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Inden længe kimer det igen til julegudstje-
nester i vore kirker. 

Og vi glæder os allerede.
Dejligt er det midt i al december måneds 

ræs og travlhed, at gå ind i kirkerummet med 
den ro og den værdighed som kirkerummet 
både giver og kræver af os, for derinde at få 
lov til at samle tankerne om lyset som skal 
fortrænge mørket i verden og i menne-
skers sind.

Og selvom alle julens tekster
- om at det skete i de dage, da 

Augustus var kejser i Rom, Kvirinius 
var statholder i Syrien og Josef var 
tømrersvend i Nazaret.

- om barnet der blev født derude i 
stalden, på marken uden for lands 
lov og ret, fordi de velbjærgede 
havde taget de bedste pladser, så 
herberget var optaget, 

- om natten der blev lys som 
dagen, 

- om englene der forkyndte, 
frygt ikke for de frygtsomme 
hyrder, for det er glæden, som 
er født i dag, og

❚  Det kimer 
snart til 
julefest
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- om den mangfoldige himmelske hærskare 
der sang om fred og fryd på jorden og i 
menneskers sind. 

Selvom disse tekster er meget gamle og 
stadig er velkendte for langt de fl este menne-
sker i dag, og selvom en og anden kunne 
sidde og tænke, at disse tekster dem er der 
vel intet nyt i.

 Ja så er disse tekster stadig så aktuelle, 
som var de talt som ind i vores tid, hvor vi 
dagligt bombarderes om beretninger om vold 
og drab ikke alene ude i verden; men også i 
det nære her hos os.

For julens budskab det er en besked fra 
himlens og jordens Gud om, at uanset hvad 
der møder dig på din vej gennem livet. Om 
du oplever din tilværelse som lutter lykke og 
glæde, eller du oplever tilværelsen som en 

lang stenet vej fuld af angst, skuffelser 
og smerte. Så har Gud været der før 
dig. 

Julens besked, det er beskeden 
om, at Gud kommer til os i skik-
kelse af et barn født og svøbt i en 
krybbe i en stald.

Kristendom og kristentro 
handler altså ikke om, at vi skal 
kæmpe os nogen vej til Gud. 
Gud er en gang for alle kommet 
til os. Han kom som en af vore 

egne. Advent og jul fortæller 
os, at Gud elsker os sådan 
som vi er. Det er udgangs-
punktet for den kristne tro, 
at vi ikke først skal gøre os 

fortjent til Guds kærlighed. 

fortrænge mørket i verden og i menne-

- om at det skete i de dage, da 
Augustus var kejser i Rom, Kvirinius 
var statholder i Syrien og Josef var 

- om barnet der blev født derude i 
stalden, på marken uden for lands 
lov og ret, fordi de velbjærgede 
havde taget de bedste pladser, så 

glæde, eller du oplever tilværelsen som en 
lang stenet vej fuld af angst, skuffelser 
og smerte. Så har Gud været der før 
dig. 

Julens besked, det er beskeden 
om, at Gud kommer til os i skik-
kelse af et barn født og svøbt i en 
krybbe i en stald.

Kristendom og kristentro 
handler altså ikke om, at vi skal 
kæmpe os nogen vej til Gud. 
Gud er en gang for alle kommet 
til os. Han kom som en af vore 

egne. Advent og jul fortæller 
os, at Gud elsker os sådan 

fortjent til Guds kærlighed. 
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ARRANGEMENTER

ARRANGEMENTER
Tvært imod kom han til os på grund af vor 
ulydighed. Han kom for at frelse det fortabte. 
Guds kærlighed er ren foræring, den bragte 
barnet i krybben besked om. Ja, barnet var 
selv Guds genskabte kærlighed på jord. 
Derved og derfor blev han vor glæde ved at 
lide med os; - han kom for at dele kår med os.  

Men han kom ikke kun engang for snart 
2000 år. Han kommer stadig til os og også i 
dag. Han svigter os ikke; men vil også her og 
nu dele livet med os.

