
❚  Bono i  
skidt til halsen  
- og vor Herre

Jeg hører ikke til U2-entusiasterne – musik-
ken går ikke så godt sammen med min tin-
nitus på højre øre. Men jeg er optaget af tek-
sterne og ikke mindst ideerne i bandet og hos 
forsangeren, Bono. Han sagde i et interview 
for nogle år siden: 

»Hvad der virkelig får mig ned på knæ er for-
skellen på NÅDE og KARMA. Centrum i alle 
andre religioner er karma-ideen, du ved, at 
hvad der kommer fra dig, kommer tilbage til 
dig. Øje for øje, tand for tand – eller som i fy-
sikken: enhver aktion i verden mødes af en 
reaktion. Det er klart for mig, at sådan er uni-
versets inderste. Jeg er helt sikker på det. 

Og alligevel: så kommer denne ide om ’nåde’, 
som kortslutter alt det der med ’som du sår, 
høster du’. Nåde trodser fornuft og logik. 
Kærligheden afbryder konsekvenserne af 
dine handlinger, hvilket i min situation er et 
særdeles godt budskab, fordi jeg har gjort en 
mængde tåbelig stads.

Det er en sag mellem mig og Gud. Men jeg 
ville være i alvorlige problemer, hvis det var 
gengældelsesloven, karma, der skulle være 
min endelige dommer – jeg ville sidde i lort 
til halsen. Det undskylder ikke mine fejltagel-
ser, men jeg tager altså min tilflugt til nåden. 

Jeg holder mig til, at Jesus tog mine fejl op 
på korset. For jeg ved jo, hvem jeg er, og jeg 
håber ikke at være for afhængig af min egen 
fromhed og religiøsitet. … 

Når jeg ser op på Jesu kors, så ser jeg alt mø-
get i mit liv og enhver andens dér. Og derfor 
stiller jeg mig selv det spørgsmål, som mange 
har stillet: hvem er den mand?«

Ja, hvem er den mand, hvis fødsel vi snart 
skal høre om?  Kristendommen siger, at han 
kom fra Gud. Og derfor er det, som han brag-
te ind i verden, stadig iblandt os.

Det kan godt være, at mange af os har lidt 
sværere end Bono ved at se os selv ’i skidt 
til halsen’. Og så alligevel: ville ikke enhver af 
os være på spanden, hvis vi skulle bære kon-
sekvenserne af alle vores dumheder, al vores 
egoisme, alle forsømmelser, alle de gange vi 
valgte det nemme frem for det rigtige?

Nåden kom ind i verden – det fejrer vi, når vi 
holder jul. Karma gælder alligevel ikke for os 
til sidst. Det er der godt nok grund til at glæde 
sig over. Så hold en ordentlig jul på det!

Niels Henrik Arendt
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ARRANGEMENTER
❚  Adventstidens  

gudstjenester
Igen i år bliver de fire adventssøndages guds-
tjenester noget særligt. 

30. november kl. 13.30 (første søndag i ad-
vent) holder vi familiegudstjeneste i Staby 
Kirke, hvor minikonfirmanderne opfører kryb-
bespil. Bagefter går vi hen på Den grønne 
Plads, hvor tidl. forskningsminister Charlotte 
Sahl-Madsen (nu Staby) vil tænde juletræet. 
Og så er der æbleskiver og kaffe i sognegår-
den – og sang. 

7. december kl. 14.00 (anden søndag i ad-
vent)er der Lucia-optog i Madum Kirke – med 
efterfølgende juletræ i forsamlingshuset.

14. december kl. 10.30 (tredje søndag i ad-
vent) er der DE NI LÆSNINGER i Staby Kir-
ke, hvor vi hører fortællingen om mennesker 
og Gud og hvad der fører op til julen. Efter 
gudstjenesten er der kirkekaffe, hvor Kirsten 
Engmark vil fortælle lidt om, hvad julehjælpen 
bliver brugt til. I juleperioden samler vi jo ind 
til Kirkens Korshærs julehjælp.

21. december kl. 10.30 (fjerde søndag i ad-
vent) i Staby Kirke er det så kirkegængerne, 
der får lov selv at vælge, hvilke (jule)salmer, 
der skal synges.

