
Glædelig jul, glædelig påske og glædelig 
pinse! Alle kirkeårets store højtider, med 
hvert deres særpræg, ligger nu bag os, - 
festligt og dejligt har det været. 

Forude venter det, som nogle kalder ”den 
lange festløse del af kirkeåret”. I år er der 28 
uger fra pinsedag til første søndag i advent. 
Helt nøjagtigt ligger der fra pinse og til første 
søndag i advent 195 dage forude, dagene 
ligger der ubrugte og med et væld af mulig-
heder, de ligger der som en lang spraglet 
perlerække, hvor søndagenes gudstjenester 
gerne skulle komme til at ligge som små funk-
lende perler, der kan lyse op og kaste evan-
geliets glædelige og livgivende lys over alle 
hverdagene.

Efter en lang, en travl og en stressfyldt 
periode er der ikke noget så velgørende som 
en lang travetur på stranden.

Hvad enten det er sommer eller vinter, vind-
stille eller kuling, - om solen glitrer i det spejl-
blanke hav eller det knyger om ørerne med 
flyvesand og pindestumper. Ja, så er der 
noget velgørende og forfriskende over en tur 
langs stranden. Sindet renses! Det fortravlede 
falder til ro! Det stressede ligefrem drypper ud 
gennem fingerspidserne og forsvinder ned i 
sandet, som usynligt blæk på et stykke godt 

trækpapir. Det er som om havet og solen og 
himlen, har en egen iboende kraft, der kan 
dæmpe selv det mest rastløse og urolige 
gemyt til ro, og skabe fred i et splittet sind.

På sådan en travetur kan det ske du finder 
et stykke rav, som skyllet op fra havet ligger 
og funkler i lyset. Nogle gange er stykkerne 
næsten mikroskopiske små og ligger sammen 
med en tynd bræmme af opskyl som tide-
vandet har efterladt; men en enkelt gang 
ligger det der bare, det stykke du har drømt 
om i mange år, smukt og flot.  Ja, det lige-
frem lyser op i øjnene på dig. Du samler det 
op og nyder at gå og føle på det, er du rigtig 
heldig ligger der måske et årtusind gammelt 
insekt inde i klumpen og bringer bud om en 
fjern fortid. Og har du en gang fundet sådan 
en klump, så glemmer du det aldrig; men går 
gerne kilometer efter kilometer med blikket 
på strandens sand og de mange små spæn-
dende ting, som havet har skyllet op på din 
vej langs havet. Og selvom du end ikke fandt 
det mindste stykke den dag, så nød du alli-
gevel at gå der. Du gik forgæves efter rav; 
men alligevel gik du ikke forgæves.

”Sådan er det med søndagenes guds-
tjeneste,” skrev Niels Højlund engang i en  
”Teologisk Tanke” i Kristeligt Dagblad.  ”Du 
kan gå forgæves adskillige gange. Men går du 
der ikke regelmæssigt, så er du der heller ikke 
den dag ravklumpen ligger og lyser i solen.” 
- - - Måske skulle vi i Staby og Madum Kirke 
hjælpe hinanden med at finde ravklumperne i 
sommervarmen!                                            
Arne Aa.

❚ Kan man finde 
rav i sommer-
varmen?
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ARRANGEMENTER

❚ Staby Sommerfest 
afholdes i år den 4. juni i Staby, og ved den 
lejlighed sælger Staby Menighedsråd rund-
stykker mellem kl. 10.00 og 11.00, og det 
foregår indendørs i Staby Sognegård. 

❚ Sommermøde med   
 foredrag af  
 Christian Mejdahl                                                
Sommermødet i præstegården ligger i år 
søndag den 26. juni. Gudstjenesten i 
Staby Kirke er kl. 10.30, derefter er der 
pølser og øl samt kaffe i præstegårds-
haven. Christian Mejdahl holder fore-
drag.
Christian Mejdahl har 
været dansk politiker 
fra 1987–2007, og 
han var Folketingets 
formand fra 2003-
2007.  
Alle er velkomne.