Advents og julens tekster lærer os, at 
kristendom og kristentro er et levende nært 
forhold mellem et menneske og den levende 
Gud. 

Og i denne troens nærhed mellem menne-
sket og Gud gemmer sig livets glæde og livets 
håb for alle formørkede sind.

Glæden ved at vide, at Gud tager imod os, 
sådan som vi er. Også nu vil han dele vore kår 

med os i glæde såvel som i smerte, i forned-
relse og i sorg.

Det er den tro, som giver os friheden til 
at leve vort liv helt og fuldt i ærlighed og i 
kærlighed åben for al menneskelivets mang-
foldighed af livsmuligheder, - og som kan give 
os et fornyet håb om, at al advents- og jule-
tidens lys og glæde kan fortsætte ind i det 
nye år, også når al glimmeret er smidt ud, 
lysene slukket og julens sul og søde sager er 
erstattet med fi berkost og slankepulver.

For advent betyder, at Gud vil have med os 
at gøre i dag og alle dage.

Derfor kimer klokkerne, når det bliver jul. Og 
jeg vil sende jer alle en kærlig tanke, når kirke-
klokkerne kimer julen ind i Staby og Madum 
kirker.

Glædelig Advent og glædelig Jul
Arne Aa 

❚ 1. søndag i advent 
den 27. november kl. 13.30 i Staby Kirke. 
Årets minikonfi rmander opfører Krybbespillet. 
Herefter vil købmand Anita Sørensen tænde 
juletræet på ’Den grønne Plads’, og som 
afslutning er der kaffe i Staby Sognegård.
Alle er velkommen.
Aktiv Staby, Staby Menighedsråd

❚ Julekoncert
I år kommer Erik Sommer med et stort kor 
den 29. november kl. 19.30 i Husby Kirke.  
Ensemblet blev dannet af Lise og Erik Sommer 
for mere end 20 år siden, og beskæftiger sig 
både med korsang og orkesterspil, ligesom 
repertoiret omfatter traditionel, folkelig og 
lettere klassisk musik. Men denne aften vil 

de optræde med julesange og 
fællessalmer.

Traditionen tro er ’De vest-
lige Sogne’, Ulfborg og 

Staby – Madum Menig-
hedsråd gået sammen 
om julekoncerten.
                                                        

❚ Kaffe i præstegården
Den 8. januar i det nye år 2017 kl. 14.00 i 
Staby Kirke er det 1. søndag efter Hellig tre 
Konger, derefter er der kaffe i præstegården 
kl. 15.00. Jesper W. Andersen fortæller og 
vi synger et par sange. Alle er velkommen til 
hyggeligt samvær denne eftermiddag. 
Staby – Madum Menighedsråd

❚ Aftenandagt
9. februar kl. 19.00: Aftenandagt i Staby 
Kirke med Jesper Wiborg Andersen, 
derefter foredrag med Alfred Kirketerp i 
Staby Sognegård kl. 19.30. Overskriften er 
’Martin Luther – liv og virke’. 

❚ Kirkehøjskole 
 den 21. januar i Staby
Program:
Kl.  9.00: Gudstjeneste i Staby Kirke
Kl. 10.00: Kaffe med rundstykker i Staby  
 Sognegård
Kl. 10.30: Foredrag med Michael Böss  
 under overskriften: ”Kristendom og  
 danske værdier: Mit arbejde som  
 kurator får Danmarkskanon”.
Kl. 11.30: Frokost
Kl. 12.30: Foredrag med Mette Bock under  
 overskriften ”Frihed og folkekirken”
Kl. 13.30: Kaffe og afrunding
Af hensyn til køkkenet bedes man tilmelde 
sig senest den 14. januar til Ane Thomsen 
9749 2341 eller  2910 2923 
anethomsen2@yahoo.dk
Der betales 100 kr. kontant ved dagen.