❚  Eventyrtime
Ligesom sidste år kommer Niels Henrik Arendt 
hen på skolen og fortæller eventyr i tilknytning 
til julen. Sidste år var det ’Snedronningen’, i år 
er det en eventyrtime ved morgensamlingen 
for hele skolen den 9. december.

Det er også en slags afrunding af minikonfir-
mandundervisningen.

❚  Ringkøbinggarden  
i Madum Kirke

Mandag den 15. december kl. 19.30 får vi be-
søg af Ringkøbinggarden i Madum Kirke. Det 
bliver en rigtig julekoncert, hvor de vil spille 
fra deres repertoire og også julemelodier. Der 
er fri adgang.

❚  Juleafslutning  
for skolen og efterskolen

Staby Skole holder juleafslutning i Staby Kir-
ke fredag den 19. december kl. 8.30. Staby 
Efterskole holder juleafslutning i Staby Kirke 
tirsdag den 16. december kl. 19.00.  Selvom 
kirken bliver godt fyldt, er forældre og andre 
interesserede også velkomne til at deltage.
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❚  Ønsk hverandre godt nytår 

nytårsaften kl. 14.30  
i Staby Kirke

Det er blevet en tradition, at sognene holder 
fælles nytårsgudstjeneste allerede nytårsaf-
ten, 31. december kl. 14.30 i Staby Kirke. Efter 
gudstjenesten får vi et glas i våbenhuset og 
ønsker hinanden et godt nytår. Det er en rigtig 
god begyndelse på en festlig nytårsaften.

❚  Hellig tre kongers møde  
i præstegården

Det traditionelle Hellig tre Kongers-møde hol-
des Hellig tre Kongers søndag 4. januar 2015. 
Det begynder med gudstjeneste kl. 14.00 i 
Madum Kirke, hvorefter der er kaffe i præste-
gården. Her vil jeg fortælle om besøg hos folk 
og kirker i Indien, Madagaskar, Kina og Sierra 
Leone – og hvad man kan lære af det.

❚  Indsamling til julehjælp  
i Kirkens Korshær

I hele december måned samles der i begge 
kirker ind til Kirkens Korshærs julehjælp. 14. 
december kommer Kirsten Engmark, Ulfborg, 
som er med i Kirkens Korshærs lokale besty-
relse, og fortæller under kirkekaffen om, hvad 
pengene går til.

❚  Fortællegudstjenester
Kristendommen handler jo ikke først om nog-
le teorier eller påstanden, men den fortæller 
om noget, der har fundet sted. Ved fire guds-
tjenester i januar og februar vil vi derfor lade 
fortælling være omdrejningspunkt i gudstje-
nesten. To af gudstjenesterne er på det almin-
delige gudstjenestetidspunkt, nemlig søndag, 
den 25. januar kl. 10.30 i Staby Kirke og søn-

dag den 22. februar kl. 10.30 i Madum Kirke. 
To af gudstjenesterne er aftengudstjenester, 
nemlig tirsdag den 13. januar kl. 19.30 i Ma-
dum Kirke og tirsdag den 10. februar kl. 19.30 
i Staby Kirke. 

Ved gudstjenesterne vil der ikke blive læst 
tekster op, men Knud Jakobsen vil fortælle 
nogle af historierne fra biblen. Og Niels Henrik 
Arendt vil helt kort ’meditere’ over, hvad disse 
fortællinger så vil lære os. Også salmerne vil 
ved disse lejligheder være knyttet sammen 
med fortællingerne. Vi håber på stort frem-
møde.

❚  Filmaften  
(filmaftner i foråret)

Den anden af efterårets filmaftner, Nils Malm-
ros’ film ’Sorg og glæde’, der tager udgangs-
punkt i en tragedie i hans eget liv, vises den 
25. november kl. 19.00 (bemærk tidspunktet 
i præstegården).

Det er planen, at der også skal være to filmaft-
ner i foråret, nemlig 3. marts og 26. marts.

❚  Konfirmandundervisning  
for voksne

Efter nytår vil vi 6 fyraftner tilbyde ’konfir-
mandundervisning for voksne’.  Tanken er 
ikke at gennemgå de emner, som konfirman-
derne får, men at mødes om og diskutere 
nogle enkelte temaer, bl.a. med nogle af de 
fag-personer, som også aflægger besøg hos 
konfirmanderne. Tanken er at mødes ret kort 
kl. 17-18.40. Undervejs serveres der en sand-
wich og en øl/sodavand.

