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Mange mener, at det er svært med troen, 
hvis man er et moderne videnska-
beligt orienteret menneske. 
Jeg er selv dybt fascineret 
af naturvidenskaben, af 
udforskningen af livets 
mindste byggesten og 
af forsøgene på at løse 
universets gåder. Men 
jo mere jeg læser, desto 
mindre synes jeg der er en 
modsætning mellem viden-
skaben og troen på Gud. Og 
sådan er det faktisk også for 
mange af de allerstørste forskere.

En af Danmarks største nulevende og inter-
nationalt kendte naturvidenskabsmænd, pro-
fessor Eske Willerslev, blev i et avisinterview 
i april spurgt om, hvad han mener moderne 
mennesker får ud af religion. Han svarer: »Na-
turvidenskaben ser verden som et mekanisk 
fænomen, og det har givet os en hel masse 
ting, men for at være fuldendte mennesker, 
skal der mere til end det. Og det, der skal til, 
er åndelighed«

Eske Willerslev er lidt en blanding af en gen-

forsker-nørd og Indiana Jones. Han har fl ere 
gange selv oplevet kraften i det at tro:

»Hvis du har været helt derude, hvor det har 
været rigtig slemt, svævet mellem liv og død, 
og det har jeg både i forbindelse med ekspe-
ditioner i Sibirien og depression, kender du 
værdien af tro. Det er det eneste, du har. Det 
eneste, du sidder tilbage med, er din fucking 
tro. Du sidder og beder og kan mærke, at du 
får styrke fra det; du mærker, at det giver dig 

noget. I de virkelige hårde situationer er 
det min tro, der har holdt mig gå-

ende; det er kraftstejleme ikke 
min videnskabelige opfattelse 
af verden, som har reddet 
mig.«

Hvad har vi vester-
lændinge at tro på?

»En af de store kriser i den 
vestlige verden i dag, også i 

et land som Danmark, er troen 
på naturvidenskaben som det 

redskab, der skal producere lykke 
i form af vækst, erkendelse og tekno-

logi. Når vi ser så mange depressive menne-
sker og så mange folk, som har det skidt, tror 
jeg, at vi har forladt sansen for det åndelige 
og spirituelle. Den er der hårdt brug for«.

Man kan have svært ved at tro. Eller man kan 
fi nde hele den åndelige side af tilværelsen 
mindre vigtig. Men ateisme er altså ikke ud-
tryk for en mere intelligent eller videnskabelig 
tilværelsesforståelse. Det er blot en anden 
form for ”tro”.
Niels Henrik Arendt

❚  »I de virkelige 
hårde situationer 
er det min tro, 
der har holdt mig 
gående«
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ARRANGEMENTER

❚  FRILUFTSGUDSTJENSTE
2. PINSEDAG

Traditionen tro går Staby-Madum og Ulfborg 
sogne sammen om en friluftgudstjeneste 
anden pinsedag den 25. maj kl. 10 på Skor-
kærvej 2, idet Inger og Knud Jacobsen atter 
har tilbudt at lægge smukke naturomgivelser 
til. Lejlighedskoret medvirker, og Eva Her-
mann spiller træfl øjte. I år er det Niels Henrik 
Arendt, der prædiker.

❚  SOMMERGUDSTJENESTE
Der er god grund til at fejre sommerens kom-
me med en sommergudstjeneste, som atter 
i år fi nder sted Grundlovsdag, den 5. juni i 
Staby Kirke, i år så sent som kl. 21.30 (efter 
afslutningen af maratonsangen, se andet-
steds). Men solen går faktisk først ned efter 
kl. 22, så måske er der mulighed for at nyde 
sommeraftenhimlen, når gudstjenesten er 
ovre.

