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Guirlanden - hvad gør den på juletræet?
Det meste julepynt, har jo en eller an-
den betydning, har noget det minder
os om. De flettede hjerter: hjerternes
fest. Stjernen: den, som hang over
Betlehem. Englene: dem, som kom til
hyrderne.

Men hvad er meningen med en gu-
irlande? 

Egentlig er det jo en lænke eller
kæde, med en masse små led, der er
sat ind i hinanden. 

Men er der en historie, som gør at
vi kan forstå, hvorfor der skal hænge
en glanspapirskæde, på vores juletræ?

Ja, det er der, men det er historien
om en usynlig kæde. 

En usynlig julekæde, som Gud
sænkede ned til jorden, julenat for
mange år siden, da Jesus blev født. 

Man kunne ikke se den, men man
kunne se, hvor den løb ned fra himlen
– det gjorde den, nemlig lige det sted,
hvor den store stjerne, lyste over stal-
den i Betlehem. 

Og den usynlige kæde, endte over
krybben, hvor Jesus lå. 

Og hvem ved, måske brugte de
dovneste engle, kæden til at kure ned
ad, da de skulle ned og synge for hyr-
derne på marken. Mens de mere ener-
giske engle sikkert fløj ved egen
kraft…. 

Da Jesus blev født, bandt Gud jor-
den og himlen sammen med en usyn-



lig kæde. Det gjorde han i Jesus.
Fordi Jesus var fra himlen – Gud var
jo hans far. Men Jesus var også et helt
almindeligt menneske, som os, der le-
ver på jorden – fordi Maria var hans
Mor. 

Juleaften sænkede Gud en kæde
ned, for at vise: at himlen og jorden er
knyttet sammen. Vise os, at Gud
hører sammen med os. Han følger os,
elsker os, og passer på os! Hver ene-
ste dag, og hver eneste nat. 

Da Jesus blev født, da bandt Gud
en lænke, der er stærkere end nogen
bånd – for det bånd Gud bandt, det
blev bundet af det stærkeste stof der
overhovedet findes!

Det stof hedder: kærlighed!
Den kæde af kærlighed, mellem

jord og himmel, som blev sænket ned,
da Jesus blev født, er der stadig. - El-
ler rettere: der er ikke kun én, men
millionvis af kæder. 

Nemlig lige så mange, som der er
mennesker. 

Hver især, har vi vores lille usynlige
kæde, op til Gud. Og den kæde er
god at have, for den kan man nemlig
rykke i. Rykke i, og sige tak til Gud,
for at vi har hinanden, for at vi har
det så godt, og for at vi nu snart skal
fejre jul igen. 

Vi kan også rykke i den, når der er
noget vi er kede af, eller bange for, el-
ler føler os alene. 

Ja, FØLER os alene, for helt alene
er vi jo netop ikke, så længe vi har
kæden at rykke i. 

Men nu ser det jo lidt fjollet ud at
gå og rykke i en kæde, som er usyn-
lig! I stedet kan vi gøre noget andet –
vi kan folder hænderne, som et lille
led, i en kæde – og, sende en bøn op
til Gud.

Når vi beder, forsvinder afstanden
mellem Gud og os. Bønnen bringer
os i øjenhøjde med himlens og jor-
dens skaber. Men den gør os ikke til
guder – den lader Gud være Gud, og
lader os være dét vi er skabt til at
være: Guds kære børn.

Når vi beder, ja så retter vi blikket
væk fra os selv, og lægger dét vi beder
om, i Guds hænder.

I bønne bliver det tydeligt, at Gud
virkelig er kommet til verden, for at
være sammen med hver enkelt af os,
for dér bliver afstanden ophævet.

Det er dét guirlanden på juletræet
skal minde os om: at himmel og jord
nu er bundet sammen, af Guds
kærlighed til os! – og, vi kan sagtens
gå rundt og trække noget mere i den
julekæde!

Glædelig jul
Astrid Louise Agerskov



Kyndelmissegudstjeneste i Staby Kirke
Søndag den 30. januar klokken 19:00.