7. januar handler det om arbejdsliv, herunder 
stress og udbrændthed, og om det har noget 
med livssyn at gøre. Og desuden, om man 
skal ’skælde ud på Gud’, når noget går helt 
galt i ens liv, og om det hjælper
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14. januar får vi besøg af bedemand Peder 
Veigaard. Han fortæller om, hvordan begra-
velse og bisættelse forberedes, om kreme-
ring og urnenedsættelse, om spørgsmål vedr. 
dødsfald, og hvad man skal vælge.

21. januar får vi besøg af jordemoder Rikke 
Hesselhøj, som fortæller om fødselsdiagnostik 
og fødsler og de dilemma’er, der kan opstå.

18. februar får vi besøg af tidl rektor på Lem-
vig Gymnasium Lars Ebeensgaard, som også 
er naturvidenskabsmand. Han vil fortælle om 
og diskutere forholdet mellem videnskab og 
tro, hvor mange jo tænker, at det kan da vist 
ikke lige forenes.

4. marts får vi besøg af en muslim, hører om 
andre religioner og diskuterer, hvad vi har til 
fælles eller ej.

11. marts (sidste gang) handler det om dilem-
ma’er (kan man slå ihjel (krig, dødsstraf o.l.)), 
og om hvad etik egentlig er for noget.

Det er gratis at deltage, men sandwich + drik-
kevarer koster 25 kr. pr gang.

Der skal være 12 deltagere for at gennemføre. 
Jeg beder om tilmelding på tlf. 9749 1081,  
senest  20. december.

❚   Kirkehøjskole
Egnens menighedsråd arrangerer en fælles 
højskoledag lørdag, den 31. januar kl. 9-15 i 
Husby.

Højskoledagen handler om livet og døden.

Foredragsholder er om formiddagen overlæ-
ge Ole Hartling, tidl. fmd. for Det etiske Råd. 
Hans foredrag hedder ”Aktiv dødshjælp eller 
aktiv hjælp i døden”. Over middag gives ordet 
til forfatter, journalist og tidligere studievært 
Eva Jørgensen, der har skrevet flere bøger 
om den svære afsked.

❚   Julekoncerten  
i Ulfkær Kirke  
14. december kl. 19.00

Thisted Drengekor kommer og synger julen ind.

Entre er 50 kr for voksne, og børn under 14 
år gratis.

Ulfborg, ’De vestlige Sogne’, 
Madum og Staby Menighedsråd

Thisted Drengekor
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❚  Sigurd-koncerter  
i Ulfborg Kirke den 8. marts 
2015 kl. 11 og 14

Koncerten opføres af Sigurd Barrett i spidsen 
for et stort børnekor bestående af børn fra 
vores område - se nedenstående arrangører.

Billetter koster 100 kr. for voksne, børn til 
og med 14 år er gratis, dog kun ifølge med 
voksne.

Billetter kan købes ved henvendelse til Kir-
sten Hansen, Grønningen 31, Ulfborg, ib-
bonde@mail.dk, 3028 2127 eller 9749 2127 
eller Margrethe Koch, Høbrovej 3, Tim, mdk@
km.dk, 9733 3658. 

Billetter skal afhentes og betales inden kon-
certen. Billetsalget begynder den 26. januar 
(der kan ikke lægges billetter til side inden).

Sognene i den ’gamle  
Ulfborg-Vemb Kommune’,  
samt Tim–Stadil - Vedersø  

og Hover-Torsted pastorater

❚  Valgforsamling i  
Madum den 16. september

Valgt til menighedsrådet i Madum Sogn i 
valgperioden 2014-2016 er:

• Per Jacobsen
• Kristian Jensen
• Inger Kjærgaard
• Arne Søgaard
• Helge Bjerg Mikkelsen

Mødeliste for Staby og  
Madum Menighedsråd 2015
Møderne foregår fra kl. 19.00-21.30
i konfirmandstuen i Præstegården.
Staby Menighedsråd kan ved flere lejlig-
heder blive indkaldt til kl. 18.30

Menighedsrådsmøde 
27. januar kl. 19.00

Visionsmøde 24. februar kl. 19.00
Samtale om gudstjenesteliv  (eksempelvis)

Fælles regnskabsmøde i konfirmand-
stuen 24. marts kl. 19.00-20.30 
Menighedsrådene holder regnskabsmø-
de hver for sig. Fællesmøde 20.30-21.30.