❚  SOMMERMØDE 
 MED FOREDRAG  VED BISKOP 
 ELOF WESTERGAARD, RIBE 
Sommermødet i præstegården ligger i år 
søndag den 28. juni, og selvom alle i stiftet 
har bud efter ham, er det lykkedes at hyre 
biskop Elof Westergaard som prædikant og 
foredragsholder. Gudstjenesten i Staby Kirke 
er kl. 10.30, derefter er der pølser og øl samt 
kaffe i præstegårdshaven, og Elof Westerga-
ard holder foredrag. Alle er velkomne.

❚  AFTENGUDSTJENESTE MED 
TYSK OVERSÆTTELSE

Tyske feriegæster besøger undertiden vores 
gudstjenester, men forstår jo langt fra det 
hele. Af hensyn til dem vil aftengudstjenesten 
i Staby Kirke søndag, den 9. august kl. 19.30 
rumme salmer, som fi ndes i både dansk og 
tysk version. Desuden vil et par af teksterne 
blive læst på begge sprog, og der vil blive gi-
vet et kort resume af prædikenen på tysk. Det 
er en almindelig dansk gudstjeneste, men 
med ’oversættelses-hensyn’.
Bagefter er der rundvisning i kirken på tysk. 

❚  SANGAFTEN I MADUM KIRKE
Vi holder igen i år en aftensang søndag den 
16. august kl. 19.30 i Madum Kirke (ikke på 
loftet i år). Vi skal først og fremmest synge 
gode sange, men der bliver også lidt fortæl-
ling. En god tradition med en times sang en 
sensommeraften. 

❚  FJORD-GUDSTJENESTE OG 
KONFIRMANDSTART

Nissum Fjord-dagen ligger i år den 30. 
august, og deltagerne er opfordret til især at 
sætte fokus på børn og unge. Gudstjenesten 
i Staby Kirke kl. 10.00 bliver derfor tilrettelagt 
som en familiegudstjeneste, hvor temaet og 
aktiviteterne kommer til at dreje sig om ’fi sk’.
Ved samme lejlighed præsenterer vi det nye 
konfi rmandhold. De begynder undervisnin-
gen i uge 34, dvs. onsdag den 19. august kl. 
7:30. Efter gudstjenesten vil konfi rmanderne 
og deres forældre (og menigheden) få lidt 
nærmere orientering om, hvad det kommen-
de år vil indeholde – over et let traktement i 
våbenhuset. 

❚  SPAGHETTIGUDSTJENESTE I 
MADUM

Efterårets spaghettigudstjeneste bliver 15. 
september kl. 17.00 i Madum Kirke. Det er 
en 25 minutters gudstjeneste for børnefami-
lier (og alle andre) med leg, sang og fortæl-
ling. Ved gudstjenesten medvirker Bæverne 
fra Ulfborg Spejder-Gruppe, og det kommer 
til at handle om Madum Kirkes skytshelgen, 
Hellig-Lars. 
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i 
Madum Forsamlingshus (gratis – med mu-
lighed for at købe sodavand/øl). DET SKAL 
VÆRE NEMT FOR BØRNEFAMILIER AT GÅ 
I KIRKE.

❚  MARATONSANG PÅ 
GRUNDLOVSDAG 
– bliv euforisk af fællessang

Man bliver ’høj’ af at synge – og man bliver 
næsten euforisk af at synge meget. Staby Ef-
terskole, Vestjyllands Højskole og 13 sogne 
er gået sammen om en såkaldt maratonsang 
Grundlovsdag den 5. juni kl. 13.30-21.00 på 
Staby Efterskole, hvor vi synger os igennem 
alle højskolesangbogens afsnit, vejledt af 
sangværter, som skifter hver time, men med 
rige muligheder for forsamlingen til også selv 
at foreslå sange. 
Man kan købe et krus 
med gratis påfyldning 
af kaffe hele dagen for 
en ti’er, og man kan 
også købe en billig af-
tensret i den halve ti-
mes spisepause, som 
bliver eneste afbry-
delse. (Vil man hellere 
til fællesspisning, kan 
man også det – idet arrangementet er sådan 
et, hvor man kommer og går, som det passer 
en bedst). 
Midt på eftermiddagen kommer skuespil-
ler Iben Nagel-Rasmussen og holder en lille 
grundlovstale – det er 100-året for kvindernes 
valgret. Og efterskolens elever har også et 
indslag. Men fællessangen er omdrejnings-
punktet, og de, der deltager alle 7½ timer, vil 
have svært ved at ’komme ned’ bagefter.

