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Efter at Birgitte og jeg er kommet tilbage 
til Vestjylland, har vi ofte sagt til hinanden: 
Hvor er det dog et fantastisk lys, her er! 
Det har utvivlsom både noget med det fla-
de landskab at gøre, hvor horisonten er lav, 
og (endnu mere) med havet, som reflekte-
rer dagslyset på en måde, så man føler sig 
dobbelt beskinnet. selv på dage, hvor solen 
ikke er fremme.

Men lys er jo noget ejendommeligt noget. 
normalt er det jo ikke noget, vi ser. Vi ser 
afgjort ikke lysbølgerne eller lyspartiklerne 
(om det nu er det ene eller det andet – beg-
ge dele kan faktisk godt være sandt). Men 
selve lyset ser vi egentlig også kun, når det 
kontrasteres med mørket. For eksempel 
en lommelygtestråle igennem natten. Eller 
morgenlyset, når det tvinger nattemørket 
til side ved solopgang. Ellers er lyset ikke 

noget, vi egentlig ser, men noget, ved hvis 
hjælp vi ser alt det andet. Vi kan se natu-
ren, når det er blevet lyst. Vi kan se et andet 
menneskes ansigt, når lyset falder på det. 
lyset selv – det er der bare; det er ikke no-
get, vi sådan lægger mærke til. undtagen 
altså, når der er særlig meget af det, som der 
ofte er her i landsdelen.

i Bibelen bruges lyset utallige gange som 

At se lyset –  
og se med 
lysets hjælp



billede på det, som kristendommen giver 
os. Kristendommen er jo ikke bare en tan-
ke eller en ide, men den rummer en gave. 
noget, der strømmer os imøde.  Det, der 
strømmer os imøde og som omslutter os, er 
guds omsorg, guds barmhjertighed. 

Det er med den som med lyset – vi lægger 
ikke mærke til den, men færdes i den, nær-
mest med selvfølgelighed. Det gør heller 
ikke så meget, hvis vi blot bemærker andet 
ved dens hjælp. Hvis vi glæder os over for-
året; hvis vi nyder vores daglige måltider; 
hvis vi ser et andet menneskes behov og 
føler os tilskyndet til at hjælpe; hvis vi fø-
ler os lykkelige ved vores børns eller vores 
elskedes eller vore families og venners kær-
lighed; hvis vi har tillid til at kunne begyn-
de på en frisk efter en fejl, så er det denne 
omsorgs og barmhjertigheds skyld, selv om 
vi ikke lige er bevidste derom.

Også på den måde ligner guds omsorg 
og barmhjertighed lyset, at vi mest mær-

ker den, når den kontrasteres med dens 
modsætning. når vi er ramt af en sorg el-
ler smerte, er det på en måde både sværest 
og nemmest at tro på guds omsorg. Ved en 
begravelse kan man ofte virkelig mærke, at 
det hjælper, hvad der siges og gøres i kir-
ken. 

nu er det sådan, at vores evne til at få øje 
på noget smukt, styrkes af, at vi engang 
imellem bemærker, hvor meget lyset bety-
der for det. På samme måde styrkes vores 
glæde, vores nydelse, vores lykke, vores til-
tro til livet, vores evne til at begynde på en 
frisk – af, at vi engang imellem mindes om, 
hvor alt dette kommer fra. uden at være 
bevidste om livets ophav sløves vi, uden at 
være taknemmelige overfor gud, bliver li-
vet simpelthen ringere. at komme i kirken 
og høre om guds barmhjertighed er altså 
godt for noget, godt for kvaliteten af vores 
liv, hvis jeg må udtrykke det sådan.

i staby og Madum kirker har de gamle 

bygmestre været meget bevidste om dette. 
Det kan vi se ved den bygge-detalje, hvor-
med de har ledt morgenens lys ind i kirken. 
gennem et lille vindue i koret, i staby oven 
i købet gennem de fantastiske firepas-vin-
duer. Det er ikke bare en finurlig dekora-
tion, men det har de gjort for at få os til at 
se det lys, vi ellers ikke lægger mærke til. i 
nyere tid har man ovenikøbet sat farver i 
vinduerne, så vi endnu bedre kan se lysets 
glød. at komme i kirken skal få os til at se 
det næsten usynlige. 