Menighedsrådsmøde 7. april kl. 19.00

Menighedsmøde 19. maj kl. 19.00 
i Madum Forsamlingshus. 

Menighedsmøde 20. maj kl. 19.00 
i Staby Sognegård.

Bygningssyn 26. maj 
Bygningssyn i de respektive kirker 
kl. 16.00. Præstegården (præstegårds-
udvalget) kl. 17.30.

Menighedsrådsmøde 
16. juni kl. 19.00

Menighedsrådsmøde 
18. august kl. 19.00

Menighedsrådsmøde 
22. september kl. 19.00

Konstituerende menighedsrådsmøde 
17. november kl. 19.00
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❚  Høstgudstjenesterne den 28. september

Madum Kirke 
Eva Herman kom og spillede fløjte til gudstjenesten i 
Madum Kirke den 28. september. 

Hele kirken var fint pyntet med ting fra urtehaven, 
frugttræer og marken.
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❚  Høstgudstjenesterne den 28. september

Staby Kirke
I forbindelse med gudstjenesten i Staby Kirke  
kom tre blæsere fra Ringkøbinggarden for at spille. 

Her er de på slap line efter gudstjenesten.
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12. november i Staby Sognegård: 
Opstart af ’Varm onsdag’. Se side 11

30. november i Staby Kirke: 
1. søndag i advent. Se side 2

7. december kl. 14.00 i Madum Kirke: 
2. søndag i advent – gudstjeneste med 
lucia optog af 3. klasse fra Staby Skole. 
Derefter juletræ i Madum Forsamlingshus. 

9. december kl. 8.00 på Staby Skole: 
Eventyrtime. Se side 2

14. december kl. 10.30 i Staby Kirke: 
De 9 læsninger. Lejlighedskoret er med.  
Besøg af Kirsten Engmark. Se side 2 og 3

14. december kl. 19.00 i Ulfkær Kirke: 
Thisted Drengekor. Se side 4

15. december 19.30 i Madum Kirke: 
Ringkøbinggarden giver julekoncert. 
Se side 2

16. december kl. 19.00 i Staby Kirke: 
Efterskolens juleafslutning. Se side 2

19. december kl. 8.30 i Staby Kirke: 
Juleafslutning for Staby Skole. Se side 2

21. december 10.30 i Staby Kirke: 
Julesang. Se side 2

31. december kl. 14.30 i Staby Kirke: 
Nytårsaften fælles med Madum. Efter 
gudstjenesten champagne i tårnrummet.

4. januar kl. 14.00 i Madum Kirke: 
Hellig 3 kongers-gudstjeneste. Derefter 
Helligtrekongersmøde i præstegården. 
Niels Henrik Arendt fortæller. Se side 3.

7. januar kl. 17.00-19.00: 
’Konfirmandundervisning for voksne’. 
Se side 3

10.-11. januar på Nr. Nissum Efterskole: 
Konfirmandlejr (sammen med de vestlige 
sogne, Ulfborg og Gørding-Vemb-Bur)

13. januar 19.30 i Madum Kirke: 
Fortællegudstjeneste. Se side 3

14. januar kl. 17.00-19.00: 
’Konfirmandundervisning for voksne’. 
Se side 3-4

21. januar kl. 17.00-19.00: 
’Konfirmandundervisning for voksne’. 
Se side 3-4

25. januar kl. 10.30 i Staby Kirke: 
Fortællegudstjeneste. Se side 3

31. januar i Husby: 
Kirkehøjskole. Se side 4

10. februar 19.30 i Staby Kirke: 
Fortællegudstjeneste. Se side 3

18. februar kl. 17.00-19.00:  
’Konfirmandundervisning for voksne’. 
Se side 3-4

22. februar kl. 10.30 i Madum Kirke: 
Fortællegudstjeneste. Se side 3

3. marts kl. 19:00 i Præstegården: Film.