❚ Aftensang
 i Staby Kirke den 12. juli kl. 19.30.
Hvorfor aftensang? At samles til aftensang er 
ikke noget nyt; det har man gjort til alle tider 
ind til for et par generationer siden, hvor det 
efterhånden blev mere og mere ualminde-
ligt at synge sammen til hverdag. Vi vil gerne 
give et lille bidrag til, at mennesker kommer 
sammen og runder dagen af med sang. Der 
skrives, udgives og synges nye salmer i stor 
stil i disse år, så en enkel ny salme står på 
programmet, og ellers er det sange og salmer 
der er på listen, vi lytter når organisten spiller 
små stykker, og klaveret kommer måske 
også i brug. Så hvad enten man er på vej 
hjem fra arbejde, om man bor i nærheden, er i 
sommerhus, eller om man blot er på tur her på 
egnen, så skal man være hjertelig velkommen 

til aftensang i Staby Kirke. ’Lejligheds-
koret’ medvirker under ledelse af 

Inger Jacobsen, og aftenen 
slutter med kirkekaffe. 

Den omtalte ny salme vi skal 
synge er ’Aftenrøde over tage’, 

og har man lyst, kan man gå på 
nettet, og søge på: Syng – Nyt 

hæftet. På denne hjemmeside står 
salmen allerøverst på listen. Klik på 

titlen ’Aftenrøde over tage’ og melo-
dien kan høres.  

❚ Sommerkoncert i  
 Staby Kirke
 Søndag den 31. juli kl. 19.30 vil Staby  
 Kirke blive fyldt af alle smukke toner.
Det er lykkes Staby og Madum Menighedsråd 
at få en aftale med et ensemble af klassiske 
musikere som under ledelse af chefen for Nye 
Opera og organist ved Gjesing Kirke i Esbjerg, 
Lars Ole Mathiasen, vil fylde kirkerummet 
med deres sang og musik.
Da aftalen er helt ny, er programmet for 
koncerten endnu ikke fastlagt; men glæd jer 
til en smuk sommeraften i Staby Kirke med 
musik ud over det sædvanlige og sæt allerede 
nu kryds i kalenderen den 31. juli. 
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ARRANGEMENTER

PRAKTISKE OPLYSNINGER

❚  Markedsgudstjeneste
Igen i år holder Ulfborg sogn og Staby-Madum sogne 
en fælles gudstjeneste i forbindelse med Ulfborg 
Marked, og i lighed med sidste år er vi flyttet tilbage til 
kirkerne. I år bliver det søndag den 21. august kl. 10.00 
i Staby Kirke. Bovbjerg Fyrorkester spiller til, og der er 
kirkekaffe efter gudstjenesten.

Glutenfri oblater i  
Madum og Staby kirker
På baggrund af en henvendelse fra et medlem af 
menigheden og for ikke at risikere at udelukke nogen 
kirkegængere fra deltagelse i fællesskabet omkring 
nadverbordet ved kirkens gudstjenester har både 
Madum og Staby Menighedsråd besluttet at anskaffe 
glutenfri oblater.
For eftertiden vil der altid være glutenfri oblater i begge 
kirker, og gluten allergikere kan blot, når de kommer til 
gudstjeneste, henvende sig til graver, kirkesanger eller 
præst, som så vil sørge for, at der vil være glutenfri 
oblater på alterbordet.  Arne Aa

© Geodatastyrelsen

Staby-Kloster Havn 5,5km

Målforhold 1:36283
Dato 03-05-2016

❚ Fjordgudstjeneste
Nissum Fjord Dagen ligger i år den 28. 
august. Temaet i år er ’Vandreture og 
fortælling’, og i den forbindelse kan 
man starte dagen med en gudstjeneste 
i Staby Kirke kl. 10:00.  Derefter kan for 
de der har lyst begive sig på en vandretur 
på ca. 5,5 km fra kirken og ned til Kloster 
Havn. Ved denne destination kan man 
som afslutning på dagen slappe af ved at 
lytte til en god fortælling. Så en søndag 
med gudstjeneste, friluftsliv og fortælling, 
vi håber på godt vejr. Følg også dags-
pressen.

