
” Nu tænder moder alle lys,  
så ingen krog er mørk;  
hun siger, stjernen lyste så, 
i hele verdens ørk.”
Sådan sang vi i mit barndomshjem og 

hos mine bedsteforældre til advent og til 
jul. Vi sang om lyset, der kan lyse op selv i 
den mørkeste afkrog og i det mest forpinte 
menneskesind. Der blev tændte lys i advents-
krans og i stage, der blev drukket kaffe, spist 
æblekage og nybagte småkager, der blev 
læst historie, og der var en fantastisk tryghed 
i disse adventssøndage eftermiddage, hvor 
familien var samlet til adventshygge. 

Min gamle morfar, som i den sammenhæng 
var familiens åndelige overhoved, strålede 
som en sol og smilte på en måde, så ingen 
skulle være i tvivl om, at dette for ham var 
nogle af livets stjernestunder. Men samtidig 
havde han en forunderlig evne til, uden at 
moralisere eller løfte pegefingre, på sin egen 
faderlige og kærlige facon, at minde både 
børn og voksne om, at kun når lyset bringes 
uden for vore egne rammer, kun når vi er 
parat og har viljen til at dele lyset og glæden 
med andre end os selv og vore egne, 
kun når lyset også skinner på dem for 
hvem advent og jul kan være en tung 
og kold tid at komme igennem, kun 
da lever vi op til vort ansvar som 
menneske. 

”Stjernen over stalden 
derude på marken uden for 

Betlehem, den blev tændt for at lyse op for 
alle mennesker og ikke kun for os, ” næsten 
sådan husker jeg, han fortalte.

Nu er de døde alle dem, det var så trygt 
at holde i hånden, da man var barn. De er 
for længst flyttet over i mindet og i kærlig-
hedens taknemmelige erindring; men deres 
fortælling og deres forståelse af ansvaret 
som menneske, den er stadig lige så aktuelt, 
som det var for et halvt århundrede siden. 

Og selvom de er døde, dem som fortalte i 
min familie og i alle andre familier, og selv om 
fællessangen mange steder er erstattet af en 
CD, og julehistorien er blevet til en video eller 
CD rom, og selvom æblekagen og de nybagte 
småkager hører til i en nostalgisk fortid og er 
blevet til en pizza eller en burger, så er det 
altså vigtig, at der er nogen, som vil fortælle 
de nye generationer, om lyset som kan 
fortrænge mørket , og at lyset ikke er et privi-
legium som kun er forbeholdt nogle få; men 
at ”Stjernen over stalden derude på marken 
uden for Betlehem den blev tændt for at lyse 
op for alle mennesker og ikke kun for os. ”

Tak til alle der vil være med til at 
bringe og leve det budskab ud, - 

og hvor det sker, da bliver det 
i sandhed både en glædelig 
advent og en glædelig jul.

Og det vil vi ønske for alle 
kirkebladets læsere. 

Arne Aa

❚ Glædelig advent
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❚  Mindeord - Sognepræst 
Niels Henrik Arendt

Niels Henrik var så levende at det er svært 
at forstå at han er død.
Han var i sine godt 2 år i sognene blevet en 
så selvfølgelig del af livet her ude, at det er 
svært at indstille sig på et liv som han ikke 
mere er en del af.
Den stilling han overtog som sognepræst 
i Madum og Staby sogne, var en stilling 
der var specielt skruet sammen 
til ham så han var 50% sogne-
præst og 50% konsulent for 
ministeriet omkring Luther jubi-
læet i 2017. Da han blev indsat, 
blev ministeriets udnæv-
nelse læst højt i kirken, og 
her omtaltes stillingen som en 
’retrætestilling’, han havde jo 
været biskop i Haderslev. Da 
han selv fik ordet, sagde han 
at han ikke vidste hvor det ord 
kom fra, i hvert fald regnede han 
ikke med at det skulle være en 
retrætestilling. Og det blev det 
sandelig heller ikke. Vi fornem-
mede fra første til sidste dag 
at han var her 100%. Han ville 
være præst for os, og det blev 
han. Niels Henrik var engageret 
i utrolig mange ting uden for sognet med 
en arbejdsevne helt ud over det normale. 
Så underviste han lige præster i Afrika et 
par uger eller var til internationalt kirke-
møde i Schweiz, men når man var sammen 
med ham, var det ikke verdensmanden, 
men sognepræsten eller ret og slet Niels 