Foredragshol-
dere ved Kirke-
højskolen den 
21. januar i Staby
MICHAEL BÖSS 
er født i 1952 i 
Ordrup nord for 
København, og 
har tilbragt syv år 
af sin barndom 

i Gelsted på Fyn. Han var ung i Esbjerg 
og betragter sig selv i dag som vestjyde, 
dansker og verdensborger. Michael Böss bor 
i Holstebro, som har Vestkysten og Limfjorden 
forholdsvis tæt på, men han har rejst i næsten 
hele verden og boet i USA og Canada. 
M.B. er stærkt politisk interesseret, men tilhører 
dog ikke noget bestemt parti - bestræber sig 
på at forholde sig kritisk og selvstændigt til 
hvad der rører sig desangående. M.B. har 
været lektor i historie og samfundsforhold ved 
Aarhus Universitet siden 1998. Forinden var 
han i fi re år lektor ved det, der dengang hed 
Handelshøjskolen i Århus. 

M.B. var fagligt aktiv som lærebogsforfatter 
og som bestyrelsesmedlem og formand 
for Gymnasieskolernes Religionslærerfor-
eningen. 
Fra 1986 til 1998 arbejdede han som free-
lance ved DR P1 og Radio Midt og Vest, først 
i programmet ”Folk og Kirke”, og derefter 10 
år som redaktør, tilrettelægger og vært for 
programmet ”Marginalen”. 
M. B. bestrider blandt mange tillidsposter i 
dag formand for ’Museet for Religiøs kunst’ 
i Lemvig. 
Michael Böss vil holde foredrag under over-
skriften: ”Kristendom og danske værdier: Mit 
arbejde som kurator får Danmarkskanon”

METTE BOCK er 
født i 1957 i Køben-
havn. Hun er i dag 
bosat i Horsens. 
Mette Bock er valgt 
til Folketinget for 
Liberal Alliance i 
2011 for første gang. 
Hun har hele 5 ordfø-
rerskaber i partiet; 
udenrigs -, udviklings 

-, fødevare -, videnskabs - og kirkeordfører, 
ligesom hun er næstformand for Folketingets 
kirkeudvalg.
Hun har siden 2012 været formand for 
Grundtvig Centret og siden 2014 formand 
for Grænseforeningen. Mette Bock sidder 
desuden i bestyrelsen for kursuscentret 
Trinity i Fredericia og det grundtvigske møde-
sted Liselund i Slagelse.
Af publikationer kan nævnes ”Fra Fabrik til 
Folketing – erindringer” af og om Lilli Gylden-
kilde, 1992.  M.B. er skribent på ”En muskel-
svindler” af og om Evald Krog, 1993, og hun 
har desuden bidraget til adskillige antologier 
om samfundsforhold.
Mette Bock vil holde foredrag under over-
skriften: ”Frihed og Folkekirken”

de optræde med julesange og 
fællessalmer.

Traditionen tro er ’De vest-
lige Sogne’, Ulfborg og 
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MENIGHEDSRÅD

Valgt til menighedsrådet i Staby Sogn i 
valgperioden år 2016 – 2020 er: 
Henning Rindom 
Edith Bennedsgaard 
Ane Thomsen
Tina Sønderskov
Jørgen Esager

Stedfortræder er: 
Knud Jacobsen
Birgitte Holm Eskildsen
Helge Dybdahl Thomsen

Valgt til menighedsrådet i Madum Sogn i 
valgperioden 2016 - 2018 er:
Helge Bjerg Mikkelsen
Inger Kjærgaard Andersen
Benthe Mortensen
Jette Fiedler

Valgperioden begynder ved kirkeårets 
begyndelse, d. 1. søndag i advent.