Kirken er der for at vi skal se det, som vi 
egentlig hele tiden burde kunne få øje på 
udenfor kirken (men som vi tit overser, 
fordi det bare er sådan): at vi lever og over-
lever af guds nåde.

Hvor fantastisk er lyset ikke i Vestjylland! 
hvor overdådig er ikke guds omsorg og 
barmhjertighed!

Niels Henrik Arendt

Om præstens besøg
noget af det gode ved at blive sog-
nepræst er, at man kan komme til at 
lære folk at kende. For eksempel ved 
at komme på besøg i forbindelse med 
de begivenheder, der knytter folk og 
kirke sammen, dåb og bryllup, begra-
velse o.l. Men også ellers.

Jeg kommer særdeles gerne på besøg, 
gerne for at snakke om noget bestemt, 
men sandelig også bare for at lære jer 
nærmere at kende. så hvis nogen har 
lyst til at snakke med mig, kan man 
bare slå på tråden (9749 1081) eller 
sende mig en e-mail (nha@km.dk), så 
kan vi aftale nærmere. 

Det gælder i høj grad også, hvis no-
gen ved om nogen, der vil blive glad 
for et besøg. Om i forbindelse med 
sygdom eller bare fordi man har god 
tid, er lige meget. Jeg vil glæde mig 
over enhver henvendelse.

Niels Henrik Arendt



i begyndelsen af april var konfirmanderne 
fra staby skole og ulfborg Friskole på en 
ekskursion med deres præster, Pia lützen 
og niels Henrik arendt. turen gik først til 
silkeborg, hvor provst Elof Westergaard 
(som faktisk har døbt flere af konfirman-
derne) viste os rundt i den bemærkelses-
værdige Mariehøj Kirke, som har ikke min-
dre end tre stokværk, så den kan rumme en 
masse mennesker, selvom dens grundareal 
er lille. Kirken har fået en ny alterudsmyk-
ning for få år siden – den brød ikke alle 
konfirmanderne sig om, men det er det hel-
ler ikke alle i silkeborg, der gør.

Derfra tog vi videre til Jelling, hvor vi så og 
besteg de kæmpestore gravhøje (de største i 
Danmark), den ældgamle kirke med gorm 

den gamles grav og den moderne udsmyk-
ning  - samt ’Danmarks fødselsattest og 
dåbsattest’, de store runesten. De kom for 
1½ år siden under tag i nogle helt særligt 
tempererede glas-rum. Det ville også man-
ge af konfirmanderne have ønsket, at de var 
– for det var en af de koldeste dage i april. 
Vi endte med at spise pizza på menigheds-
rådenes regning i et lokalt pizzeria. så var 
der lidt tid til at gå på egen hånd, inden vi 
atter vendte næsen hjemad. lidt klogere på 
både nye og gamle kirker.

Niels Henrik Arendt

På tur med 
konfirmanderne

Konfirmander i næste skoleår

Konfirmandundervisningen er planlagt til at begynde den 21. august kl. 8 i staby 
Præstegård. Konfirmanderne og deres familier inviteres derud over til konfirmand-
start ved gudstjenesten i staby Kirke den 25. august kl. 10.30. Over en kop kirkekaffe 
efter gudstjenesten vil jeg kort fortælle dem (og den øvrige menighed) om, hvad 
konfirmandundervisningen kommer til at rumme.

store bededag den 16. maj 2014 er konfirmationsdag i staby kirke. Der forventes 
også at blive konfirmation i Madum i 2014.