Henrik. Ligetil og nærværende, og aldrig 
fortravlet,  interesseret i sine medmenne-
sker og med en smittende kærlighed til 
livet. Man gik opløftet fra møde med ham.
Han havde stor fornemmelse for hvem han 
var sammen med. Han talte i børnehøjde 
ved børnegudstjenester, kunne holde mini-
konfirmander og konfirmander fanget med 
sine fortællinger, og han organiserede 
filmaftner og studiekreds for de voksne. Og 
når han holdt plejehjemsgudstjeneste var 
der altid tid til en kop kaffe sammen med 

beboerne bagefter.
Altid velforberedt, altid nærvæ-
rende. 
For Niels Henrik var gudstjene-
sten selvfølgelig helt central i 
hans arbejde, og han havde en 
evne til at gøre den til en ople-
velse og ikke bare en teolo-
gisk forelæsning. Med sin store 
teologiske ballast formåede 
han alligevel altid at tale direkte 
og ligetil til os på kirkebæn-
kene. Hans store kendskab til 
salmerne både de gamle og de 
nye, både tekster og melodier 
gjorde at gudstjenesterne hang 
sammen som en helhed som 
man gik opløftet og opbygget 
fra. 

At han pludseligt skulle dø kun 64 år 
gammel er uforståeligt, men midt i sorgen 
nærer vi en stor taknemlighed over at vi fik 
lov at lære ham at kende og have ham som 
sognepræst.
Vore tanker går til Birgitte og børnene.

Madum - og Staby Menighedsråd

ARRANGEMENTER
❚  Julekoncert i Staby Kirke torsdag den 10. december kl. 19.30
Korleder organist Klaus V. Jensen, Ringkø-
bing har sammensat et program bestående af 
julesalmer – og sange, solostykker på orgelet 
og fællessalmer. Koret består af 12 dygtige 
medlemmer fra Ringkøbing og omegn, som 

vil synge julen ind for – og med os, så her 
bliver der rig mulighed for at komme i den 
gode julestemning.

Ulfborg, ’De vestlige Sogne’,  
Staby og Madum Menighedsråd
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ARRANGEMENTER
❚   Ringkøbing Garden  

i Madum Kirke
mandag den 14. december kl. 19.00
Koncerten består af julesange – og salmer, så 
også her er der mulighed for at komme i den 
rette julestemning.

❚  Gudstjenester i adventstiden
December, sang og musik hører sammen og 
hver søndag i advent har sit særpræg:
1. søndag i advent, 29. november kl. 13.30 
i Staby Kirke: Krybbespil ved minikonfir-
manderne. Bagefter tændes juletræet på Den 
grønne Plads, hvorefter vi går i Staby Sogne-
gård til et godt samvær. Arrangeret i samar-
bejde med Aktiv Staby. 
2. søndag i advent, 6. december kl. 14.00 
i Madum Kirke: Adventsgudstjeneste med 
skolens lucia-optog. Efterfølgende er der 
juletræ i Madum Forsamlingshus, hvor der er 
juletræ og kaffe.
3. søndag i advent, 13. december kl. 10.30 
i Staby Kirke: De 9 læsninger er en guds-
tjeneste hvor der veksles mellem en række 
læsninger fra Biblen, som konfirmanderne 
står for, og relaterede salmer synges. Lejlig-
hedskoret er med. 
4. søndag i advent, 20. december kl. 10.30 i 
Staby Kirke: Ønsk en advents – og julesalme. 
Man kan anmelde et ønske på forhånd, men 
også bare komme med det ved selve gudstj.

