomst i Staby Præstegård.  
Madum – og Staby Menighedsråd. 

3./2. - 2013. kl. 19.00:  
kyndelmissegudstjeneste i Staby kirke. 
Konfirmanderne står for gudstjenesten. 
Derefter er der kaffe og brød i tårnhuset. 
Staby og Madum Menighedsråd.

kirkelige handlinger  
fra august til og med  
oktober 2012.

i Staby kirke
Døbte:                                                     

Døde og begravede: 

i Madum kirke
Døbte:

Døde og begravede:
Kirsten Ebbensgård Kjær

gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem 
gudstjenesterne foregår i cafeteriet

Torsdag d. 6. december kl. 14.30  
Musikandagt v. organist og kirkesanger i Staby

Torsdag d. 13. december kl. 14.30  
v. Sognepræst Gitte Hansen 
NB: gudstjenesten foregår i Ulfkær kirke
Torsdag d. 3. januar kl. 14.30 
v. Sognepræst Gitte Hansen

Torsdag d. 17. januar kl. 14.30 
Musikandagt v. organist og kirkesanger i Staby

Torsdag d. 31. januar kl. 14.30  
v. Sognepræst Gitte Hansen 

Torsdag d. 21. februar kl. 14.30 
Musikandagt v. organist og kirkesanger i Staby kirkegårdstakster kan fås ved henvendelse til  

graverne og kirkeværgerne

Prædikestolen i Madum Kirke.



Nyt fra Staby Menighedsråd!
Det har været et begivenhedsrigt efterår i 
år. Vi har i Staby – Madum Pastorat kunnet 
ansætte egen præst. Niels Henrik Arendt, 
nuværende biskop i Haderslev Stift, er ansat 
som sognepræst i pastoratet. Han er ansat 
fra 16. marts 2013, vi glæder os meget til, at 
han og hans hustru Birgitte Arendt kommer. 
Niels Henrik er ansat som sognepræst på 
halv tid,  i den øvrige halve tid, er han ansat af 
Kirkeministeriet som folkekirkens teologiske 
rådgiver vedr. 500 – års jubilæet for Luther 
i 2017.

Vi er 805 folkekirkemedlemmer i Sta-
by – Madum Pastorat. Det er under 1000 
folkekirkemedlemmer. Dermed kan vi få en 
præst ansat i en 50 % stilling. Niels Henrik 
har tidligere været ansat som sognepræst i 
Naur – Sir Pastorat i 17 år fra 1975 – 1992. 
Det er et stort ønske for Birgitte og Henrik 
Arendt at vende tilbage til Nordvestjylland, 
da vi havde en passende stilling ledig, gik det 
op i en højere enhed. Niels Henrik og Birgitte 
ønsker at bo i præstegården. Birgitte Arendt 
er også uddannet teolog, er fortæller og tager 
ud og fortæller – især klassiske fortællinger.

Pia Lützen er vores konstituerede sogne-
præst, hun er ansat til 31/1 2013. Derefter 
skal sognepræsterne i nabosognene afløse, in-
dtil Niels Henrik Arendt bliver indsat Palm-
esøndag d. 24. marts 2013.

Vi har haft menighedsrådsvalg. Der blev, 
som forventet, én liste – Stabylisten og 
dermed fredsvalg eller aftalevalg, som det 
også kaldes. Det er dejligt, at der er en god 
opbakning omkring Staby Kirke og livet her 
omkring.

Vi takker mange gange for godt samarbejde 
i forrige valgperiode og glæder os til en ny 
periode med nye medlemmer, der tager op-
fordringen og udfordringen. 

Vi har i efteråret haft højkolesang, salm-
esang, musikgudstjeneste og julekoncert. 
Der har været ”fyld Danmarks kirker” og 
høstgudstjeneste. Og nu da året gik på hæld, 

mødtes vi i kirken Alle Hel-
gens Søndag og mindedes dem, 
vi havde mistet.