De næste års  
konfirmationer i  
Staby-Madum
2017:  Søndag den 7. maj.   
 (Bemærk det er ikke på  
 Store Bededag) 
 De kommende konfirmander  
 får nærmere besked om  
 opstart senere.
2018:  Store Bededag  
 fredag den 27. april
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Den 14. marts opførte ’Lejlighedskoret’ et 
Korværk over Salme 104. Teksten er skrevet 
af Niels Henrik Arendt. Sámal Lamhauge var 
korleder, og han formåede at få de dejlige 
melodier til at klinge ved at transponere tone-
arten ned i et toneleje, der var sangbart.

Melodien er komponeret af Ellen Hessel-
lund, som Inger og Knud Jacobsen havde 
inviteret med til aftenen. 

Aftenen blev en helhed med opførelse 

af Kantanten, fællessalmer og tekstlæs-
ning. Såvel tekster som de salmer der var 
valgt udover Kantaten havde udgangspunkt 
i ’Salmernes Bog’ i Det Gamle Testamente. 
Arne Aa stod for tekstlæsningen indimellem 
salmerne.

Det blev en aften, hvor vi mindedes Niels 
Henrik Arendt, - vores meget afholdte sogne-
præst.

❚ Rundvisning i  
 Staby Kirke
 I maj, juni og juli 2016 er der  
 rundvisning i kirken.
Der er rundvisning hvor  
Karen Nørgaard 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 31. maj
Tirsdag den 28. juni
Tirsdag den 26. juli 

Der er ingen tilmelding

❚ ’Salmernes Bog’
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❚ Mødeliste for  
 Staby- og  
 Madum  
 Menighedsråd  
  2016
Møderne foregår fra  
kl. 19.00-21.30 i  
konfirmandstuen i  
Præstegården.
Staby Menighedsråd kan ved 
flere lejligheder blive indkaldt 
til kl. 18.30

Menighedsrådsmøde  
 14. juni kl. 19.00
Menighedsrådsmøde  
 16. august kl. 19.00
Menighedsrådsmøde  
 20. september kl. 19.00
Menighedsrådsmøde,  
 konstituerende  
 8. november kl. 19.00

På Store Bededag blev kampagnen for menigheds-
rådsvalg 2016 skudt i gang. Følg dagspressen hen 
over sensommeren og efteråret, vi håber på stor 
interesse.

Nedenstående er et lille udpluk af værket:

Pris Herren! min sjæl lad læbe og tunge istemme 
en sang!

Så længe jeg kan, vil jeg spille og sjunge for Ham, 
som engang

lod mørket forsvinde og dagen oprinde, o glæd 
Ham med sang!

------
Når natmørket endes, når sollyset tændes, når 

fuglen gi´r lyd,
Når himlen sig hvælver og hjertet det skælver af 

morgenens fryd,
vi beder vi dig Herre, din godhed imod os du ikke 

fortryd.

Når bølgerne bruser, når skyerne  
jager, når stormen er lyd,

når vindene suser, når tordenen  
brager af lynenes ild, 

da ved vi, O Herre, at du er den  
stærke o vær du os mild.

Man kan se program og  
hele værket på www.stabykirke.dk  
under ’Salmer’.
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 ❚ Forårets  konfirmationer

Konfirmation i  
Madum Kirke  
den 24. april 2016

Victor Jacobsen og Arne Aa
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Konfirmation i  
Staby Kirke  
Store Bededag  
den 22. april 2016



 ❚ Forårets  konfirmationer
Fra venstre øverst: 
Jesper Kynde Bøndergaard,  
Victor Peder Jacobsen,  
Emil Ahlers Mortensgaard,  
Christoffer Peter Bøeg – Jensen, Arne Aa

Fra venstre nederst:
Vivi Led Andersen, Sofie Bech Jakobsen, 
Anna Juul Eskildsen, Sofie Dich Mortensen, 
Emma Juul Eskildsen
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4. juni kl. 10.00  
sommerfesten i Staby.    
 Rundstykker i Staby Sognegård.  
 Se side 2.
 Aktiv Staby og Staby Menighedsråd 

26. juni kl. 10.30 
 Gudstjeneste i Staby Kirke, dernæst  
 sommermøde i præstegården og  
 foredrag af Christian Mejdahl.  
 Se side 2.
Staby – Madum Menighedsråd  