❚  Fælles nytårsgudstjeneste
Traditionen tro er der nytårsgudstjeneste 
fælles for Madum - og Staby Sogne i Staby 
Kirke den 31. december kl. 14.30. 
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et 
godt nytår over et glas champagne og en 
kransekage.

❚  Minikonfirmanderne
Et hold minikonfirmander bestående af otte 
dejlige børn, har i dette efterår hver tirsdag 
’gået til minikonfirmand’ i Staby Kirke. Som 
afslutning på hele forløbet vil Arne Aa fortælle 
for hele skolen tirsdag den 8. december kl. 
8.00. Der vil også være indlagt julesange. 
Alle interesserede er velkomne på skolen.

❚  Hellig tre konger
Der er Hellig tre Kongers Gudstjeneste i 
Staby Kirke den 3. januar kl. 14.00. 
Derefter tager vi til Staby Præstegård, hvor 
Arne Aa fortæller, der er kaffe, sang og hygge-
ligt samvær.

❚  Kirkehøjskole
Lørdag d. 6. februar 2016 er der Kirkehøj-
skole i Vemb, og årets tema er: Reforma-
tionen. Dagen indledes med gudstjeneste 
i Vemb Kirke. Bagefter går vi i Det Røde 
Kabinet i Vemb-Hallen, hvor der serveres 
kaffe og rundstykker. Dagen vil byde på 
to foredrag med henholdsvis professor 
emeritus dr. theol. Martin Schwarz Lausten, 
København, der vil fortælle om forbindelsen 
mellem Danmark og Wittenberg på reforma-
tionstiden, og lektor lic. theol. Carsten Bach-
Nielsen, Århus, der vil fortælle om kunst-
neren Lucas Cranach, det trykte og religiøs 
karikatur på reformationstiden. Mellem fore-
dragene serveres der frokost. Hold øje med 
dagspressen for et mere udførligt program 
samt oplysninger om pris og tilmelding.

Søren Wogensen, Gørding-Vemb-Bur ❚  

Carsten Bach-NielsenMartin Schwartz Lausten
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ARRANGEMENTER

❚   Filmaftener  
i Staby Præstegård

Tirsdag den 9. februar kl. 19.00  
”Som i Himlen” er aftenens valg. Den inter-
nationalt anerkendte dirigent, Daniel Daréus, 
afbryder drastisk sin karriere og trækker sig 
tilbage til sin barndomsby i Norrland. Det 
varer ikke længe, før Daniel bliver opfordret til 
at komme og lytte til det lokale kirkekor, som 
øver hver torsdag i forsamlingshuset. I filmen 
får Daniel venner og fjender, og han møder 
kærligheden.

Onsdag den 2. marts kl. 19.00
Vi ser ”Maria Krøyer”. Skagensmalerne Marie 
og P.S. Krøyer lever et rigtig godt liv, hvor alt 
tilsyneladende er godt, men under overfladen 
er livet alt andet end lykkeligt.

❚   Højskolesangaften
tirsdag den 23. februar kl. 19.30  
i Lille Sal i Staby Sognegård
Danskerne har en enestående rig sangtradi-
tion, og mange af de folkekære sange finder 
vi i Højskolesangbogen. Vi synger et lille 
udpluk af disse sange denne aften, og der vil 
også komme små forklaringer undervejs til 
nogle af sangene. 
Kom og vær med til at holde denne tradition 
i hævd. 

❚   Frihed
Niels Henrik Arendt nåede inden sin død 
at aflevere sit manuskript til en ny bog om 
Luther. Bogen er nu udgivet og kan købes 
ude i butikkerne til 130 kr.
Bogen egner sig til studiekreds-materiale eller 
til den læser, der på egen hånd vil kaste sig ud 
i Martin Luthers tænkning og dens 500-årige 
indvirkning på vores liv, tro og samfund.
Billedfortolkningerne er af kunstner Sabina 
Pedersen.