Niels Henrik Arendt



Aftensang på Madum Kirkes loft
For få år siden blev Madum Kirkes middelalderlige loft grundigt istandsat. alt, hvad 
der kunne bevares af det gamle tømmer, er bevaret. Det er et fantastisk rum.

Det har en klar ulempe: trappen derop er stejl og bestemt ikke for gangbesværede, 
så vi kan desværre ikke bruge det til meget.  Men jeg synes alligevel, folk skal have 
mulighed for at være i rummet, og at vi skal prøve enkelte muligheder af. Derfor 
holdes der en kort aftensang på Madum Kirkes loft søndag den 14. juli kl. 19.30.  Vi 
vil synge nogle sange og jeg vil læse en kort fortælling af Martin a. Hansen. Har man 
sommergæster på besøg, kan man jo benytte lejligheden til at tage dem med og lade 
dem opleve en seværdighed, der normalt ikke er adgang til.

Niels Henrik Arendt
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Stabykoret 2013
siden starten af 2013 har stabykoret været 
i gang under ledelse af organist Åse leth 
Jensen. Koret bestod af 12 sangglade, ener-
giske og videbegærlige 3. klasses børn. Hen 
over vinteren - foråret 

har de optrådt på staby skole, ulfborg ak-
tivcenter, staby Efterskole og i staby – og 
Madum Kirke. Den allersidste gang koret 
sang foregik i Madum Kirke den 15. april 
– og denne gang var det sangene: ’Hvide 
anemoner’ og ’ solen begynder at gløde’ 
der stod på programmet. udover at synge 
af karsken bælg, så fik børnene lært et nyt 
ord: ’akustik’. Madum Kirke er en meget 
dejlig kirke at synge i, da den har en fan-
tastisk akustik. inden gudstjenesten gik 
i gang - og under prædiken til de voksne, 
havde børnene travlt med at tegne forsi-
den til det korhæfte, som alle sangene var 
i. Maiken Holk Poulsen viser her stolt sit 
hæfte, hvorpå hun har tegnet en kirke. Hun 
siger det bedste ved at være med i kor, var 
at optræde. Hvad var så det næstbedste? 
Det var de sange vi skulle danse til. Det har 
også været godt at lære nogle nye sange. i 
det hele taget beskriver Maiken, at det har 
været hyggeligt at være med i kor. 

Ane Thomsen
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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 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 ect.
Vi mødes:

Bævere:  Mandag kl. 17.30 - 18.45 
leder:   Kristina louise noe tlf. 6165 2848

Ulve:  Mandag kl. 19.00 - 20.30 
leder:  Kirsten agerbo tlf.: 51587427

Spejdertroppen:  tirsdag kl. 19.00 - 21.00 
leder:  Henrik Harmon Pedersen, tlf. 4073 6439

Gruppeleder:  Kim Bertelsen tlf. 3063 6884

Aktivitetskalender
5. juni i Staby Kirke kl. 19.30: grund-
lovsdag sommergudstjeneste, voksenkoret 
medvirker, og vi nyder et glas hvidvin/kir-
kekaffe derefter. 
Staby – Madum Menighedsråd

19. juni kl. 17.00: spagettigudstjeneste i 
staby Kirke. Herefter nyder vi et måltid 
mad i staby skole. 
Staby – Madum Menighedsråd

30. juni kl. 10:30: gudstjeneste i staby 
Kirke. Herefter grill i haven i staby Præste-
gård. Birgitte og niels Henrik arendt slår 
dørene op og man kan se den nyrenoverede 
præstebolig. alle er velkommen. 
Birgitte og Niels Henrik Arendt, Staby – og 
Madum Menighedsråd

2. juli i Madum Kirke kl. 19.30: sommer-
koncert med mezzosopranen inger Kold 
- hun bliver akkompagneret af organist aase 
leth Jensen.  
Ulfborg, ’De vestlige sogne’,  
Staby – Madum Menighedsråd

14. juli kl. 19.30: Der holdes en kort aften-
sang på Madum Kirkes loft. Derudover vil 
niels Henrik arendt læse en kort fortælling 
af Martin a. Hansen. 
Staby – Madum Menighedsråd

21. juli kl. 19.30: aftengudstjeneste  med  
niels Henrik arendt i staby Kirke. Vi 
inviterer tyske sommergæster, hvorfor der 
vil være korte sammendrag på tysk. Der er 
kirkekaffe efter gudstjenesten. 
Staby – Madum Menighedsråd.