Vi fejrer den halve vinter er gået,
og at der nu er gået 40 dage siden Maria fødte Jesus.

Forvent en stemningsfuld aften med mange levende lys i kirken.
Der er kirkekaffe efter gudstjenesten.

Konfirmanderne står for gudstjenesten.

Alle er velkommen
Staby og Madum Menighedsråd

Gudstjeneste i Staby Kirke
Søndag den 23. januar kl. 10.30 med provst Lone Hvejsel

Efter Gudstjenesten med Lone Hvejsel
samles vi i Staby Sognegård.

Efter kaffen vil hun holde foredrag om sin tid som feltpræst
i Afghanistan.

Det er et gratis arrangement. 

Alle er velkommen
Staby og Madum Menighedsråd

Musikgudstjeneste – De ni Læsninger
i Staby Kirke søndag den 5. december kl. 19:00.

Musikken:
Ole Tjørnild – violin        Line Jensen - sang
Signe Svejgård, Bodil Eskildsen -  tværfløjte

Alle er velkommen – glædelig advent

Staby Menighedsråd
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Adventsgudstjeneste i Staby Kirke med krybbespil
1. s. i advent søndag den 28. november kl. 13.30
Adventsgudstjeneste i Madum Kirke
2. s. i advent søndag den 5. december kl. 14.00
med efterfølgende juletræ i forsamlingshuset
Musikgudstjeneste- De ni Læsninger i Staby Kirke
Søndag den 5. december kl. 19.00
Champagnegudstjeneste i Staby Kirke
Nytårsaften fredag den 31. december kl. 15.30
Hellig tre Kongers eftermiddag i præstegården
Onsdag den 5. januar kl. 14.30
Gudstjeneste i Staby Kirke med Lone Hvejsel
Søndag den 23. januar kl. 10.30
med efterfølgende foredrag i sognegården
Kyndelmissegudstjeneste i Staby Kirke
Søndag den 30. januar kl. 19.00

Salmesangsmaraton
hver aften kl. 19.00 - ca. 21.20

Torsdag den 9.december: Tim kirke, nr. 662-678
Torsdag den 13. januar: Hee kirke, nr. 679-698
Torsdag den 27. januar: Ringkøbing kirke, nr. 576-597
Torsdag den 10. februar: Gammel Sogn kirke, nr. 734-756
Torsdag den 3. marts: Ulfkær kirke, Ulfborg stationsby, nr. 757-770
Torsdag den 10. marts: Ringkøbing kirke, nr. 180-187, samt 707-711
Torsdag den 24. marts: Ringkøbing kirke, nr. 771-791 - hermed er vi i mål!

Den nye salmebog, som kom i 2002 indeholder 791 salmer. Den ældste, nr.
435 "Aleneste Gud i Himmerig" er fra det 2. århundrede, og den yngste,
nr. 249 "Hvad er det at møde den opstandne mester", er fra 2000.

17 sogne i Ringkøbing provsti er gået sammen om et flerårigt projekt,
hvor vi lærer denne kæmpe salmeskat at kende, ved at synge hele salmebo-
gen igennem. Dette salmemaraton begyndte i januar 2009 og slutter den
24. marts 2011.

De deltagende sogne er:
Gammel Sogn, Hee, Hover, Madum, No, Ny sogn, Rindum, Ringkøbing,
Staby, Stadil, Tim, Torsted, Ulfborg, Ulfkær, Vedersø, Velling og Ølstrup.

Medbring venligst selv kaffe
Vel mødt!



Kirkelige handlinger fra august til november 2010
I STABY KIRKE I MADUM KIRKE
Døbte: Døbte:

Elias Øster Pedersen

Døde og begravede: Døde og begravede:
Helga Blæsgaard Olesen Edvard Kristensen
David Edvard Raymond Ashton Birgit Nielsen
Ruth Kloster

Månedens salmer
December: Nr. 102:
»Et lident barn så lysteligt«
Tekst: Tysk omkr. 1400. Bearbejdet 1528 . Arvid Pedersen 1529.
N. F. S. Grundtvig 1837,1843 og 1845. 
Mel: Carl Chr. Nic. Balle 1855.