❚  GUDSTJENESTE MED 
FORTÆLLING OM STOR 
EUROPÆISK PERSON

Den 5. juli 2015 er det 600 år siden Jan 
Huss, professor ved Prags universitet, 
blev brændt på kætterbålet i den sydty-
ske by Konstanz. Han havde 100 år før 
Luther kritiseret den katolske kirke for 
stort set de samme ting som Luther. Og 
Luther sagde om ham, at han var hans 
forgænger – og »i hjertet er vi alle ’hus-
siter’«. Ved gudstjenesten 5. juli kl. 10.30 
i Staby Kirke vil jeg derfor i stedet for 
prædiken fortælle den dramatiske histo-
rie om Jan Huss (og vi vil synge et par af 
hans salmer). Alle, der har besøgt Prag, 
har set det kæmpestore monument for 
ham på byens rådhusplads.

❚  MARKEDS- OG GØGLER- 
GUDSTJENESTE

Igen i år holder Ulfborg sogn og Staby-
Madum sogne en fælles gudstjeneste i 
forbindelse med Ulfborg Marked, men 
vi fl ytter tilbage til kirkerne. I år bliver 
det søndag den 16. august kl. 10 i Ulf-
kær Kirke. Gudstjenesten får et ’gøgler-
indslag’, og det er sognepræst Gitte E. 
Hansen, der prædiker.
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ARRANGEMENTER
❚  SORGGRUPPE I ULFBORG OG 

STABY-MADUM SOGNE
Mange efterladte oplever, at omverdenen ikke 
har begreb om, hvordan det er at have mi-
stet et elsket menneske. Derfor kan man som 
efterladt hurtigt komme til at føle sig alene. I 
Ulfborg Sognehus bliver der nu mulighed for 
at mødes i en sorggruppe og dele det, der 
tynger efter et dødsfald. Gruppen varetages 
af tidligere hjemmesygeplejerske Kirsten 
Hansen samt sognepræsterne Niels Henrik 
Arendt og Gitte E. Hansen. Det er gratis at 
deltage i sorggruppen. 
Tilmelding skal ske til en af de følgende per-
soner: Kirsten Hansen, tlf.: 9749 2127, Niels 
H. Arendt, tlf.: 9749 1081, E-mail: nha@km.dk 
eller Gitte E. Hansen, tlf.: 9749 1324, E-mail: 
geh@km.dk
Du er også velkommen til at kontakte os for 
nærmere information.
Der er tale om i alt 6 torsdage fra maj til sep-
tember fra kl. 15.00 til kl. 17.00, første gang 
28. maj (Kirsten Hansen og Niels Henrik 
Arendt).
Sorggruppen er et tilbud til voksne, der har 
mistet. Man må også gerne henvende sig, 
hvis man kender nogen, som kunne have 
brug for sorggruppen.

❚  SOMMERKONCERT I STABY 
KIRKE DEN 26. JUNI

Anna Bilde, vendelbo, musiker og kirkesan-
ger kommer til Staby Kirke og giver koncert 
den 26. juni kl. 19:30. Anna B. er gymnasie-
elev, 16 år og ivrig sangskriver. I efteråret var 
hun med i talentprojektet Lydkanten, der er 
en unik workshop og koncertprojekt arran-
geret i samarbejde med Det Musiske Hus og 
Kulturalliancen. 
Anna siger blandt andet: ”De bedste sange 
for mig, er dem der bliver skrevet ned i nuet, 
når notesblokken og guitaren er i nærheden. 
At ytre sig på melodi, gør at det, der er svært 