Selv mennesker, der ikke står i nogen relation til kirken,  
kan i en vis forstand hævdes at være gennem-lutherske.  

Men på hvilken måde befinder vi os i arven fra Luther,  
og hvilke spørgsmål stiller hans tanker os over for i dag?  

Med afsæt i fem temaer lægger Frihed – Martin Luther i kortform 
op til en refleksion over Luthers betydning  

– i sin samtid og i dag.
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ARRANGEMENTER
Sognene i den gamle Ulfborg – Vemb 
Kommune indbyder til en sognerejse 
til reformationsbyerne i Tyskland den 
23.-28. maj 2016. 
Turen kan ses som optakt til 500 – året 
for reformationen, der fejres i hele verden 
i 2017. Vi skal besøge Luthers fødeby, 
Eisleben, og Erfurt, hvor han gik på univer-
sitetet, men hvor han efter et løfte afgivet 
i dødsangst under et uvejr valgte at blive 
munk. Vi skal besøge slottet Wartburg, 
hvor han sad næsten et år inkognito, 
forklædt som ridder (og imens oversatte 
Det nye Testamente).
Og så skal vi naturligvis også til Witten-
berg, hvor Luther virkede i næsten 35 år. 
Her skal vi besøge de to kirker, han var 
knyttet til samt det store museum, indrettet 
i klosteret, som blev Luthers og hans fami-
lies bolig. Hele det gamle Wittenberg er 
istandsat op til reformationsjubilæet i 2017. 
Der bliver udflugt til Torgau, hvor Luthers 
kone ligger begravet. Der bliver også 
lejlighed til at møde en provst, der kan 
fortælle om kirken i dag i det gamle DDR.
Turen foregår med bus. Der bliver overnat-
ning 3 nætter i det fint istandsatte Augu-
stinerkloster i Erfurt og 2 nætter på Luther-
Hotell i Wittenberg.
Prisen er foreløbig beregnet til ca. 4.400 kr. 
(enkeltværelse 5.150 kr.). Der er indregnet 
entreer, morgenmad, fælles måltid på ud – 
og hjemrejse samt fælles middag mandag 
aften og fredag aften.
Der er et max. deltagertal på 45, og delta-
gelse foregår efter først-til-mølle–prin-
cippet – tilmelding til sognepræsten. 
Endelig og bindende tilmelding skal ske 
senest 1. februar 2016. Gitte Hansen og 
Søren Wogensen er rejseledere.
Som forberedelse til turen kan man deltage 
i ’Teologisk Salon’ i Ulfborg Sognehus 25. 
november, samt i sognenes kirkehøjskole 
6. februar 2016 i Vemb.
Der afholdes informationsmøde for 
deltagerne 19. april 2016 i Ulfborg 
Sognehus.

❚ 23. maj: Afgang fra Ulfborg kl. 8.00 
– forventet ankomst til Erfurt kl. 18.00. 
Efter fælles middag mulighed for en 
aftenvandring i den gamle by.

❚ 24. maj: Rundvisning i klosteret, hvor 
Luther var munk.
Vandring til seværdigheder: Domplatz med 
Domkirken, Krämerbrücke, Den gamle           
synagoge, Predigerkirche. Der indregnes 
nogle timer til at gå på egen hånd i den 
smukke by.
Aften fri.

❚ 25. maj: Besøg i Eisleben, Luthers 
fødeby, hvor han også døde i 1546.
Undervejs besøges Stotternheim, stedet 
hvor Luther blev overfaldet af tordenvejr 
og afgav løfte om at gå i kloster.
Eisenach med slottet Wartburg.
Hvis der bliver tid, kan man besøge museet, 
hvor Johann Sebastian Bach blev født.
Aften fri.