Med venlig hilsen 
Staby og Madum Menighedsråd

Søndag d. 28. august var der Fjorden Rundt.
Staby Menighedsråd bød ind med Fjord-
gudstjeneste, vandretur til Staby Havn 
og fortællinger ved Arne Aa og Gudmund 
Heinsen. Der var også beretninger om Svend 
Klosters barndom ved fjorden. Vandreturen 
blev desværre afl yst p.g.a. uvejr. 
At fortælle lokale historier er en del af Nis-
sum Fjord Netværkets projekt om at videre-
bringe levende fortællinger om lokalområdet 
i lokalområdet. 
Der blev samme dag sendt en stafet rundt 
om fjorden i form af en pilekvist - udtaget fra 

båden, der blev bygget Alle Helgens aften i 
2015 ved Nørre Vosborg. En båd, et skib, der 
skulle symbolisere, bådene og skibene på 
fjorden, i havet og i kirkerne. En forankring, 
der ligger hos mennesket, i historien, kultu-
ren, naturen og livet omkring fjorden.
Derfor blev denne kvist overbragt til Staby 
Menighedsråd, så fortællingen kan blive 
bragt videre, og vi kan få en forståelse af os 
selv i livet omkring fjorden.
Overbringeren var Kristine Kristensen fra Nis-
sum Fjord Netværket.

❚ Mødeliste 
 for Staby og Madum Menighedsråd  
 2017.

Møderne foregår fra kl. 19.00 – 21.30 i 
konfi rmandstuen i Præstegården.
Staby Menighedsråd kan ved fl ere lejlig-
heder blive indkaldt til kl. 18.30
Menighedsrådsmøde 24/1 kl. 19.00
Fælles regnskabsmøde i konfi rmandstu-
en 14/3: Kl. 19.00 – 20.30 menighedsrå-
dene holder regnskabsmøde hver for sig. 
Fællesmøde kl. 20.30 – 21.30
Menighedsrådsmøde 4/4 kl. 19.00

Menighedsmøde i Madum Forsamlings-
hus. 16/5 kl. 19.00 
Menighedsmøde i 
Staby Sognegård 17/5 kl. 19.00 

Bygningssyn 23/5: 
Bygningssyn de respektive 
kirker kl. 16.00
Præstegården (præstegårdsudvalget) 
kl. 17.30 

Menighedsrådsmøde 13/6 kl. 19.00
Menighedsrådsmøde 15/8 kl. 19.00
Menighedsrådsmøde 19/9 kl. 19.00
Menighedsrådsmøde, 
konstituerende 14/11 kl. 19.00

❚ Aftalevalg i Staby og Madum

❚ Staffans vise
På Allehelgensaften i Staby 
Kirke den 31. oktober sang 
og spillede Eva Hermann den 
svenske julevise ’Staffans 
vise’.  

Her ”ses” hele visen - blot 
udtrykt tredimensionelt.

Figurerne er udført af Eva Her-
mann, der også er keramiker.
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❚ Vandreture og fortællinger -  
 Nissum Fjord rundt

Gudmund Heinsen 
fortæller om 
Staby Havn

Kristine Kristensen giver 
stafetten 
videre.

Birgitte Eskesen modtager 
stafetten.



6 • DECEMBER 2016 - JANUAR - FEBRUAR 2017 DECEMBER 2016 - JANUAR - FEBRUAR 2017 • 7 

❚ Musikensemblet  
 Troubadour 
 giver koncert i 
 Husby Kirke 
 den 29. november 
 kl. 19.30
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❚ BUSK-gudstjenesten 
 i Madum Kirke den 30. oktober

 Minikonfi rmanderne opførte 
 ’Den barmhjertige samaritaner’.

De to røvere 
er klar til at 
overfalde 
manden fra 
Jerusalem.

Manden fra Jerusalem bliver 
overfaldet.

Efter overfaldet.

 ’Den barmhjer-
tige samaritaner’ 
hjælper manden 

på fode. 
Æslet står nederst 

i billedet.