at få sagt i daglig 
tale, kan overfø-
res til billedsprog, 
så det der før var 
pinligt og lidt ube-
hageligt, kan blive 
smukt.”
Hun konstaterer 
man ved sang-
skrivning begynder 
at opleve verden i 
melodistykker og  
tekster. Mange 
men nesker og si-
tuationer inspirerer 
hende til komposi-
tionerne. De små 
ting i hverdagen 
vækker hendes lyst 

til at skrive, og det sker flere gange om da-
gen, så må brudstykker med tiden bliver til 
en hel sang.
  De musiske aner har dybe rødder i familien, 
Annas bedstemor, Inger Jacobsen, Staby, og 
oldefar har begge været organister. 
Vedrørende koncerten i Staby Kirke vil hun 
fortrinsvis spille og synge sange af egen 
komposition som beskrevet ovenfor.
Til koncerten vil der også være indlagt fæl-
lessange/salmer, så der er lagt op til en aften 
med variation på det musikalske plan.

❚  Har du lyst til at 
være frivillig ved 
Staby Kirke?

I Staby Kirke er vi ved at udvikle vo-
res klub af frivillige. Der er mange 
opgaver, der allerede varetages af 
frivillige, og der er plads til endnu 
flere.
Vi har kimelauget, rundvisere, hjælp til 
kirkebladet, lejlighedskoret, medspil-
lere i gudstjenesten både for børn og 
voksne ect..  Nu pyntning af kirken og 
kirkekaffe og flere opgaver kan løses af 
frivillige - kun fantasien sætter græn-
sen. 
At være frivillig er at være med til at 
drive og være kirke. At drive og være 
kirke er at være med til at give kirken 
liv, og det er det vi vil i Staby. Have en 
kirke fuld af liv.
Som frivillig er man med i et åbent og 
aktiv fællesskab, med til at forme det 
aktive liv i kirken, man møder engage-
rede mennesker og man er med i et 
arbejdsfællesskab,
Alle kan være med. Unge, voksne, 
ældre. Folk som kommer tit, folk som 
kommer sjældent, konfirmandforældre 
eller bare dem som har lyst.
Vi mødes ca. 2 gange om året i marts 
og september.

❚  Har du lyst at være en del af  
arbejdsfællesskabet omkring 
Staby Kirke, så er du velkommen 
til at kontakte  
Birgitte Eskildsen 4226 1559 eller 
Ane Thomsen 2910 2923

❚  DE NÆSTE ÅRS  
KONFIRMATIONER I 
STABY-MADUM

 2016: FREDAG DEN 22. APRIL
 2017: SØNDAG DEN  7. MAJ

❚  SOGNETUR TIL WITTENBERG 
OG DE ANDRE TYSKE  
REFORMATIONSBYER I 2016

Vi har allerede nogle uformelle tilmeldinger til 
en sognetur næste forår. Nu kan der sættes 
dato på. Staby-Madum arrangerer i samar-
bejde med de omliggende sogne i dagene 
23.-28. maj en sognetur til Midttyskland med 

de centrale byer 
for reformationen i 
1500-tallet. Turen 
vil foregå med bus 
og koste omkring 
4.500-5.000 pr. del - 
tager. Man kan 
blive skrevet op til 
turen allerede nu 
ved henvendelse til 
Niels Henrik Arendt, 
tlf. 9749 1081. For-
pligtende tilmelding 
inden årets udgang.

I juni, juli og august 2015 er der rundvis-
ning i kirken
Der er rundvisning, hvor Karen Nørga-
ard vil vise og fortælle om Staby Kirkes 
historie og de mange seværdigheder, 
som findes i kirken. Vi mødes ved kirken 
kl.11.00. Varighed er cirka 1 time.
Det gælder datoerne:
Tirsdag den 9. juni
Tirsdag den 7. juli
Tirsdag den 4. august
Der er ingen tilmelding

❚  RUNDVISNING I  
STABY KIRKE
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Fra venstre øverst: 
Niels Henrik Arendt, Jacob Larsen, 
Oscar Vium Kristensen, Emil Hansen, 
Mikkel Slyk Jacobsen

Fra venstre nederst:
Camilla Marhauer Lauritsen, Line Møller Rasmussen, 
Kirstine Kristensen, Alberte Nordestgaard Esager, 
Pernille Kjær Poulsgaard, 
Pernille Bennedsgaard Schwartz

❚ Konfi rmation i    
 Staby Kirke 
 Store Bededag    
 den 1. maj 2015

Foto: Mikkel Jezequel

Fossiler har altid 
fanget fantasien.