18. august kl. 10.00 :Markedsgudstjeneste 
ved ulfborg Marked ved gitte Hansen.
Ulfborg, Staby – Madum Menighedsråd

25. august: gudstjeneste for konfirmander/
alle. – Kirkekaffe – Orientering for menig-
heden og konfirmander om hvad konfirma-
tionsforberedelsen vil komme til at rumme.
Staby – Madum Menighedsråd

31. august: gospel workshop. Det er et 
heldagsarrangement i staby Kirke. Korleder 
lydia Wairimu vil lede koret. 
Styregruppen bag ”Stormøde i Staby”

25. september kl. 17.00: spagettigudstjene-
ste i Madum Kirke. 
Staby – Madum Menighedsråd

6. oktober: Høstgudstjeneste i Madum 
Kirke kl. 11:00, i staby Kirke kl. 19:30

24. oktober: Birgitte arendt fortæller under 
overskriften: ’Det er liv at rejse’ – eller er 
det? i Madum Forsamlingshus.  
Staby – og Madum Menighedsråd

Gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem 

i cafeteriet torsdage kl. 14.30
Torsdag den 30. maj 
v. sognepræst gitte Hansen

Torsdag den 13. juni 
musikandagt med organist og kirkesanger i 
staby

Torsdag den 27. juni 
v. sognepræst gitte Hansen

Torsdag den 11. juli 
sommerferie

Torsdag den 25. juli 
sommerferie

Torsdag den 8. august 
sognepræst niels Henrik arendt 

Torsdag den 22. august 
v. sognepræst gitte Hansen

Rundvisning i  
Staby Kirke  
juni - september 2013
Der er rundvisning, hvor 
Karen nørgaard vil vise og 
fortælle om staby Kirkes 
historie og de mange sevær-
digheder, som findes i kirken.
Vi mødes ved kirken  
kl. 11:00. 
Varighed er cirka 1 time.
Det gælder datoerne:                                                       
Tirsdag den 11. juni 
Tirsdag den 9. juli 
Tirsdag den 30. juli 
Tirsdag den 27. august 
Tirsdag den 17. september
Der er ingen tilmelding.  

Kirkelige handlinger  
fra februar til og med april 2013  
Staby - og Madum Kirker

MADUM KIRKE:
Døbte:   liam gadgaard Petersen, 10. februar.
Døde

STABY KIRKE :
Døbte:  storm Bjerge Hestbech, 28. april.
Viede:  Jette Fleng Jensen og Bruno Meier  
 Christensen, 23. marts.
Begravede/bisatte:
 Helga Dorthea larsen, 27. februar. 
 Henry nielsen, 14. marts. 
 Rene Østergaard, 22. marts. 
 Johannes Bräuner, 3. april. 
 Marie Kirstine andreasen, 9. april.



Nyt fra Staby Menighedsråd!
så står sommeren for os – langt om længe. 
Det var en lang vinter, og helt forunderlig, 
da det endelig blev forår. nu pibler det op af 
jorden og frem på buske og træer.
Præstegården er renoveret og staby og Ma-
dum Pastorat har igen fået deres egen præst. 
Det, tror vi på, er godt for vore to sogne. 
Birgitte og niels Henrik arendt fl yttede d. 
19. marts i snestorm ind i Præstegården, og 
niels Henrik blev indsat Palmesøndag i Ma-
dum og staby Kirke.
Det blev en travl opstart for sognepræsten 
med påskegudstjenester og konfi rmation. 
Birgitte og niels Henrik arendt er kommet 
godt på plads og åbner dørene i forbindelse 
med sommermødet d. 30. juni.

