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Om engle

For nogle år siden blev der holdt et
foredrag i Staby sognegård om »Engle
i ord og billeder« ved Staby og Ma-
dum sognes tidligere præst Steffen
Quortrup. Jeg mindes denne aftens
arrangement som meget spændende
og interessant. Derfor fik jeg inspira-
tionen til netop at skrive om dette
emne.

Tænker man på salmer og sange,
hvor engle indgår, kan jeg f. eks.
nævne Ingemanns morgensang »Ly-
sets engel går med glans« eller som H.
C. Andersen skriver i »Hist hvor ve-
jen slår en bugt« i slutningen af det
tredje vers »... drømmer om de engle
smukke i sin lille, pæne vugge«. Ad-
vents- og juletiden nærmer sig, og i
den forbindelse optræder engle også
ret så ofte. Grundtvig skrev julenat
1825 »Velkommen igen Guds engle
små« og fortsætter afslutningsvis »Da
vandre Guds engle op og ned på sal-
mens tonestige«. Og ikke at forg-
lemme måske en af de allersmukkeste
salmer »Dejlig er jorden«, som synges
både ved juletide, men også ofte ved
en begravelse.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske fryd dig:
os er en evig frelser fød!



Det er bare nogle få eksempler, hvor
engle indgår.

Ordet engel kommer af det græske
ord angelos og betyder »sendebud«
eller »udsending«. I Bibelens Første
Mosebog beskrives englene som skabt
af Gud, og i Salmernes bog kan man
læse, hvordan englenes opgave ikke
mindst består i at prise Guds navn.
Men englene er ikke bare lysvæsner,
men beskrives i Biblen også som tje-
nende ånder, som skal sendes ud for
at hjælpe dem, som skal befries fra
mørkets magt. Det er forholdet til
Gud, som gør en engel til en engel.
Hvis forholdet til Gud brydes, så er
englen ikke længere en engel, men en
dæmon.

Normalt beskrives englene som

åndsvæsner, der er usynlige for men-
nesker, men de kan påtage sig skik-
kelse i drømme, som det er beskrevet
i Matthæusevangeliets første kapitel,
da englen kom til Josef, da han var i
tvivl om Marias graviditet. Englene
kan også vise sig som lysende væsner,
som det beskrives i Juleevangeliet,
hvor hyrderne på marken så en ly-
sende skare. Gennem Jesu liv optræ-
der englene som sendebud, men også i
den tidlige kirkes liv spiller englene
en rolle, da kvinderne mødes ved gra-
ven efter korsfæstelsen, ved Jesu him-
melfart og i Paulus’ liv.

Den lutherske kristendom ser eng-
lene som medvirkende i udøvelsen af
Guds styre. De ses som Guds stemme
i verden og viser hen til Gud. Englene
er rigt repræsenteret i salmebogen i
primært Luthers, Ingemanns og
Grundtvigs salmer.

De senere år er der kommet en for-
nyet interesse for engle udsprunget af
den ny åndelige verden. På flere om-
råder ligner denne engleforståelse
den, som man kender fra den kirke-
lige tradition, men ofte psykologise-
rer man her englene, så de bliver en
del af menneskets selvudvikling, spiri-
tualitet, eller hvor målet for udøveren
er personlig udvikling.

Glædelig jul og godt nytår.
Karen Nørgaard.



Det er farligt at få sit billede i avisen,
for hvis nogen ser det, kan de få gode
ideer. Således så Ane et billede af mig
på pilgrimsvandring på Venø, og så
ringede hun og mente, at det kunne
jeg nemt skrive om til kirkebladet.
Selvfølgelig sagde jeg ja, - af flere
grunde: - fordi det er svært at sige nej
til Ane, fordi jeg ofte sender en tanke
til mit gamle sogn og fordi jeg synes,
at opmærksomheden på pilgrimsvan-
dring er spændende.

I middelalderen var der livlig trafik
på alle de store pilgrimsruter i Eu-
ropa. De fleste gik selvfølgelig til
Rom, men mange pilgrimme van-
drede fra Sydfrankrig og gennem
Nordspanien til Santiago de Compo-
stela. Her ligger ifølge sagnet profeten
Jakob begravet, men han blev sejlet til
- Kap Finisterre, »verdens ende« helt
ude ved Atlanterhavet. Her skulle de
rigtige pilgrimme ud og man tog
gerne en muslingeskal - Sct. Jakobs-
musling -med hjem. Mange rejser i
disse år til Spanien og vandrer kortere
eller længere strækninger på Ca-
minoen, som er en rute på 700 km, og
undervejs overnatter man på her-
berge, klostre og små kroer.