Hvad hånden 
former…..

Lighthouse Photo v/ Lisbeth P. Birkmose

Nørre Vosborg med de 
gamle bygninger er 

den perfekte ramme til dette 
arrangement.

Bisper skal 
der til, her 
Niels Henrik 
Arendt og 
Knud 
Jacobsen.

❚ ”Luthers  
   Nøgle”
Rollespil på Nørre 
Vosborg den 14. april 
2015.
Kommende konfi rmander 
fra Ringkøbing og omegn, 
herunder også fra Staby 
– Madum Pastorat, blev 
sendt 500 år tilbage i tiden. 
Kampen mellem Luther 
og den katolske kirke blev 
spillet.
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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. 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

19. maj kl. 18.30: 
MENIGHEDSMØDE  
i Madum Forsamlingshus.

20. maj kl. 19.00: 
MENIGHEDSMØDE  
i Staby Sognegaard.

25. maj kl. 10.00:  
FRILUFTSGUDSTJENESTE hos Inger og 
Knud Jacobsen, Skorkærvej 2.  
Se side 2.

31. maj kl. 19.30-21.00: 
FORÅRSKONCERT  
på Staby Efterskole. Arrangement i sam-
arbejde med Staby Efterskole, Aktiv Staby 
og Menighedsrådet.

5. juni kl. 13.30 – 21.00:  
GRUNDLOVSDAG. Højskolesangs-Mara-
thon på Staby Efterskole. Se side 3.

5. juni kl. 21.30:  
SOMMERGUDSTJENESTE i Staby Kirke 
ved Niels Henrik Arendt. Vi synger især 
sommersalmer. Se side 2.

26. juni kl. 19.30:   
SOMMERKONCERT i Staby Kirke 
med Anna Bilde. Se side 4.

28. juni kl. 10.30:  
BISKOP ELOF WESTERGAARD 
Gudstjeneste i Staby Kirke, og foredrag 
ved sommemødet i præstegården.  
Se side 2

5. juli kl. 10.30: 
STABY KIRKE, gudstjeneste med NHA 
vedr. Jan Huus. Se side 2.

9. august kl. 19.30: 
STABY KIRKE  
Dansk-tysk gudstjeneste Se side 2.

16. august kl.10.00:  
ULFKÆR KIRKE Markeds – og gøgler-
gudstjeneste. Se side 3.

16. august kl. 19.30: 
SANGAFTEN i Madum Kirke Se side 2.

30. august kl.10.00:  
STABY KIRKE Nissum Fjord Dagen og 
konfirmandstart. Se side 3.

15. september kl. 17.00: 
MADUM KIRKE  
Spaghettigudstjeneste. Se side 3.

27. september:  
Kl. 10.30 i Staby Kirke og 
kl. 17.00 i Madum Kirke:  
Høstgudstjeneste og "Fyld Danmarks 
Kirker".

28. september kl. 19.00:  
I "Den lille Sal" i Staby Sognegård.  Det er 
’Slægtens år 2015, Birgith Sørensen fra 
Lokalhistorisk Arkiv kommer med et indle-
dende oplæg. Lokale får derefter ordet. 