Januar: Nr. 13:
»Måne og sol« 
Tekst: Britt G. Hallqvist 1973. Holger Lissner 1978. 
Mel: Egil Hovland 1974.

Februar: Nr. 376:
»Lyksageligt det folk som hare øre for klang«
Tekst: N. F. S.Grundtvig 1852-53. 
Mel.: Thomas Laub 1917.

Hellig tre Konger
Vi holder Hellig tre Kongers eftermiddag,

onsdag den 5. januar kl. 14.30 i præstegården, Nørrevej 5.

Der vil være fællessang – højtlæsning – hygge – og kaffe!
Højtlæsningen vil Svend Aage Madsen stå for.

Alle er velkommen - vel mødt i det nye år
Staby – Madum Menighedsråd



Madum Menighedsråd
Nu er kirken sandblæst, pudset og kalket efter alle kunstens regler, det er flot.
Vi kan godt ønske hinanden tillykke, og i vore stille sind håbe at der ikke skal
gøres noget større ved vores bygninger i et stykke tid. Nu kunne vi godt tænke
os at kigge lidt på kirkegården. Så derfor har menighedsrådet igangsat arbejdet
med at udarbejde en 10 års plan for kirkegården, det er naturligvis en proces,
der tager tid, så der er ingen risiko for, at der sker revolutionerende ændringer,
de første mange måneder. Det nye kirkeår er jo lige om hjørnet, og vi går ind i
tiden med de mange højtider og fester. Ligefor ligger jo julen, hvor vi jo 2. søn-
dag i advent, traditionen tro, holder gudstjeneste med efterfølgende juletræ i
forsamlingshuset. 2. juledag har vi arrangeret en ekstra gudstjeneste, jeg håber
det vil vise sig at være en rigtig beslutning.
For at følge op på vores vision nummer 1, har vi således allerede i år arrangeret
2 ekstra gudstjenester, en allehelgens søndag og så en 2. juledag, vi håber på op-
bakning til alle gudstjenester i Madum Kirke, nu hvor gudstjenestefrekvensen
er noget reduceret.
Endelig vil jeg lige dvæle lidt ved de senest afholdte arrangementer i Madum Kirke,
først havde vi koncert med Bøvlingkoret, det var en fin koncert men desværre ikke
så besøgt, »Fyld Danmarks kirker« kunne sammen med en barnedåb næsten fylde
Madum Kirke. Sidst, men ikke mindst, har vi haft den sidste salmesangsaften i Ma-
dum kirke, hvor der var fint fremmøde, hvor de mange fremmødte kunne høre og
synge med på en række salmer på deres oprindelige melodier.
Madum Menighedsråds vision nummer 1:
Vi ønsker at bevare en regelmæssig gudstjenesteaktivitet i Madum Kirke, her-
under at fortsætte som pastorat med egen præst sammen med Staby.
Jeg vil på menighedsrådets vegne ønske alle familier i sognet en glædelig jul og
et lykkebringende nytår.

Venlig hilsen Madum Menighedsråd
Per Jacobsen, formand

K I R K E B E T J E N I N G E N

STABY
Graver: Bent Møller,
privat tlf. 9733 1373, mobil 3035 8422

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

Kirkeværge: Ingrid Bennedsgaard,
privat tlf. 9749 1760, mobil 2362 3802

Kirkesanger: Kristina Louise Noe,
privat tlf. 4841 6418, mobil 6165 2848

MADUM
Graver: Lene Lysgaard,
privat tlf. 9749 1116, mobil 5121 3234

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

Kirkeværge: Kristian Jensen,
privat tlf. 9749 1426, mobil 4073 3250

Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen,
privat tlf. 9749 5095, mobil 6174 8887

Sognepræst: Astrid Louise Agerskov, tlf. 9749 1081 - mailadr.: alag@km.dk
Træffes bedst: onsdage og fredage mellem 11.00 og 14.00