Her i Struer Provsti, hvor jeg bor
nu, er der ved at blive skabt en ny tra-
dition med 3 pilgrimsvandringer i
løbet af sommeren, to korte på ca. et
par timer og en længere på op til 4-5
timer. De korte er ofte om aftenen og
den lange en søndag eftermiddag. Alle
begynder i kirken med en kort an-
dagt, og hvis vandringen har et tema,

berøres det. Der er faste elementer
med pilgrimssangen: »Må din vej gå
dig i møde« og keltiske pilgrimsbøn-
ner. Der afsluttes igen i kirken med en
kort andagt og mulighed for at tænde
et lys, og vi slutter med Dejlig er jor-
den. På vandringerne er der et par
stop, hvor deltagerne får nogle ord og
tanker med på vejen, og vi synger da-
gens sang. Nogle gange er der frugt-
pause, og vandringen slutter ofte med
kaffe og kage, - arrangeret af det lo-
kale menighedsråd.

Hvorfor pilgrimsvandringer?
Der er mange argumenter. Det er
godt at komme ud i naturen, mærke
luften og vinden og høre fuglene osv.
Det er godt at vandre, bruge sin krop
og bevæge sig tilpas langsomt, så man
kan få sjælen med. Der er i disse år
stor fokus på pilgrimstanken og der
udgives en del bøger om emnet. Såle-
des også i Holstebro Kommune med
bogen: Nissum Fjord Rundt, med

Pilgrimsvandring



fine beskrivelser af ruter og af de kir-
ker, man passerer undervejs. I alle
sognene er der smukke gamle veje og
kirkestier, som vil være oplagte ruter.

Så på med vandreskoene og gå ud i
naturen, og jeg ønsker god vandring
med et af versene fra pilgrimssangen:

Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme blidt din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

Knud Anton Hansen

Julekoncert i Ulfkær Kirke
onsdag den 7. december kl. 19:30

Der er billetsalg i Ringkøbing Land-
bobank fra mandag den 28. nov., og
ved døren. Pris: 100 kroner.

Sanggruppen »Voca Line« dirigeret af
Jens Johansen kommer og synger ju-
len ind. Koret blev dannet i 1991 i
Århus, og det har siden sunget mange
steder både i Danmark og i Europa.
Det har også optrådt flere steder i

fjerne verdensdele. Programmet re-
præsenterer genrer lige fra pop, rock
og til jazz. Gruppen har grund-
læggende islæt i den nordiske musik-
tradition, og flere af de mange sangere
tilfører koret noget helt specielt, så
sanggruppen »Voca Line« er noget
helt unikt.

Ulfborg, Staby og Madum
Menighedsråd



De ni Læsninger er en musikgudstje-
neste og en forberedelsesgudstjeneste
til julen. Traditionen stammer fra
England, hvor den første gang blev
fejret den 24. december 1918 i King's
College Chapel i Cambridge. Siden
da er den blevet fejret samme sted
hvert eneste år på nær en undtagelse i
1930. Selv under 2. Verdenskrig fort-
satte man, skønt kirkens mosaikruder
- og varmen derfor også - manglede.

Gudstjenesten blev lavet af kirkens
nye præst Eric Milner-White, som
ønskede at bringe forny-
else i kirkens liturgiske liv.
Allerede året efter blev
skikken kopieret af en
række andre kirker i Eng-
land. Siden 1928 er guds-
tjenesten fra King's Col-
lege i cambridge blevet
transmitteret af BBC di-
rekte den 24. december,
og det anslås, at den aflyt-
tes af mere end 4. millio-
ner mennesker verden
over. I King's College fej-
res gudstjenesten altid den
24. december kl. 15:00
som optakt til julens
øvrige gudstjenester. I
Danmark er der i mange
kirker blevet tradition for
at fejre De ni Læsninger
en søndag i adventstiden
som en forberedelse til ju-
len.