❚  Aktivitetskalender
  MAJ - SEPTEMBER 2015

 4. juni Niels Henrik Arendt

18. juni Gitte Hansen

   Juli – sommerferie

 6. august Gitte Hansen

20. august Niels Henrik Arendt

 3. september Gitte Hansen

17. september Niels Henrik Arendt

 8. oktober Gitte Hansen

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

❚  Kirkelige handlinger februar - april 2015
Barnedåb
22. februar i Madum kirke:  Hayli Bente Vandborg Damgård
19. april i Staby kirke:  Birk Bjerge Hestbech
Begravelser og bisættelser
 3. februar i Staby Kirke:  Jens Nørby Halkjær 
 6. februar i Staby kirke:  Poul Karlsen
14. april i Staby kirke:  Egon Mortensen

❚  Sognepræstens er tjenstligt bortrejst i dagene 26.-27. maj, og 16.-22. juni. I disse pe-
rioder passes embedet af pastor Pia Lützen (tlf. 6145 7308). Jeg har desuden tjenestefri 
11.-13. juni, hvor embedet passes af sognepræst Jakob Sandal (tlf. 9749 5108). Jeg har 
ferie i uge 28, hvor embedet ligeledes passes af Husby-præsten. Men da Jakob Sandal 
i andet halvår af 2015 vil være udsendt som feltpræst til Afghanistan, vil det være hans 
afløser, som vikarierer.

❚  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 øn-
sker 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.
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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, hovedmenu, menighedsrådet.
 Madum- og Staby Menighedsråd.

❚ Madum Menighedsråd ❚ Nyt fra Staby Menighedsråd
Sommeren står for døren med lys og 
varme. Foråret har også været lys, men 
kold.

Der har været gang i mange aktiviteter 
i løbet at vinteren og foråret. Filmkub, 
konfi rmandundervisning for voksne, kon-
fi rmandundervisning for unge og afslut-
tende med konfi rmation St. Bededag. 
Rollespil," Luthers Nøgle" for konfi rman-
der på Nørre Vosborg, børnekor og Sigurd 
Barret i Ulfborg Kirke og medspiller i 
"Varm Onsdag" i Sognegården - klubben 
for alle, der har tid og lyst til at være sam-
men en onsdag formiddag. 

Hen over sommeren bliver der tid til at 
holde ferie.

Vi glæder os og ser frem til Højskolesang-
Marathon på Staby Efterskole, d. 5. juni, 
Grundlovsdag. En hel dag, hvor Højsko-
lesangbogen gennemsynges fra ende til 
anden. Dagen afsluttes med gudstjeneste 
i Staby Kirke kl. 21.30. Undervejs er der 
mulighed for at spise i Staby Sognegård 
sammen med Aktiv Staby.

D. 26. juni har vi den glæde at kunne 
afholde sommerkoncert i Staby Kirke. 
Anna Bilde, ung talentspire med rødder 
tilbage til Staby, spiller guitar til egne 
kompositioner. I koncerten er der indlagt 
fællessange, så der er et varieret program 
i vente.

D. 28. juni kommer Biskop Elof Wester-
gaard til Staby i anledning af kirkens 
sommermøde. Han står for gudstjenesten 
i kirken og bagefter holder han foredrag i 
Præstegården.

D. 9. august gentager vi at afholde en 
dansk-tysk gudstjeneste, hvor tyske 
turister, som gerne vil til gudstjeneste i en 
dansk kirke, kan få lidt ud af gudstjene-
sten.

Markedsgudstjenesten bliver lidt ander-
ledes i år. Den vil ikke være at fi nde på 

markedspladsen, men rykker tilbage til 
kirken. Fremover vil markedsgudstjene-
sten blive afholdt skiftevis i Ulfkjær Kirke 
og Staby Kirke.

D. 30. august er der "Nissum Fjord-dag". 
Der vil være aktiviteter hele vejen rundt 
langs fjorden og i Staby Kirke vil der være 
aktiviteter i forbindelse med gudstjene-
sten.  "Nissum Fjord-dagen" vil i år have 
fokus på natur, børn og unge. Konfi rman-
der 2015/2016 opstarter denne dag.

Vi har gang i den frivillige klub. Flere 
har allerede været i gang med at pynte 
i kirken til forårets højtider og i løbet af 
sommeren, er det de frivillige, der står for 
kirkekaffen i Staby Kirke. Et tiltag som vi 
glæder os rigtig meget til og håber, at det 
bliver til gensidig fornøjelse. Der er plads 
til fl ere frivillige, og der er ikke lukket for 
tilmelding.