i menighedsrådet er vi ved at være godt i gang 
med arbejdet efter valget. Vedtægter og for-
retningsordener er gennemgået, regnskabet 
og budgetter er lavet og aktivitetskalenderen 
er fyldt ud for resten af året.
ud over søn – og helligdagsgudstjenester, 
står der spaghettigudstjenester for familien, 
koncerter, fortælling, foredrag, fællessang 
mm. på  planen.
2. Pinsedag er der friluftsgudstjeneste i haven 
hos inger og Knud Jacobsen, og som noget 
nyt er der grundlovsdag aftensgudstjeneste i 
staby Kirke. Der er sang ved ”Det spontane 
Kor”.
2. juli er der kirkekoncert med inger Kold i 
Madum Kirke, inger Kold er kirkesanger ved 
Hover - og torsted Kirke, og hun er meget 
dygtig.

Mange af vore arrangementer er i samarbejde 
med de omkringliggende sogne, men også 
med de øvrige foreninger i sognet.
Vi er i samarbejde med ”styregruppen fra 
stor mødet i staby” og denne gruppe står bag 
et nyt tiltag. gospel workshop i staby Kirke 
d. 31. august med lydiah Wairamu,en meget 
dygtig og inspirerende gospel korleder – det 
bliver en fantastisk oplevelse.
D. 7. – 11. sept. er ”Kunsten i bevægelse” 

også i staby. staby Menighedsråd byder ind 
med: ”Hvordan kan middelalderens sten-
kunstner inspirere kunstnere i dag”.
sammen med resten af staby arbejder vi vi-
dere på fi lmklubben.

År 2013 bliver et skælsættende år inden for 
vor medarbejderstab.  ny sognepræst, ny 
kirkesanger, ny graver og ny organist. sogne-
præsten er dog ikke ansat hos menighedsrå-
det, men af Kirkeministeriet og i stiftet.
Vi har sagt rigtig hjertelig velkommen til 
niels Henrik arendt og ane thomsen, som 
vor nye kirkesanger.
Bent Møller har efter 11 år som graver ved 
staby Kirke valgt at gå på pension, og dette 
gælder også for aase leth Jensen, vor orga-
nist gennem 6 år. Vi beklager, men forstår de-
res valg. Vi har været utrolig glade for at have 
både Bent og aase ansat. De er begge meget 
dygtige på hvert deres område, og vi sender 
dem en stor tak for indsatsen og ønsker begge 
god vind fremover.

ind ad døren er kommet et brev fra Ministe-
riet for ligestilling og Kirke – Et debatoplæg.
Et udvalg er nedsat, og de har til opgave at 
komme med forslag til en mere sammenhæn-
gende og moderne styringsstruktur af folke-
kirken. 
udvalget har udarbejdet et oplæg, og denne 
er nu sendt til høring med frist d. 31. oktober 
2013. 
Der er lagt op til bred folkekirkelig og fol-
kelig debat.

Det er aldrig kedeligt at sidde i et menigheds-
råd!
God sommer ønskes af 

Staby Menighedsråd 
v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.

KIRKEBETJENINGEN
STABY: MADUM:
graver: Bent Møller, graver: lene lysgaard,
Mobil: 3035 8422 Mobil 5121 3234
Organist: Åse leth Jensen, Organist: Åse leth Jensen, 
tlf.: 9713 3711 - Mobil: 2215 5778 tlf.: 9713 3711 - Mobil: 2215 5778
Kirkeværge: Edith Bennedsgaard                   Kirkeværge: Kristian Jensen, 
tlf.: 9749 1597 - Mobil: 6175 8500       tf.: 9749 1426 - Mobil: 4073 3250
Kirkesanger: ane thomsen                Kirkesanger: susanne Winther Jacobsen, 
tlf.: 9749 2341 - Mobil  2910 2923                tlf.: 9749 5095 - Mobil: 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.