❚ 26. maj: Formiddag – transport fra Erfurt 
til Wittenberg, ankomst inden frokost.
Eftermiddag: Byvandring. Besøg Stadt-
kirche, Luthers prædike-kirke, med Lucas   
Cranachs reformations-altertavle, samt 
slot og slotskirke. Besøg i Luther-Garten 
(reformationpark med 500 træer, bl.a. et 
for Ribe Stift.) 
Aften: Møde med provst Siegfried Kaspa-
rick, der fortæller om kirkens betyd-
ning i forb.       med murens fald, kirkens 
stilling i dag i det østlige Tyskland og 
2017-fejringen.

❚ 27. maj: Formiddag: Luther-Haus 
(museet i klosteret, der i over 30 år tjente 
som Luthers hjem).
Eftermiddag: Besøg i Torgau med slots-
kirken, som Luther indviede som den 
første evangeliske kirke i 1543. Slottet 
Hartenfels (som i øvrigt ligger på det sted 
v. Elben, hvor amerikanske og russiske 
tropper mødtes i 1945) samt Mariekirke 
(Luthers kones grav). 
Aften: Fælles afslutningsmiddag, hvis vejret 

er godt udendørs i Wittenberg Brauhaus.

❚ 28. maj: Formiddag: Mulighed for 
besøg i Melanchton-Haus og /eller 
Cranach-Haus – eller på egen hånd 
i byen.
Afgang hjemad kl. 12.00 - forventet 
hjemkomst ca. kl. 22.00.

❚   Sognerejse til reformationsbyerne i Tyskland i maj 2016
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❚  Høstgudstjeneste  
i Staby og Madum Kirker 2015

Sensommerens og efterårets varme farver i blomster og korn mødte kirkegængerne, da 
de kom ind i henholdsvis Staby - og Madum Kirke. Musikken havde udover høstsalmer 
et lokalt præg, der blev for eksempel spillet ’ Stadilcontra’ og ’Fugle over klitten’.  

❚ Sct. Nicolai Tjenesten
En folkelig samtaletjeneste i samarbejde med Kirkens Korshær. 
Tjenesten har tavshedspligt.

Tlf. 70 120 110 – telefontid kl. 20.00-02.00

Har du noget på hjerte, som er svært at tale om til nogen man i forvejen kender, så er her 
en mulighed for at få en først og fremmest lyttende og accepterende samtale. 

”Sct. Nicolai” har ingen illusioner om at ”han” kan fjerne eller behandle, men han kan 
følge med og måske hjælpe videre på vej.



❚ Julen synges ind
Vokal Vest synger julen ind torsdag den 10. december i Staby Kirke.
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12. november kl. 19.30  
i Staby Præstegård:  
Filmklub. ’Solisten’. Arne Aa er med.

29. november kl. 13.30 i Staby Kirke:  
Adventsgudstjeneste med minikonfir-
mander – juletræstænding.  
Se s. 3.

6. december kl. 14.00 i Madum Kirke: 
Luciaoptog og juletræ i forsamlingshus. 
Se s. 3.

8. december kl. 8.00 på Staby Skole: 
Fortælling og sang på Staby Skole.  
Arne Aa er med.  
Se s. 3.

10. december kl. 19.30 i Staby Kirke: 
Julekoncert med Vokal Vest.   
Se s. 2 og 7.                                                          

13. december kl. 10.30 i Staby Kirke:  
9 læsninger.  
Se s. 3.

14. december kl. 19.00  Madum Kirke: 
Ringkøbing Garden spiller.  
Se s. 3.

18. december kl. 8.30 i Staby Kirke: 
Staby Skole. 

20. december kl. 10.30 i Staby Kirke: 
Ønsk en salme.  
Se s. 3. 

31. december kl. 14.30 i Staby Kirke: 
Nytårsgudstjeneste.  
Se s. 3.