4. marts kl. 17.00-19.00: 
’Konfirmandundervisning for voksne’. 
Se side 3-4

11. marts kl. 7.00-19.00: 
’Konfirmandundervisning for voksne’. 
Se side 3-4

❚  Aktivitetskalender
  December 2014 - Januar - Februar 2015

11. december NHA

18. december (i kirken) Gitte E. Hansen

8. januar Gitte E. Hansen

22. januar  NHA

 5. februar Gitte E. Hansen

19. februar NHA

 5. marts Gitte E. 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 ungdomsar-
bejde, 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. 18.00 – 19.30 
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-oktober 2014
Dåb
10. august i Staby Kirke:  Nicolai Sørensen-Öhlen
10. august i Staby Kirke:  Benjamin Emil Simonsen
24. august i Madum Kirke:  Naya Gadgaard Petersen
31. august i Staby Kirke:  David Pahl Thomsen
 5. oktober i Staby Kirke:  Gry Marie Mølgaard Jacobsen

Begravelser og bisættelser
15. oktober i Madum Kirke: Johannes Mogensen
18. oktober i Staby Kirke:  Gudrun Dahl Guldager

❚  Sognepræstens fravær frem til 1. marts: Sognepræst Niels Henrik Arendt har vinter-
ferie i uge 5 og 6. Sognepræst Jakob Sandal (tlf. 9749 5108) varetager embedet i denne 
periode. 

 Det gælder fortsat, at sognepræsten gerne kommer forbi til en snak – man skal bare give 
et praj (tlf. 9749 1081).

❚  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.  
Nærmeste taxafirma er fra Holstebro eller Ringkøbing, og denne mulighed har vi valgt fra 
og tilbyder i stedet ovenstående model.
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❚ 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 

Sognepræst Niels Henrik Arendt,  
Nørrevej 5, 6990 Ulfborg ∙ Tlf. 9749 1081, mobil 5150 4081 ∙ E-mail: nha@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 Menighedsrådet, Madum- og Staby   
 Menighedsråd.

❚ Madum Menighedsråd
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 traditio-
nen tro, holder gudstjeneste med efterfølgende juletræ i forsamlingshuset, vi håber på 
en god opbakning. Desuden har vi i år et ekstra arrangement i anledning af julen, en 
julekoncert med Ringkøbinggarden den 15. december. 

I det forgangne efterår har vi haft mange fine arrangementer. Jeg vil især fremhæve 
2, nemlig spaghettigudstjenesten, hvor vi havde den store glæde at være næsten 70 
personer til aftensmad i forsamlingshuset. Til høstgudstjenesten var der også et fint 
fremmøde, og vi havde et dejligt måltidsfællesskab efter gudstjenesten.

Den 16. september havde vi i Madum Sogn valgforsamling og fik valgt nyt menigheds-
råd, det vil sige de 4 hidtidige menighedsrådsmedlemmer fortsætter og vi fik valgt 
endnu et medlem nemlig Helge Bjerg Mikkelsen, så fremover er vi fuldtallige, altså 5 
menighedsrådsmedlemmer, det er vi glade for. 

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
Verden er ved at gå af lave. Sådan kunne 
det godt se ud.

Blomsterne springer ud i efteråret, ind-
landsisen forsvinder, fjeldene falder sam-
men i Norge og græsplænen vil ikke holde 
op med at gro. Sidstnævnte kan være til 
stor irritation.

For det er efterår og vinteren står for dø-
ren. Og med vinter kommer først advent, 
så jul og et nyt kirkeår starter.

I menighedsrådet har vi gang i mange ting.

Blandt mange ting er filmklubben startet 
op igen med film af Niels Malmros.

Litteraturkredsen er også i gang igen. De 
mødes i præstegården.

Her i november har menighedsrådene i 
Ringkøbing Provsti stået sammen om en 
festival.  En kultur, kunst og kirke – festival 
med titlen ”Glæde”.

I Staby har menighedsrådet været i sam-
arbejde med skolen. 4. klasse har været 
dybt engageret, har lavet glaskunst til kir-
ken og opført en lille minimusical ”Kain og 
Abel”. Der var musical og fernisering d. 6. 
nov. i Staby Kirke.

I det nye år og lige efter jul mødes vi til en 
Hellig tre Kongers eftermiddag i Præste-
gården, hvor Niels Henrik Arendt vil fortæl-
le om folk og kirker i Indien, Madagaskar, 
Kina og Sierra Leone.