12. juli kl. 19.30  
Aftensang i Staby Kirke.  
 Se side 2.
Staby – Madum Menighedsråd  

31. juli kl. 19.30 i Staby Kirke.  
 Klassisk koncert under ledelse af  
 Lars Ole Mathiasen.  
 Se side 2.
Staby - Madum Menighedsråd 

21. august kl. 10.00 i Staby Kirke  
 Markedsgudstjeneste,  
 Bovbjerg Fyrorkester spiller.  
 Se side 3.
Ulfborg, Staby – Madum Menighedsråd. 

28. august kl. 10.00 i Staby Kirke,  
gudstjeneste.   
 ’Nissum Fjord Dagen’ og temaet er  
 ”Vandreture og fortælling”.   
 Se side 3.
Staby – Madum Menighedsråd i samar-
bejde med Nissum Fjord Netværk 

❚  Aktivitetskalender

26. maj Arne Aa

 9. juni  Gitte Hansen

23. juni          Arne Aa

  4. august  Arne Aa 

 18. august   Gitte Hansen

  1. september Arne Aa

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

❚ 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.

❚ 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
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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

❚  Kirkelige handlinger  
februar-april 2016
Dåb
20. marts i Staby Kirke Noah Holst Arnsfeldt, Ulfborg 
10. april i Madum Kirke Maja Guldbjerg Nørregaard,  
 Ulfborg

Vielse
13.februar i Staby Kirke Bodil Asstrup og Casper Asstrup,  
 Holstebro 
 
Begravelse og bisættelse 
19. februar i Staby Kirke Elly Kjær
27. februar i Staby kirke Arne Bennedsgaard

 
❚ 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.
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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 Arne Aa,  
Kærgårdvej 71, Husby, 6990 Ulfborg, tlf. 5950 4081 - mobil 5150 4081,  

e-mail: ara@km.dk. Træffes alle dage undtagen mandag.

❚ Madum Menighedsråd
I løbet af vinteren og foråret, har vi på kirkegården, fået lavet en del ændringer, prøv 
at gå en tur rundt på kirkegården, næste gang du er der, og læg mærke til det flotte 
resultat. 

Nu er vi næsten i mål med overtagelse af brugt orgel fra Agedrup Kirke, orglet er klar 
til overtagelse i begyndelsen af juni, vi har dog det problem at ikke alle formaliteter, er 
faldet på plads, så der går et stykke tid inden vi kan begynde udskiftningen. 

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

I år er der jo som bekendt menighedsrådsvalg, I Madum har vi igen fået lov til at  
køre med 2-års funktionsperiode. Orienterings- og opstillingsmødet bliver i år  
den 13. september, så mød op og gør din indflydelse gældende.

Når dette læses har vi haft vores borgermøde  
den 17. 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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❚ Nyt fra Staby Menighedsråd

Det blev alligevel et travlt forår. Et travlt 
forår med filmaften i konfirmandstuen, 
Korværk over Davids Salme  i Staby Kirke, 
Påsken, årets konfirmation, årets menig-
hedsmøde i Staby Sognegård, og Pinsen 
med gudstjeneste både i Madum Kirke, 
Staby Kirke og i haven hos Inger og Knud 
Jacobsen.
Nu ser vi frem til sommeren og dermed 
sommerfest med gudstjeneste og grill i 
præstegårdshaven, sangaften og koncert i 
Staby Kirke, Markedsgudstjeneste i Staby 
Kirke, medvirken i Nissum Fjord Dag og 
valg til menighedsrådet i efteråret. 
Markedsgudstjenesten, der er et samar-
bejde med Ulfborg Menighedsråd skal 