I dette forår er der provstesyn. D.v.s. at 
Provst Lone Hvejsel i år står for synet at 
provstiets kirker, sammen med de forskel-
lige menighedsråd og en bygningskyndig. 
Dette er tilbagevendende hvert fjerde år.

Staby Menighedsråd ønsker alle en god 
sommer!

v/Birgitte Holm Eskildsen, fmd.

I løbet af vinteren og foråret har vi på kirkegården fået lavet en del udtynding, oprydning 
og plantet ny bøgehæk, prøv at gå en tur rundt på kirkegården, næste gang du er der, 
og læg mærke til det fl otte resultat. Vore overvejelser om køb af brugt orgel, er ved at 
tage form, vi har kig på 2 konkrete mindre orgler, der er dog et stykke vej, før vi forhå-
bentlig kan glæde os over et andet orgel i Madum Kirke.

Kirkeligt set er vi jo ved afslutningen, af den skønne tid med højtider og konfi rmationer, 
vi håber konfi rmationsforberedelsen har givet konfi rmanderne livsduelighed, og sået et 
frø til at komme i kirken fremover. Nu kommer den dejlige som mertid med gæster fra 
nær og fjern i vore kirker, lad os tage godt imod dem.

De sidste 2 somre har vi haft aftensang på kirkeloftet, 
i år vil vi fl ytte ned i kirken igen, vi håber ikke 
det forringer tilslutningen, det bliver 
16. august kl. 19.30.

Når dette læses har vi haft vores 
borgermøde den 19. maj, der håber jeg 
vi også har fået nyttigt input til 
nytænkning i sognet.

 Venlig hilsen Madum Menighedsråd, 
Per Jacobsen formand
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❚ GUDSTJENESTER
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  ❙ STABY ❙ MADUM 
17. maj 6. s. e. påske 10.30  NHA Kirkekaffe  
24. maj Pinsedag 10.30  NHA  9.00 NHA 
25. maj 2. pinsedag 10.00  GEH + NHA hos  
   Inger og Knud  
   Jakobsen - Kirkekaffe  
31. maj Trinitatis   10.30 NHA Kirkekaffe 
 5. juni Grundlovsdag 21.30  NHA sommerguds- 
   tjeneste - Kirkekaffe  
 7. juni 1. s. e. trinitatis 10.30  NHA  
14. juni 2. s. e. trinitatis 10.30  NHA Kirkekaffe  
21. juni 3. s. e. trinitatis   10.30 Pia Lützen 
28. juni 4. s. e. trinitatis 10.30  Elof Westergaard  
   Sommermøde  
   Grill og kaffe  
 5. juli 5. s. e. trinitatis 10.30  NHA. ”Jan Husguds  - 
   tjeneste” - Kirkekaffe  
12. juli 6. s. e. trinitatis  9.00  Husby-præsten  
19. juli 7. s. e. trinitatis   10.30 NHA 
26. juli 8. s. e. trinitatis 10.30  NHA Kirkekaffe  
 2. august 9. s. e. trinitatis 10.30  NHA  
 9. august 10. s. e. trinitatis 19.30  NHA dansk-tysk 10.30 NHA 
   Kirkekaffe Kirkekaffe 
16. august 11. s. e. trinitatis 10.00  Ulfkær Kirke.  
   Gøgler- og markeds - 
   gudstjeneste  
23. august 12. s. e. trinitatis 10.30  NHA  
30. august 13. s. e. trinitatis 10.00  NHA Nissum Fjord- 
   dag. Konfirmandstart
   Kirkekaffe  
 6. september 14. s. e. trinitatis   10.30 NHA 
13. september 15. s. e. trinitatis 10.30  NHA Kirkekaffe  
15. september tirsdag   17.00 Spaghettigudstj. NHA 

❚ 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