I januar og februar er der fortællergudstje-
nester i Madum og Staby Kirke. Knud Ja-
kobsen og Niels Henrik Arendt vil i samar-
bejde fortælle og fundere over fortællinger 
fra biblen.

Ligeledes i januar, februar og marts er 
der konfirmandundervisning for voksne. 
En enestående chance for at vende em-
ner, der har noget med livet at gøre. Vi 
får blandt andet besøg af en bedemand, 

en jordmoder, en videnskabsmand, mus-
lim og emner som ”skal vi skælde ud på 
gud?”, ”kan man slå ihjel?” og ”hvad er 
etik egentlig for noget?” vil blive debat-
teret.

Disse arrangementer er mere uddybende 
inde i bladet, samt andre arrangementer.

”Varm onsdag”.  ”Varm onsdag” er en for-
middag i Staby Sognegård, hvor dørene 
er åbne, der er varme på radiatorerne og 
kaffe på kanden. Her kan alle mødes til et 
spil kort, til strik, oplæsning, maling – ja, 
alle former for hobby, hvor det er godt at 
være flere sammen. Aktiv Staby og Staby 
Menighedsråd står bag formiddagen, som 
starter onsdag d. 12. nov. Der vil være 
åben hver onsdag indtil jul og hen til først 
på foråret.

På kirkegården har vi haft besøg af en kir-
kegårdskonsulent. Vi arbejder videre med 
ny plan for kirkegården og graverfaciliteter.

Staby Kirke er med på de nye kommuni-
kationsveje.

Kirkebladet her består. Derudover har vi  
vores egen hjemmeside www.stabykirke.dk  
og et link på Stabys hjemmeside: www.
staby.nu.

Desuden kan vi mødes på facebook under 
Staby og Madum kirker.

Vi glæder os til jul, hvor der er fokus på 
samvær og nærvær. 

Vi glæder os til et nyt år 
med masser af gentagelser 
og nye muligheder.

Glædelig jul og godt nytår 
til alle!

Med venlig hilsen  
Staby Menighedsråd  

v/ Birgitte Holm Eskildsen, 
fmd.
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❚ GUDSTJENESTER
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   ❙ STABY ❙ MADUM 
23. november S. sønd. i kirkeåret  10.30 NHA - Kirkekaffe 
30. november 1. sønd. I advent. 13.30 NHA (krybbespil) *  
 7. december 2. sønd. I advent. 10.30 NHA * 14.00 NHA (luciaoptog) *
14. december 3. sønd. I advent. 10.30 NHA (9 læsninger) *   
   Kirkekaffe  
21. december 4. sønd. I advent. 10.30 NHA (julesang) *  
24. december Juleaften 16.00 NHA ** 14.30 NHA ** 
25. december Juledag 11.00 NHA 10.00 NHA 
26. december 2. juledag 10.30 NHA  
28. december Sønd. efter jul ingen  
31. december Nytårsaften 14.30 fælles med Madum. Efterfølgende champagne *** 
 1. januar  Nytårsdag Ingen  
 4. januar  Hellig 3 kg. søndag  14.00 NHA 
11. januar  1.s. e.hell. 3 konger 19.30 NHA - Kirkekaffe  
13. januar  Fortællegudstjeneste  19.30 Knud Jakobsen & NHA
18. januar  2.s. e.hell. 3 konger 10.30 NHA  
25. januar  S.s. e.hell. 3 konger 10.30 fortællegudstj. 
   KJ & NHA - Kirkekaffe  
 1. februar Septuagesima  9.00 Jakob Sandal 
 8. februar Sexagesima  9.00 Jakob Sandal  
10. februar Fortællegudstjeneste 19.30 Knud Jakobsen 
   & NHA - Kirkekaffe  
15. februar Fastelavn 10.30 NHA  
22. februar 1.s. i fasten  10.30 fortællegudstj.  
    KJ & NHA - Kirkekaffe 
 1. marts  2.s. i fasten 10.30 NHA  
 8. marts  3.s. i fasten  19.30 NHA 

❚  Indsamlinger: * Kirkens Korshærs Julehjælp, **Børnesagens Fællesråd, *** Bibelselskabet

❚ 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