Hvad enten musikken
og sangen leveres af pro-

fessionelle musikere og sangere eller
af den lokale menighed, er styrken i
gudstjenesten de ni bibellæsninger,
som har givet gudstjenesten navn. Te-
maet for gudstjenesten er - sådan som
det udtrykkes i valget af bibeltek-
sterne - målet og formålet med Guds
kærlighed til hele sin skabning. Gen-
nem teksterne fortælles om syndefal-
det, Guds udvælgelse og frelse sådan
som den udspilles i den bibelske hi-
storie.

Kilde: Bibelselskabet.

De ni læsninger

Kings College Chapel, Cambridge, opført 1446-1515 er et
hovedværk inden for engelsk sengotik.



Hvordan kan Gud være god, når der
er så meget ondskab til i verden?

De fleste af os stiller, vel en gang
imellem, det spørgsmål, når vi fort-
vivles over, det vi ser i TV og læser
om i avisen. Krige, mord, voldtægt,
børnemishandling og meget mere.
Nogle mennesker siger direkte, at når
Gud ikke opfører sig ordentligt, så vil
vi slet ikke have med ham at gøre.

Men problemet er jo, at Gud er
større end det vi forstår, og når vi vil
have ham til at passe ind i vores fore-
stillinger, så forsvinder han for os.
Når vi taler om Gud, taler vi jo netop
om det, vi ikke forstår, det som vi
ikke kan begribe, men som alligevel er
en del af virkeligheden. Gud kan ikke
forstås, men kun mødes i troen.

Det ændrer jo ikke ved at ondska-
ben er til, at den er forfærdelig, og
værst af alt at den også er en del af os
selv, hvordan kan vi så tro på en god
Gud? Verdens ondskab er da heller
ikke et argument for, at der findes en

god gud, men verdens ondskab kan
gøre det nødvendigt for os at håbe på,
at der bag dette alligevel findes en
godhed som er større end ondskaben,
at lige meget hvor meget vi menne-
sker ødelægger livet for hinanden, er
der altid en mulighed for, at jeg kan
vise godhed mod et andet menneske
og derigennem opleve Guds nærvær
med sin kærlighed.

Gud kan ikke bruges som und-
skyldning for alt det onde vi menne-
sker gør ved hinanden, men vi kan
stadig folde hænderne og tro, at han
vil »forlade os vor skyld«, så vi hver
dag må begynder på en frisk og
mærke, at der også er andet end
ondskab til.

Knud Jacobsen

Forlad os vor skyld



Aktivitetskalender
27. nov. Adventsgudstjeneste i Staby Kirke kl. 13.30
     og tænding af julebelysning på »Den grønne Plads«.
     Derefter sammenkomst i Sognegården.
     Staby Sogneforening og Staby Menighedsråd.
4. dec. Adventsgudstjeneste Madum Kirke kl. 14.00
     Staby Børnekor medvirker.
     Efterfølgende er der juletræ i Madum Forsamlingshus.
7. dec. Julekoncert i Ulfkær Kirke kl. 19.30 med »Voca Line«
11. dec. De ni læsninger i Staby Kirke kl.10.30
     Staby Børnekor medvirker.
31. dec. Nytårsgudstjeneste i Staby Kirke kl. 15.30. Kirkechampagne
5. jan. Hellig tre Konger eftermiddag i Staby Præstegård,
     Nørrevej 5, kl. 14.00, Knud Jacobsen fortæller.
     Staby og Madum Menighedsråd
5.feb. Kyndelmisse - lysmesse i Staby Kirke kl. 19.00
     Konfirmanderne planlægger og gennemfører gudstjenesten
24. mar. Kirkehøjskole i Staby Sognegård »Tro, håb og kærlighed«

Andagter på Ulfborg Aktivcenter:
Torsdag d. 17. nov. kl. 14.30 v. Astrid L. Agerskov
Torsdag d. 1. dec. kl.14.30 v. Astrid L. Agerskov,

Staby Børnekor medvirker.
Torsdag d. 22. december kl. 14.30 v. Gitte E. Hansen

Torsdag d. 5. januar kl. 14.30 v. Gitte E. Hansen
Torsdag d. 19. januar kl. 14.30 v. Astrid L. Agerskov

Torsdag d. 2. februar kl. 14.30 v. Gitte E. Hansen
Torsdag d. 16. februar kl. 14.30 v. Astrid L. Agerskov

Torsdag d. 1. marts kl. 14.30 v. Gitte E. Hansen

Filmklub i Staby Præstegård kl. 19.00
Tirsdag den 15. nov. 2011. Film: Jeg har elsket dig så længe.