Nyt fra Staby Menighedsråd

»Nej, hvor vi glæder os til jul«!
Det er mindst to måned siden, dette udbrud kom fra ungerne. Da var
der 3 måneder til juleaften. Men dagene var blevet kortere. Mørkere
om morgenen og mørkere om aftenen. Vi trak indenfor, stearinlysene
blev tændt og stemningen mindede om jul.
Nu varer det ikke længe - julen står for døren - de første pebernødder
har set dagens lys og er blevet spist. Julen har været i forretningerne for længe siden.
Trods det, holder min mor på 81 stædigt på, at julen først starter den 24. til julemid-
dagen og varer til Hellig tre Konger.
I menighedsrådet arbejder vi stadig på stillingsbeskrivelser, personalepolitik mm. og
til foråret fortsætter vi med kirkegårdsstandarter. Hvad det betyder i fremtiden, kan
vi kun gisne om. Opgaverne er pålagt ovenfra af kirkeministeriet, og vi må forholde
os til det. Lige så vel, som i resten af det danske samfund, må vi forholde os til, at de
indkomne midler bliver mindre.

Men vi forholder os også til de opstillede visioner, vi har i Staby Menighedsråd.
1:   At vi er en levende kirke, der arbejder for kristendommens forkyndelse, for hele

sogne.
2:   At Pastoratet Staby – Madum skal bestå med egen præst.
3:   At vi værner om det historiske og om kulturen i forbindelse med kirken, kirke-

gården og kirkelivet.
4:   At Staby er en god arbejdsplads, hvor der bliver værnet om de ansatte.

I kirken har vi haft besøg af konservatorer, der har repareret en revne i kalkmaleriet
med de tre Hellig tre Konger.
På kirkegården har vi haft besøg af provsten, der har udstukket retningslinjer i for-
hold til bevaringsværdige sten.
Høstgudstjenesten i Staby kirke blev en hyggelig dag med høstede frugter, grøntsa-
ger og auktion.
Nu kommer snart 1. søndag i advent med krybbespil og juletræstænding.
Minikonfirmanderne er allerede godt i gang med øvelserne.
2. søndag i advent, den 5. dec., holder vi musikgudsjeneste, hvor lokale musikere,
unge og voksne, vil bidrage.
Vi glæder os til juleaften og nytårsaften, hvor der er fest i kirken.
Julen slutter vi af a pros pos, med Hellig tre Konger, den 5. januar i Præstegården
med foredrag af Svend Aage Madsen om »ENGLE«
I det nye år får vi besøg af Provst, Lone Hvejsel. Det sker søndag den 23. januar.
Hun holder gudstjeneste i kirken og derefter er der foredrag i Sognegården. Her vil
hun berette om sin tid som feltpræst i Afghanistan.
Kyndelmisse fejres i kirken med levende lys og ledet af årets konfirmander.

Vi ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen Staby Menighedsråd

v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.



GUDSTJENESTER

                                                       Staby                           Madum
28. november, 1.s. i advent      13.30

5. december, 2.s.i advent       19.00 k.kaffe                  14.00
19. december, 4.s.i advent       9.00 J.Sandal k.kaffe
24. december, juleaften            16.00                               14.30
25. december, juledag              10.30
26. december, 2.juledag                                                   10.30 Pia Lützen
31. december, nytårsaften       15.30 k.champagne

2. januar, H3Ks søndag                                                 9.00 J.Sandal
9. januar, 1.s.e.H3K               10.30 k.kaffe

23. januar, 3.s.e.H3K               10.30 Provsten m. efterfølgende foredrag
30. januar, 4.s.e.H3K               19.00 kyndelmissegudstj.

6. februar, 5.s.e.H3K              9.00 k.kaffe                  10.30 k.kaffe
20. februar, Septuagesima        10.30 k.kaffe                  19.00
27. februar, Seksagesima          9.00 J. Sandal

Jeg har friweekend den 18.-19. december og den 1.-2. januar.
På kursus i uge 2. Ferie i uge 6.
I disse perioder passes embedet af sognepræst Jakob Sandal på tlf. 9749 5108.

Kirkebil kan benyttes til gudstjenester i både Madum og Staby, henvendelse til
Gunners Taxi, tlf.: 2023 2373

A. Rasmussens Bogtrykkeri . Ringkjøbing

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