Julen står for døren, og vi 
vil mødes 1.søndag i advent, 
til krybbespil i kirken, ju-
letræstænding på ’Den grønne Plads’ og 
kaffe i sognegården.  Traditionen tro er det 
minikonfirmanderne, der opfører krybbe-
spillet. Vi har et godt hold i år med 10 dejlige 
raske børn fra 3. klasse.

2. søndag i advent mødes vi i Madum Kirke 
til Luciaoptog og 3. søndag i advent til ”De ni 
Læsninger”, hvor et lokal kor vil synge.

I det nye år, når vi har nydt jul og nytår, 
vil der traditionen tro være sammenkomst 
i præstegården Hellig Tre Kongers-dag, og 
lys-gudstjeneste med konfirmanderne til 
kyndelmisse.

 Det nye menighedsråd trækker i arbejd-
støjet. Vi skal arbejde med kvalitetsbeskriv-
else for kirkegården. En beskrivelse af 
hvilken kvalitet vi ønsker på kirkegården. En 
opfordring fra bl.a. kirkeministeriet, som vi 
har syltet lidt.

En dejlig gave er, at der er bevilget penge 
fra provstiet til opsparing til anlæggelse af en 
flisesti fra kirkegårdslågen og op til kirken og 
- til et nyt orgel.

Vores orgel er gennemsynet dette år. Det er 
et godt orgel, der kan holde i mange år, lød 
konklusionen Men organisterne har en stor 
kunnen i dag, orglet er fra 1943 og tiden er 
løbet lidt fra den. Vi ønsker os et nyt orgel. 
Det koster mange penge, og det vil tage tid at 
få indsamlet penge til formålet.

Vi takker for endnu et godt år og glæder os 
til et nyt.

Glædelig jul og godt nytår til alle.

Med venlig hilsen 
Staby Menighedsråd v/ Birgitte 

Holm Eskildsen, fmd.

Madum Menighedsråd
Nu er den noget fugtige sommer jo desværre 
allerede for længst overstået, og det lige så 
fugtige efterår ret fremskredent. Det nye 
kirkeår er lige om hjørnet og vi går ind i tiden 
med de mange højtider og fester. Lige for lig-
ger jo julen, hvor vi, 2. søndag i advent tradi-
tionen tro, holder gudstjeneste med efterføl-
gende juletræ i forsamlingshuset, vi håber på 
en god opbakning.

Vi har de seneste måneder holdt en 
regelmæssig gudstjenestefrekvens, vi håber, 
at alle vil bakke op, om de gudstjenester der 
er, således at vi kan bevare den regelmæssige 
gudstjenestefrekvens, hvilket er menighed-
srådets vision nummer 1.

Vi har haft vores høstgudstjeneste, hvor vi  
gentog vores gamle tradition, nemlig at afs-
lutte med en let frokost, desværre var vi kun 
ganske få, der nød frokosten sammen. Senest 
havde vi  spaghettigudstjeneste, den 9. ok-
tober, hvor minikonfirmanderne fremførte 
”Den bamhjertige samaritaner”, og med delt-
agelse af KfUM spejderne, et fint arrange-
ment med et godt fremmøde.

Endelig har vi haft menighedsrådsvalg den 
11. september, det skete ved den forsøgsor-
dning, der kaldes valgforsamling, en form 
der mest af alt minder om en generalforsam-
ling. Der var genvalg til menighedsrådet, der 
glæder sig til at tage fat på arbejdet de kom-
mende 2 år, hvilket  leder til det næste forsøg, 
vi deltager i, her i Madum sogn, nemlig 2 års 
valgperiode. Det betyder så, at der i Madum 
sogn vil blive meninghedsrådsvalg igen om 2 
år.

Madum Menighedsråds vision nummer 1.: 
Vi ønsker at bevare en regelmæssig gudstje-
nesteaktivitet i Madum Kirke, herunder at 
fortsætte som pastorat med egen præst sam-
men med Staby.

Til sidst vil jeg på menighedsrådets vegne 
ønske alle familier i sognet en glædelig jul og 
et lykkebringende nytår. 