2016
3. januar kl. 14.00 i Staby Kirke:   
Hellig tre konger gudstjeneste.  
Staby Præstegård kl. 15.00.  
Se s. 3.

24. januar i Staby Kirke:  
Fortællegudstjeneste med Arne Aa  
og Knud Jacobsen.
Lejlighedskoret medvirker.

6. februar i Vemb:  
Kirkehøjskole 2016  
Se s. 3.

7. februar:  
Fastelavn - familiegudstjeneste.

9. februar kl. 19.00 i Staby Præstegård: 
Filmaften. 
Se s. 4.                                                         

23. februar kl. 19.30 i Staby Sognegård:  
Højskolesangaften i Lille Sal 
Se s. 4.

2. marts kl. 19.00 i Staby Præstegård: 
Filmaften. 
Se s. 4.

❚  Aktivitetskalender: December 2015 - februar 2016

19. november: Gitte Hansen

  3. december:  Arne Aa

 17. december:  Gitte Hansen 

7. januar:  Gitte Hansen

21. januar:  Arne Aa

 4. februar:  Gitte Hansen

17. februar:  Arne Aa

  3. marts:  Gitte Hansen

❚  Gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem
  i cafeteriet torsdage kl. 14.30
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❚ KFUM-spejderne - Ulfborg Gruppe
Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg

KFUM – Spejderne i Danmark er et frivilligt børne – og ungdomsarbejde, 
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

❚  Kirkelige handlinger august-november 2015
Dåb
13. september i Staby Kirke:  William Toft Bank
 4. oktober i Staby Kirke:  William Stampe Kristensen

Begravelser og bisættelser
29. august i Staby Kirke:  Niels Henrik Arendt.  
  Efterfølgende jordpåkastelse på  

Naur Kirkegård. 
 4. september ved Staby Kirke:  Kurt Bøndergaard.  
  Urnenedsættelse og jordpåkastelse 

på Staby Kirkegård med gejstlig 
medvirken. 

 1. november ved Madum Kirke:   Kamma Thomsen Tarpgaard.  
Bisat fra kirke i Esbjerg.  
Urnenedsættelse på Madum Kirkegård. 

❚  Kørsel: 

 Man er meget velkommen til at henvende sig til koordinator Ane Thomsen, hvis man ønsker 
kørsel til gudstjeneste eller anden kirkelig handling i både Madum og Staby.  
Tlf. 2910 2923 / 9749 2341 eller anethomsen2@yahoo.dk  

 Chaufføropgaven vil gå på skift imellem menighedsrådsmedlemmerne. Ifølge aftale med 
Ulfborg Aktivcenter kan vi leje deres bus, så kørestolsbrugere også kan blive kørt. 
I så fald bedes man henvende sig senest to dage før.
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❚ Kirkebetjeningen
❚ STABY: ❚ MADUM:
 Graver: Kaj Jeppesen  Graver: Lene Lysgaard  
 Tlf. 30 35 84 22  Tlf. 51 21 32 34

 Organist: Annette Gaardsted  Organist: Annette Gaardsted 
 Tlf. 97 33 35 18 / 20 89 67 77  Tlf. 97 33 35 18 / 20 89 67 77 

 Kirkeværge: Edith Bennedsgaard  Kirkeværge: Kristian Jensen 
 Tlf. 97 49 15 97 / 61 75 85 00  Tlf. 97 49 14 26 / 40 73 32 50

 Kirkesanger: Ane Thomsen  Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen          
 Privat tlf. 97 49 23 41 / 29 10 29 23     Tlf. 97 49 50 95 / 61 74 88 87 

Sognepræst Arne Aa,  
Kærgårdvej 71, Husby, 6990 Ulfborg, tlf. 59 50 40 81 - mobil 51 50 40 81,  

e-mail: ara@km.dk. Træffes alle dage undtagen mandag.

❚ Kirkegårdstaksterne kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne.