ARRANGEMENTER

i Staby Kirke spiller fem gange daglig melodier ud i 
det offentlige rum. Marie Christensen forærede fjorten 
klokker i 1977, og Ole Lauridsen skænkede i 2002 
yderligere fi re, så de atten klokker i alt er fundamentet 
for, at der kan indspilles er bredt repertoire af melo-
dier. I forbindelse med arrangementet Allehelgensaf-
ten den 31. oktober i Staby Kirke, blev salmen ’Hvor 
Gud han er så fast en borg’ sat på melodilisten og 
spillet denne aften. Martin Luther har skrevet teksten 
til denne salme, som for øvrigt er oversat til fl ere end 
200 sprog. Komponist Joseph Klug satte melodi på i 
1533. Inger Jacobsen har lagt en del melodier ind på 
klokkespillets elektroniske database, og vi kan for-
vente listen vil blive tilført yderligere melodier indlagt 
af vores nuværende organist Annette Gårdsted.

❚ Klokkespillet
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❚ KFUM-spejderne - Ulfborg Gruppe
Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg

KFUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt børne – og ungdoms-
arbejde, 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 etc.
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

27. november kl. 13.30 i Staby Kirke.   
 1.s.i advent Se s. 2

29. november kl. 19.30:
 Julekoncert i Husby Kirke. 
 Se side 2, 6 og 7.                                                              

11. december kl. 10.30: 
 ”De ni læsninger” i Staby Kirke. 

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. 

18. december kl. 10.30: 
 Staby Kirke. ”Ønsk dig en salme.”

21. december kl. 8.30: 
 ”Staby Skole” i Staby Kirke.

31. december kl. 14.30:
 Nytårsgudstjeneste i Staby Kirke,   
 hvor vi efterfølgende ønsker hinanden  
 godt nytår over et glas champagne og  
 kransekage.

2017 

 8.  januar kl. 14.00 i Staby Kirke: 
 1. søndag efter Hellig tre Konger.   
 Sammenkomst i Præstegården. 
 Se side 2.

21. januar Kirkehøjskole. 
 Kl. 9.00 i Staby Kirke dernæst i Staby  
 Sognegård. 
 Se side 3.

 9. februar Aftenandagt i Staby Kirke   
 med efterfølgende foredrag i Staby   
 Sognegård. 
 Se side 2.

❚  Aktivitetskalender

22. dec. (NB – i Ulfkær kirke) v. Gitte Hansen

 5. januar v. Jesper Andersen

19. januar v. Gitte Hansen

 2. februar v. Jesper Andersen

23. februar v. Gitte Hansen

 9. marts v. Jesper Andersen

❚  Gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem
  i cafeteriet torsdage kl. 14.30

❚  Kirkelige handlinger 
august-oktober 2016
Dåb

14. august i Staby Kirke:     Laura Moesgaard Thorup 

21. august i Staby Kirke:     Mikkel Sivkjær Vestergård  

11. september i Staby Kirke: Emil Mølgaard Jacobsen 

30. oktober i  Staby Kirke:    Matias Simmel Jacobsen

Begravelser og bisættelser

 7. september i Staby Kirke: Jens Nørgaard Rasmussen

23. september i Staby Kirke: Thomas Nørgaard

11. oktober i Staby Kirke:  Jens Kirkeby

❚ Præsternes kontaktoplysninger 
Sognepræst Arne Aa, Kærgårdvej 71, Husby, 6990 Ulfborg, tlf. 5950 4081, 
e-mail: ara@km.dk. Arne Aa varetager stillingen som sognepræst i pastoratet til og med 
30. november, har en fridag den 25. november. 

Sognepræst Jesper Wiborg Andersen, Nørrevej 5, Staby, 6990 Ulfborg. 
Tlf. 9749 1081 / 5150 4081, e-mail: jeka@km.dk. Træffes alle dage undtagen mandag, det 
gælder fra 1. december.

❚ 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

❚ 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. 