Venlig hilsen Madum Menighedsråd 
Per Jacobsen formand.

kirkeBetJeNiNgeN
StABy: MADUM:

Graver: Bent Møller, Graver: Lene Lysgaard, 
privat tlf.: 9733 1373, mobil: 3035 8422 privat tlf.: 9749 1116, mobil 5121 3234

Organist: Åse Leth Jensen, Organist: Åse Leth Jensen,  
privat tlf.: 9713 3711, mobil: 2215 5778 privat tlf.: 9713 3711, mobil: 2215 5778

Kirkeværge: Ingrid Bennedsgaard,                   Kirkeværge: Kristian Jensen,  
privat tlf.: 9749 1760, mobil 2362 3802      privat tlf.: 9749 1426, mobil: 4073 3250
fra 20.-11.-12 se www.stabykirke.dk

Kirkesanger: Kristina Louise Noe                     Kirkesanger; Susanne Winther Jacobsen, 
privat tlf. 4841 6418, mobil 6165 2848        privat tlf.: 9749 5095, mobil: 6174 8887

Konstitueret sognepræst:  
Pia Lützen Mobil: 61457308 eller 97853268. Mailadr.: piaglz@gmail.com 

Træffes bedst mellem 11-12, undtagen mandag.

Pia Lützen er ansat som konstitueret præst til den 31. – 1. 2013. Herefter er det præsterne fra 
de omkringliggende sogne, der varetager gudstjenesterne frem til den 16. marts. fra denne 

dag er det Niels Henrig Arendt, der varetager embedet i Staby – Madum Pastorat.



* Hellig tre Konger med arrangement i Staby Præstegård efterfølgende.
NN: No Name (Ingen præst er sat på gudstjenesten i skrivende stund).

Sognepræst Pia Lützen er ansat som konstitueret præst til den 31. – 1. 2013. Al henvendelse i denne 
periode ang. kirkelige handlinger, samtaler m.v. skal rettes til Pia Lützen på mobil tlf. 6145 7308 
eller 9785 3268. Mail: piaglz@gmail.com
Herefter er det præsterne fra de omkringliggende sogne, der varetager gudstjenesterne frem til 
den 16. marts. fra denne dag er det Niels Henrik Arendt, der varetager embedet i Staby – Madum 
Pastorat.
Kontoret passes af sognepræst Jakob Sandal for henvendelser ang. fødselsattester, ansøgninger om 
navneændring m.v.. Jakob Sandal har fri fra den 24. -25. november Tlf. 9749 5108. JASA@km.dk
Kirkebil kan benyttes til gudstjenester i både Madum og Staby, henvendelse til  
Gunners Taxi, tlf.: 2023 2373

 StABy MADUM 
 2. december 1. s. i advent 13:30 Pia L.  Krybbespil  
 9. december 2. s. i advent 10:30 Pia L. 14:00 Pia L. Luciaoptog 
16. december 3. s. i advent 10:30 Pia L.  
 ”De ni læsninger”  
 kirkekaffe  
24. december juleaften 16:00 Pia L. 14:30 Pia L. 
25. december juledag 10:30 Pia L.  
30. december julesøndag  10:30 Jakob S. 
31. december 15:30 Pia L. kirkechampagne 
 6. januar Hellig tre 
Kongers søndag  10:30 Pia L. *1 
13. januar 1.s. e. H3K 10: 30 Pia L. kirkekaffe  
20. januar Sidste søndag 
efter Hellig tre Konger  9:00 Pia L. 10:30 Pia L. kirkekaffe 
27. januar Septuagesima 10:30 Jakob S. kirkekaffe  
 3. februar Seksagesima 19.00 Jakob S. kyndelmisse, konfirmander  
 medvirker, kaffe i tårnrummet 
10. februar fastelavn  9:00 N.N. 10:30 N.N. kirkekaffe 
17. februar 1.s.i fasten 10:30 N.N. Kirkekaffe  
24. februar 2. s. i fasten  10:30 Jakob S. 

gUDStJeNeSter

rundvisning i Staby kirke
Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 9749 1677, mobil 2890 0039, eller  
mailadr.: kvnoergaard@mail.tele.dk - Beretningen kan have forskellig varighed efter ønske.
Læs mere om Staby Kirke på hjemmesiden: www.stabykirke.dk