Kirkegårdstakster kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne.

Madum Menighedsråd
i løbet af vinteren og foråret har vi fået lavet 
en del udtynding og oprydning omkring kir-
kegården, prøv at gå en tur rundt på kirke-
gården næste gang du er der, og læg mærke til 
det fl otte resultat. Vi har fået konsulenthjælp, 
og har fået lagt en langsigtet plan for kirke-
gården, den glæder vi os til skulle begynde 
at udmønte i løbet af sommeren og efteråret.

Kirkeligt set er vi jo ved afslutningen af den 
skønne tid med højtider, og konfi rmationer, 
sandsynligvis er billederne af konfi rmander-
ne kommet med i dette kirkeblad. nu kom-
mer den dejlige sommertid med gæster fra 
nær og fjern i vore kirker, tag godt imod dem.

Vi har nydt de første gudstjenester med vores 
nye sognepræst, og ser en stigende tendens i 
fremmødet til gudstjenesterne, dette medfø-
rer at vi må begynde at overveje, om der er 
brug for fl ere gudstjenester i Madum.

Vi har længe tænkt på, om vi kunne bruge 
det fl otte kirkeloft vi har fået efter kirkens 
renovering, nu vil vi så prøve med 
aftensang den 14. juli, det bliver 
interessant at se, hvordan det 
vil fungere.

når dette læses har vi haft vores borgermøde 
den 14. maj, der håber jeg vi også får nyttigt 
input til nytænkningen i sognet.

Venlig hilsen Madum Menighedsråd
Per Jacobsen formand.

Referater fra menighedsrådets arbejde kan læses på staby Kirkes hjemmeside: www.stabykirke.dk  
i venstre side på forsiden skal man klikke sig ind under Menighedsrådet.          Staby Menighedsråd



   STABY MADUM 
  2. juni  1. sønd. efter trin.  10:30 nHa 
  5. juni  grundlovsdag 19:30  
   sommergudstjeneste  
   med voksenkoret. 
   Vin/kirkekaffe nHa  
  9. juni  2. sønd. efter trin. 10.30 nHa  
16. juni  3. sønd. efter trin.   9.00 Js   
19. juni   17.00 spaghettig. nHa  
23. juni  4. sønd. efter trin.  10.30 nHa - Kirkekaffe 
30. juni  5. sønd. efter trin. 10.30 nHa (grill i pgd.)  
  7. juli  6. sønd. efter trin. 10.30 nHa - Kirkekaffe  
14. juli  7. sønd. efter trin. 10.30 nHa  19.30 - aftensang på loft.   
    nHa 
21. juli  8. sønd. efter trin. 19.30 nHa - Kirkekaffe  
28. juli  9. sønd. efter trin.  10.30 nHa 
  4. august  10. sønd. efter trin. 10.30 nHa - Kirkekaffe  
11. august  11. sønd. efter trin.   9.00 nHa 10.30 nHa - Kirkekaffe 
18. august  12. sønd. efter trin. 10.00 ulfborg Marked  
   gitte E. Hansen  
25. august  13. sønd. efter trin. 10.30 nHa - Kirkekaffe  
  1. september 14. sønd. efter trin.  10.30 nHa 
  8. september  15. sønd. efter trin.    9.00 Js  

GUDSTJENESTER

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

A. Rasmussens Bogtrykkeri . Ringkøbing . www.arastryk.dk

niels Henrik arendt træffes ikke 11.-18. juni på grund af møde i udlandet.  
Pia lützen passer embedet (tlf. 6145 7308 eller 9785 3268)

n.H.a. har ferie fra og med den 13. – 19. august. i denne periode passes embedet af 
Jakob sandal tlf. 9749 5108. E-mail: Jasa@km.dk

Man er meget velkommen til at henvende sig til ”linds taxibusser”, hvis man  
ønsker kørsel til gudstjeneste eller anden kirkelig handling i både Madum og staby.  
tlf. 2023 2373