❚ Referater fra menighedsrådenes arbejde kan læses på Staby Kirkes hjemmeside:  
 www.stabykirke.dk 
 I venstre side på forsiden skal man klikke sig ind under, hovedmenu, menighedsrådet. 
 Madum- og Staby Menighedsråd.

❚ Madum Menighedsråd
Niels Henrik Arendt er død, æret være hans minde, omfanget af ordenes betydning er 
ikke gået helt op for os endnu, ”Af Herren er dette sket, det er underligt for vores øjne.” 
Vore tanker går til hans nærmeste, for hvem tabet er størst.

Vi byder velkommen til Arne Aa, der skal være vikar hos os, indtil vi får ansat en ny præst.

Nu er den dejlige sommertid jo allerede for længst overstået, og det lige så dejlige efterår 
ret fremskredent. Det nye kirkeår er jo lige om hjørnet og vi går ind i tiden med de mange 
højtider og fester. Lige for ligger julen, hvor vi jo 2. søndag i advent traditionen tro, holder 
gudstjeneste med efterfølgende juletræ i forsamlingshuset, vi håber på en god opbak-
ning. Desuden har vi i år et ekstra arrangement i anledning af julen, en julekoncert med 
Ringkøbing Garden den 14. december. 

I det forgangne efterår har vi haft mange fine arrangementer. Jeg vil især fremhæve 2, 
nemlig spaghettigudstjenesten, hvor Inge Dorte Kaasgaard på fineste måde anskuelig-
gjorde høsten, for en lille sluttet flok. Til høstgudstjenesten var der et fint fremmøde, og 
vi havde et dejligt måltidsfællesskab efter gudstjenesten.

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
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❚ Nyt fra Staby Menighedsråd
”Dog ingen kender dagen,  
før solen går ned”.
Det blev slet ikke det efterår 2015, som vi i 
menighedsrådet havde planlagt.
Det var en meget trist nyhed, der kom ud 
d. 24. august, at Niels Henrik Arendt plud-
selig var død.
Det berørte os alle i menighedsrådet, i 
sognet, ud i Danmark og mange andre 
steder i Verdenen.
Niels Henrik kom til at betyde rigtig meget 
for Madum og Staby Sogn med sin energi, 
iderighed og nærvær - han 
har sat sit meget tydelige 
aftryk hos os alle.
Birgitte Arendt og deres 
børn er dog dem, som må 
lide det største afsavn.
Niels Henrik Arendt  
- Æret være hans minde.

Det er en godt, at vi har 
vores faste stab af dygtige 
medarbejdere i og omkring 
kirken, som er med til at 
bære arbejdet videre.
Det er også godt, at vi nu 
har budt velkommen til 
sognepræst Arne Aa fra 
Vor Frelser Sogn i Esbjerg. 
Arne Aa er startet på sit 
vikariat i Staby og Madum 
Pastorat d. 12. oktober 
2015 og frem til 1. marts 
2016 eller til der er ansat 
en ny sognepræst.
Menighedsrådet er begyndt på opgaven 
omkring at ansætte en ny sognepræst.
P.g.a. omstændighederne har flere arran-
gementer været aflyst, men vi håber, at 
kunne byde ind med nye og kendte arran-
gementer i vintermånederne.
Søndag d. 29. november starter det nye 
kirkeår. Der er traditionen tro gudstjeneste 
i kirken, juletræstænding og efterfølgende 
kaffe i Sognegården.