for første gang være i Staby Kirke. Alle er 
velkommen til en festlig gudstjeneste, hvor 
Bovbjerg Fyrorkester spiller til.
Nissum Fjord Dagen er sidste søndag i 
august. Der vil være aktiviteter rundt om 
fjorden. Temaet i år er ”Vandring og fort-
ællinger”. I Staby vil vi efter søndagens 
gudstjeneste tage vandrestøvlerne på og 
gå til Staby Havn. Her sluttes dagen med 
samvær og fortællinger.
”Du bestemmer selv, hvad din kirke kan”. 
Med dette slogan er menighedsrådsvalget 
2016 skudt i gang St. Bededag. I Staby 
bliver der opstillingsmøde d. 13. september 
og valgdagen er d. 8. november. I tilfælde 
af, at der kun er én liste, er der aftalevalg. 
Madum og Staby Menighedsråd går til 
valg som to selvstændige, men tæt samar-
bejdende menighedsråd.
I sidste menighedsrådsblad skrev vi, at stil-
lingen som sognepræst her i pastoratet blev 
opslået i februar måned. Det blev den ikke, 
da der var flere formalia, der skulle være på 
plads, inden det var muligt. Bl.a. har stiftet 
måttet indgå et forlig med Præstefor-
eningen om, at kommende præst i Staby 
- Madum Pastorat ikke skal være kirke-
bogsførende og begravelsesmyndighed. 
Dette p.g.a. at stillingen er en 75 % stilling.                                                                                         
Nu er det så aktuelt. Stillingen er opslået 
her i maj måned med ansøgningsfrist pr. 
30. maj. Vi håber på rigtig mange gode 
ansøgere.
Præsteboligen har fået en forbedring. 
Ydermuren på sydsiden er sat om. Tidens 
tand havde fået fugerne til at smuldre og 
derved kunne der trænge vand ind i muren 
og ødelægge muren. Nu står hele sydsiden 
med nye, pæne sten og en sund husmur.
Vi ønsker alle en god sommer og håber, 
at mange vil have glæde ved søndagens 
gudstjeneste og de andre arrangementer.
Med venlig hilsen 

Staby Menighedsråd
v. Birgitte Holm Eskildsen



12 • JUNI - JULI - AUGUST 2016

R
as

m
us

se
ns

 B
og

tr
yk

ke
ri 

. R
in

gk
øb

in
g 

. w
w

w
.a

ra
st

ry
k.

dk

❚ GUDSTJENESTER

29. maj 1.s.e. trinitatis 10.30 Arne Aa  
5. juni 2.s.e. trinitatis 19.30 Arne Aa 
  Kirkekaffe  
12. juni 3.s.e. trinitatis  10.30 Arne Aa  
   Kirkekaffe 
19. juni 4.s.e. trinitatis 10.30 Arne Aa 
  Kirkekaffe  
26. juni 5.s.e. trinitatis 10.30 Arne Aa
  Sommermøde  
3. juli 6.s.e. trinitatis  10.30 Jacob Sandal 
10. juli 7.s.e. trinitatis 10.30 Arne Aa  
17. juli 8.s.e. trinitatis 10.30 Arne Aa 
  Kirkekaffe  
24. juli 9.s.e. trinitatis 09.00 Arne Aa  
31. juli 10.s.e. trinitatis  10.30 Arne Aa 
7. august 11.s.e. trinitatis 10.30 Arne Aa 
  Kirkekaffe  
14. august 12.s.e. trinitatis 10.30 Arne Aa  
21. august 13.s.e. trinitatis 10.00 Arne Aa       
  Markedsgudstjeneste  
  Kirkekaffe               
28. august 14.s.e. trinitatis 10.00 Arne Aa
  Nissum Fjord Dagen  
4. september 15.s.e. trinitatis  10.30 Arne Aa
   Kirkekaffe 
11. september 16.s.e.trinitatis 10.30 Arne Aa  

❚ Staby  ❚ Madum

Arne Aa holder ferie i uge 26 fra mandag den 27. juni til mandag den 4. juli begge dage incl.. 
Embedet passes i denne periode af sognepræst Jakob Sandal, Husby. tlf. 9749 5108.
Sognepræst Arne Aa kommer gerne forbi til en snak – man skal bare give et praj (tlf. 5950 4081).
Rundviser i Staby Kirke Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 9749 1677,  
mobil 2890 00 39, eller e-mail kvnoergaard@mail.tele.dk  
Beretningen kan have forskellig varighed efter ønske.
Læs mere om Staby Kirke på hjemmesiden: www.stabykirke.dk