Onsdag den 18. jan. 2012. Film: De usynlige.
Torsdag den 9. febr. 2012. Film: London River.

Efter filmen følges der op med debat over en kop kaffe.
Der er ingen tilmelding til denne gratis aften - vel mødt.

Staby - og Madum Menighedsråd



Kirkelige handlinger fra juil til og med oktober 2011
I STABY KIRKE I MADUM KIRKE
Døbte: Døbte:
Signe Simmel Jacobsen
Døde og begravede: Døde og begravede:
Wilma Moes Westert
Lona Risbjerg Larsen
Mogens Olesen

Kirkehøjskole
Lørdag d. 24. marts 2012 i Staby Sognegård

Tro, Håb og Kærlighed
Foredragsholdere:

3 kvinder fra Staby Sogn
Hospiceleder Herdis Hansen

Psykolog Inger Jakobsen
Sognepræst og hospicepræst Astrid Louise Agerskov

Vi mødes til en indholdsrig dag!
Arrangører:

Menighedsrådene i De vestlige Sogne,
menighedsrådene i Vemb, Gørding, Bur, Ulfborg, Tim, Madum og Staby

Børnekor i Staby
Madum og Staby menighedsråd, har i samarbejde med Staby Skole,
opstartet et børnekor.
Børnekoret henvender sig til børnene fra 3. klasse til 5. klasse.
De mødes hver onsdag eftermiddag på skolen 
og slutter efteråret af med at give 
en koncert i Madum og Staby Kirke.
1. dec. kl. 14.30 på Ulfborg Aktivcenter
4. dec. kl. 14.00 i Madum Kirke
11. dec. kl. 10.30 i Staby Kirke
Koret ledes af organist Aase Leth Jensen og
kirkesanger Kristina Louise Noe.
Koret fortsætter efter jul og slutter af med en koncert til påske.



Kirkegårdtakster kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne

Månedens salmer
December Advent: Nr. 86:
Hvorledes skal jeg møde
Tekst: Paul Gerhardt 1653
Hans Adolph Brorson 1733
Mel: Melcior Teschner 1615

Jul: Nr. 114.
Hjerte, løft din glædes vinger
Tekst: Paul Gerhardt 1653
C. J. Brandt 1878
Mel: Johann Crüger 1653

Januar: Nr. 36:
Befal du dine veje.
Tekst: Paul Gerhardt 1653
St. J. Stenersen 1826
W. A. Wexels 1840.
Mel: Hans Leo Hassler 1601

Februar:Nr. 4
Giv mig Gud en salmetunge.
Mel.: Thomas Laub 1896
Tekst: N. F. S. Grundtvig 1836 og
1868

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 etc.

Vi mødes:
Bævere: Mandag kl. 17.30 - 18.45
Leder: Elsebeth Søgaard, tlf. 9749 2253

Ulve: Mandag kl. 19.00 - 20.30
Leder: Kirsten Agerbo, tlf. 5158 7427

Juniortroppen: Tirsdag kl. 19.00 - 21.00
Leder: Peter Nørskov Nielsen, tlf. 9749 5644

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

Gruppeleder: Arne Søgaard, tlf. 9749 2253



Madum Menighedsråd
Nu er sommeren jo desværre allerede for længst overstået, og efteråret 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 2. søndag i advent,
traditionen tro, holder gudstjeneste med efterfølgende juletræ i forsamlingshu-
set.
Vi har måttet reducere yderligere i antallet af gudstjenester i Madum kirke, vi
håber at alle vil bakke op om de gudstjenester der bliver, således at vi kan be-
vare en regelmæssig gudstjenestefrekvens, hvilket jo er menighedsrådets vision
nummer 1.
Vi har haft vores høstgudstjeneste, hvor vi jo forsøgte os med at vende tilbage
til en gammel tradition. Nemlig at afslutte gudstjenesten med en let frokost, de
fremmødte havde en fin eftermiddag sammen. Det var jo samtidig »Fyld dan-
marks kirker« søndag, i år var fremmødet dog ikke helt så flot som sidste år,
men stadig pænt. Den 1. september havde vi koncert i Madum kirke med Søren
Bødker Madsen, det var en meget fin oplevelse, hvor vi kunne nyde en dejlig
velspillet koncert, med fine forklaringer til musikken ind imellem. Senest
havde vi jo spaghettigudstjeneste den 11. oktober, et helt enkelt arrangement
der var en fin afslutning på en hektisk hverdag for de fremmødte familier.
Til sidst vil jeg på menighedsrådets vegne ønske alle familier i sognet en glæde-
lig jul og et lykkebringende nytår. 