Torsdag d. 10. december er der julekon-
cert i Staby Kirke med Vokal Vest, korfor-
ening fra Ringkøbing.
Søndag d. 13. december er der ”De ni 
læsninger”, hvor Lejlighedskoret deltager.
Søndag d. 3. januar er der Hellig tre 
Konger med gudstjeneste og efterføl-
gende sammenkomst i konfirmandstuen 
med fortællinger af Arne Aa.
Lørdag d. 6. februar er der Kirkehøjskole 
i Vemb med emnet Luther og reforma-

tionen.
Filmklubben byder på nye 
film i det nye år.
Niels Henrik Arendt plan-
lagde en sognetur sammen 
med nabosognene til 
Wittenberg d. 23.-28. maj 
2016 - ”I Luthers fodspor”. 
Turen er fortsat aktuel, og 
der er få ledige pladser 
endnu. Som optakt til turen 
er der foredrag i Ulfborg 
d. 25. november i Ulfborg 
Sognehus og Kirkehøj-
skolen d. 6. februar. Man kan 
dog deltage i de to arrange-
menter uden at skulle med 
på turen.
På kirkegården har Kaj 
udlagt flere kvadratmeter 
under græs, så det slutter 
op om gangbelægningen 
vest for kirken.
Tilbygning til graverbyg-
ningen er nu til udlicite-

ringen hos lokale håndværkere.
Ellers kommer det kommende år til at stå 
i valgets år. Der er menighedsrådsvalg i 
efteråret 2016. Der arbejdes på landsplan 
på at få en fælles opstillingsmøde-dato.
Hermed ønsker Staby Menighedsråd alle 
en god julemåned, en glædelig jul og et 
godt nytår.

Med venlig hilsen  
Staby Menighedsråd  

v/ Birgitte Holm Eskildsen, formand
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❚ Rundvisning i Staby Kirke
Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 9749 1677, mobil 2890 0039,  
eller e-mail: kvnoergaard@mail.tele.dk    
Beretningen kan have forskellig varighed efter ønske.

Læs mere om Staby Kirke på hjemmesiden: www.stabykirke.dk

❚ GUDSTJENESTER

15. november 24. s.e.trin. 10.30 Arne Aa - Kirkekaffe  
22. november Sidste s.e.trin.  17.00  Birgitte Arendt 
29. november 1. s. i advent 13.30 Arne Aa - Krybbespil *  
6. december 2. s. i advent 10.30 Arne Aa * 14.00 Arne Aa * - Lucia-optog 
13. december 3. s. i advent 10.30 Arne Aa - Kirkekaffe  
  De 9 læsninger, 
  ’Lejlighedskoret’ *  
20. december 4. s. i advent 10.30 Arne Aa - Kirkekaffe 
  Ønsk en advents-/julesalme *  
24. december Juleaften 15.00 Arne Aa  ** 13.30 Arne Aa ** 
25. december Juledag 10.30 Arne Aa 11.30 Arne Aa 
26. december 2. Juledag 10.30 Arne Aa  
31. december Nytårsaften 14.30 Arne Aa ***
  Champagne  
 3. januar Hellig tre Konger 14.00 Arne Aa  
10. januar 1. s.e. Hellig 3 K.  10.30 Arne Aa - Kirkekaffe 
17. januar Sidste s.e. Hellig 3 K. 10.30 Arne Aa  
24. januar Septuagesima 10.30 Arne Aa - Kirkekaffe
  Fortællegudstjeneste
  ’Lejlighedskoret’  
31. januar Seksagesima  19.30 Arne Aa 
 7. februar Fastelavn 9.30  Arne Aa - Kirkekaffe
  Familiegudstjeneste  
14. februar 1. s. i fasten 10.30 Arne Aa  
21. februar 2. s. i fasten 10.30 Arne Aa - Kirkekaffe  
28. februar 3. s. i fasten  10.30 Arne Aa - Kirkekaffe 
6. marts Midfaste 10.30 Arne Aa - Kirkekaffe  

❚ Staby  ❚ Madum

Indsamling til: * Kirkens Korshærs Julehjælp, ** Børnesagens Fællesråd, ***Bibelselskabet

Sognepræst Arne Aa kommer gerne forbi til en snak – man skal bare give et praj  
– tlf. 59 50 40 81 eller mobil 51 50 40 81.