8 • DECEMBER 2016 - JANUAR - FEBRUAR 2017 DECEMBER 2016 - JANUAR - FEBRUAR 2017 • 9 



10 • DECEMBER 2016 - JANUAR - FEBRUAR 2017 DECEMBER 2016 - JANUAR - FEBRUAR 2017 • 11 

❚ Madum Menighedsråd ❚ Nyt fra Staby Menighedsråd
Nogen gange kan man da blive så glad for 
at bo i Staby. 

At se naturen. Se solen gå på hæld, året gå på 
hæl med gyldne farver og blade, der falder af 
træer. At se himlen ud over havet, at være tæt 
på havets bølger, have udsigt til Husby Sø el-
ler være i skoven, med alle dens dufte. Det 
spirer med store og små kunstnere, og når der 
sker noget i Staby - noget anderledes, så er 
der opbakning og alle mand er med. Som da 
vi havde ”Kunsten i bevægelse” eller d. 31. 
november, Allehelgensaften. 

Det blev en god aften, en forunderlig og stem-
ningsfuld aften med aftenmørke, vandring 
med lys, optræden på kirkegården med kvin-
deskrig og kvindesang. Det blev til klokkespil, 
orgelspil og sang i kirken. 180 mand var med 
- som deltagere, som ansat, som besøgende. 
Det blev en god aften i samarbejde med Aktiv 
Staby, Staby Skole, Husby Efterskole, Nissum 
Fjord Netværket og Odin Teateret. Store og 
små konfi rmander var med, ”Lejlighedskoret” 
var med. Det var en anderledes aften, hvor vi 
fejrede Allehelgensaf-
ten og startede refor-
mationsjubilæet for 
Martin Luther.

En lignende arrange-
ment kunne laves en 
anden gang - måske 
ved en anden lejlig-
hed. Der er fl ere må-
der at bruge kirken på 
og mindes det kristne 
budskab på.

Næste år fejrer vi selve 
reformationsjubilæ-
umsdagen d. 31.okto-
ber 2017 - 500 året for 
at Luther opslog de 95 
teser på døren i Wit-
tenberg - Vi fejrer det 
med en stor gudstje-
neste for hele provsti-
et i Staby Kirke.

I slutningen af novem-
ber i år vender Jesper 
og familien tilbage til 

præstegården. Nu også med lille Johanne, 
der blev født d. 3. oktober. Jesper er tilbage d. 
1. december. Samtidig med siger vi så ende-
lig farvel og tak til Arne Aa, som har afl øst 
sognepræsten i efteråret.

I efteråret har der været høstgudstjenste, 
fi lmaftner, børne- og ungdomsgudstjeneste, 
1. søndag i advent. Julemåneden byder på lu-
ciaoptog i Madum, de ni læsninger, vælg en 
salme, julegudstjenesterne og nytårsgudstje-
nesten. I det nye år mødes vi til Helligtrekon-
gers-eftermiddag, kirkehøjskole og fastelavn 
sammen med Aktiv Staby.

Et nyt og godt menighedsråd har konstitueret 
sig, og de trækker i arbejdstøjet 1. søndag i 
advent. Der venter dem mange, spændende 
opgaver.

De skal bl.a. stå for opførelsen af en ny gra-
verbygning. Planen er at den nye graverbyg-
ning skal erstatte det nuværende. At den skal 
udvides, så bygningen er tidssvarende i for-
hold til bl.a. værksted. Der kræves også, at 
der er ordentlige arbejdsforhold for de ansat-

te.  At der er adgang til 
handicapvenligt toilet. 
Desuden bliver graver-
bygningen i Staby udsty-
ret med 4 stk kølebokse, 
så vi kan opbevare kister 
på køl, dækkende for hele 
det nordlige provsti.  En 
fremtidsplanlægning af 
provstiet, da der bliver 
mindre kølekapacitet på 
sygehuset i Gødstrup.

Opførelse af huset er til 
endelig godkendelse i Ri-
be Stift og bygning af hu-
set skal udliciteres.