Venlig hilsen - Glædelig jul og et godt nytår!
Madum Menighedsråd Per Jacobsen, formand

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.

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

Et nyt år er startet, et gammelt er slut, men det er ikke nytår. Året
kan deles op på mange måder. Kalenderåret, kirkeåret, skoleåret.
Det nye skoleår er godt i gang. Ligeledes er vores nye børnekor,
som er udsprunget af et samarbejde med Staby Skole. Minikonfir-
manderne er også i gang. De afslutter med krybbespil i Staby
Kirke 1. søndag i advent.
Sommeren er gået med pinsegudstjeneste i det fri, markedsgudstjenste , høst -
gudstjeneste og selvfølgelig søndagsgudstjenesterne.
I kirken har der været mange besøg af danske og udenlandske turister. Staby
Kirke er en velkendt og velbesøgt kirke. Især kalkmalerierne på skibets nord-
væg har stor interesse. Karen Nørgaard, tidl. formand for menighedsrådet, har
haft 3 rundvisninger hen over sommeren, der alle har været velbesøgt. 
Snart er det december. Måneden står jo i julens tegn, og Ulfkær Kirke inviterer
til julekoncert med Voca Line, d. 7. dec.. Efter jul og nytår er der Hellig tre
Kongers eftermiddag i præstegården med oplæsning og hygge. Hen over vin-
teren vil den nye filmklub vende tilbage med filmaften i januar og februar. In-
den da har der været kyndelmisse og lyset er vendt tilbage.
Det nye kirkeår, der starter d. 27. november d.d., vil blive et travlt år. Vi er be-
kendte med valg og valgår og 2012 er valgår for menighedsrådene. Valget ligger
i efteråret. Nye vil komme til med ny energi og nye ideer, og andre vil gå på
retræte. Vi håber, at mange vil være med for at støtte den danske folkekirke, og
det den står for.
Vi har fået ny regering og ny kirkeminister, Manu Sareem. Der spås store op-
gaver for den nye minister. Den danske folkekirke står over for store foran-
dringer, hvis vi vil have det.
I Staby Menighedsråd arbejder vi bl.a. for at have en levende kirke, for kristen-
dommens forkyndelse og værne om det historiske og kulturelle omkring kir-
ken.

Hermed ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen.

Staby Menighedsråd

v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.



GUDSTJENESTER

                                                       Staby                           Madum
27. nov. 1.s.i advent                  13.30 *
4. dec. 2.s.i advent                                                          14.00*

11. dec. 3.s.i advent kaffe        10.30* »De ni læsninger« m. kor
18. dec. 4.s.i advent                  9.00* J. Sandal
24. dec. Juleaften                      14.30**                           16.00**
25. dec. Juledag                        10.30
31. dec. Nytårsaften champ.  15.30
8. jan. 1.s.e. H3K

15. jan. 2.s.e. H3K kaffe          9.00 J. Sandal
22. jan. 3.s.e. H3K                   9.00                               10.30
29. jan. Sidste s.e.H3K kaffe   10.30
5. feb. Septuagesima kaffe     19.00 Kyndelmisse

12. feb. Seksagesima
19. feb. Fastelavn                     9.00                               10.30 kaffe
26. feb. 1.s. i fasten
4. marts 2.s.i fasten kaffe       9.00 J. Sandal

* Indsamling til Kirkens Korshærs julehjælp
** Indsamling til Børnesagens Fællesråd
Jeg har ferie i uge 50 og i uge 9. 
Studieuge i uge 2. 
Friweekend: 25.-26. februar.
I disse perioder passes embedet af 
sognepræst Jakob Sandal på tlf.nr: 97 49 51 08.
Kirkebil kan benyttes til gudstjenester i både Madum og Staby, 
henvendelse til Gunners Taxi, tlf.: 20232373

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