Inden da lader vi julefre-
den sænke sig over os. 

Staby Menighedsråd 
ønsker alle en glædelig 
jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen Staby 
Menighedsråd v/Birgitte 
Holm Eskildsen, fmd. 

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 jo julen, hvor vi 3. søndag i advent 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 12. december. 

I det forgangne efterår har vi haft mange fi ne arrangementer. Jeg vil især fremhæve 
2, nemlig spaghettigudstjenesten, hvor vi havde den store glæde at være cirka 40 
personer til aftensmad i forsamlingshuset. Til høstgudstjenesten var der også et fi nt 
fremmøde, og vi havde et dejligt måltidsfællesskab efter gudstjenesten.

Den 13. september havde vi i Madum Sogn valgforsamling og fi k valgt nyt menig-
hedsråd, det vil sige 3 menighedsrådsmedlemmer udtræder af rådet, og 2 nye træder 
ind, nemlig Benthe Mortensen og Jette Fiedler, det betyder således at der kun er 4 
medlemmer i rådet, og vi fortsætter på en dispensation.

Det betyder også et farvel for mig selv, jeg vil sige tak for en god tid i Madum Menig-
hedsråd og ønsker det bedste for det nye råd.

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

❚ 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 Hoved 
Menu, derefter Menighedsrådet.  

      
Madum – og Staby Menighedsråd

❚ Kirkebetjeningen
❚ STABY: ❚ MADUM:
 Graver: Kaj Jeppesen  Graver: Lene Lysgaard 
 Tlf. 3035 8422  Tlf. 5121 3234

 Organist: Annette Gaardsted  Organist: Annette Gaardsted
 Tlf. 9733 3518 / 2089 6777  Tlf. 9733 3518 / 2089 6777 

 Kirkeværge: Edith Bennedsgaard  Kirkeværge: Kristian Jensen
 Tlf. 9749 1597 / 6175 8500  Tlf. 9749 1426 / 4073 3250

 Kirkesanger: Ane Thomsen  Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen         
 Privat tlf. 9749 2341 / 2910 2923     Tlf. 9749 5095 / 6174 8887 
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❚ GUDSTJENESTER

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

 

❚ Staby ❚ Madum
27. november 1. s. i advent 13.30 Krybbespil * Arne Aa

Kaffe i sognegård
 4. december 2. s. i advent 10.30 * Jesper W. Andersen
11. december 3. s. i advent 10.30 * Jesper W. Andersen

”De ni læsninger” med  
konfirmanderne.

14.00 *
Jesper W. Andersen  
Lucia optog

18. december 4. s. i advent 10.30 * Jesper W. Andersen
Ønsk en advents- eller 
julesalme - Kirkekaffe

24. december Juleaften 13.30 ** 
Jesper W. Andersen

15.00 ** 
Jesper W. Andersen

25. december 1. juledag 11.00 Jesper W. Andersen 09.30 Jesper W. Andersen
26. december 2. juledag 09.00 Jakob Sandal
31. december Nytårsaften 14.30 *** Jesper W. Ander-

sen - Kransekage og vin
2017
 8. januar 1. s.e. Hellig 3K 14.00 Jesper W. Andersen
15. januar 2. s.e. Hellig 3K 19.30 Jesper W. Andersen
22. januar 3. s.e. Hellig 3K 10.30 Jesper W. Andersen

Kirkekaffe
29. januar 4. s.e. Hellig 3K 09.00 Jakob Sandal
 5. februar Sidste s.e. Hellig 3K 10.30 Jesper W. Andersen

Kirkekaffe
12. februar Septuagesima 10.30 Jesper W. Andersen

Kirkekaffe
19. februar Sexagesima 10.30 Jesper W. Andersen
26. februar Fastelavn 09.30 Jesper W. Andersen

Familiegudstjeneste
 5. marts 1. s. i fasten 10.30 Jesper W. Andersen

Kirkekaffe


