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Det er med blandede følelser jeg nu si-
ger farvel til Staby og Madum sogne:
jeg blev selvfølgelig rigtig glad, da jeg
fik meddelelsen om at jeg var blevet
valgt til ny præst i Vesterkær sogn,
Budolfi provsti, Aalborg Stift - og,
glæder mig stadigvæk til de mange nye
udfordringer. Samtidig har jeg været
rigtig glad for at være præst her, så det
bliver vemodigt at skulle sige farvel.
Jeg kom som ny udklækket præst, og har
gennem årene fået lov til at prøve for-

skellige ting af. Både menighedsrådene
og menigheden har bakket op. TAK!
I det hele taget har vi som familie følt
os taget virkelig godt imod, og er fal-
det godt til her.
Vi beholder sommerhuset i Vester Husby,
så egnen siger vi ikke farvel til - men, som
præst her, er det et farvel. Tak til de to
sogne - det har været et privilegium at
træde mine første præsteskridt her hos jer,
tak for at jeg fik lov til det!

Astrid Louise Agerskov

TAK!

Vesterkær Kirke hvor sognepræst Astrid L Agerskov har fået embede.



Salmetunger.
Anne Vad

En lille historie om hvordan ord og
toner samt ikoner er blevet til en
smuk bog om. Salmetunger: Kirkelige
sange til tiden.

Alle historier begynder med, at der
var engang, der blev banket på døren
hos den gamle ikonmager på Staby
Kirkevej, og vi bød den unge Anne
Vad og hendes far velkommen her
hos os. De var kommet for at se på
ikoner. Anne Vad var blevet fortalt
ved forlag Poul Kristensen, Herning,
at der boede en ikonmager i Staby.
Anne søgte illustrationer til bogen
SALMETUNGER, der handler om
salmer og musik.

Det blev et meget positiv møde
med et ungt menneske, der brændte
for det, hun gik og lavede nemlig at
skrive salmer, og nu søgte hun nogle
ikoner, der kunne supplerer hendes

værker. De skulle passe symbolsk
sammen med både salmer og melo-
dier. Aftalen blev, at Anne Vad måtte
låne 15 ikoner, som hun selv udvalgte
til formålet.

Mødet fandt sted her i Staby om-
kring juli måned 2009, og bogen blev
til SALMETUNGER i januar 2012,
altså en proces på ca. 21/2 år havde det
taget at få alt på plads. Det er lang tid
at vente for at se resultatet på sit ar-
bejde og et langt pres.

Det er meget dyrt at udgive bøger,
så Anne Vad måtte søge mange fonde
- en lang og besværlig vej at betræde.
Anne Vad var da også berørt af de
mange afslag, der kom på hendes vej,
og vi ved jo alle, at der kan være
mange sten på vejen.

Jeg kunne desværre ikke hjælpe
med andet end at sende nogle
trøstende ord på mail en gang i mel-
lem og prøve at holde modet oppe
hos Anne Vad. Tit følte jeg mig hjæl-
peløs, det har de fleste mennesker vel
prøvet i forskellige sammenhænge.

Men en dag kom der en mail, nu var
tiden inde til, at der skulle ske noget,
Pastor Agner Fransen fra Ribe ville
komme og tage billeder af ikonerne, der
skulle bruges i bogen. Vi fik lavet en af-
tale med Pastoren og bad ham tage
fruen med, så kunne vi jo få en bid brød
sammen. Billederne blev taget, og nu
ventede vi i spænding på hvornår bo-
gen, som jeg kaldte den, ville komme.

Og en dag kom posten med en pakke,
det var nu ikke en bog mere men.



SALMETUNGER
Kirkelig sange til tiden.

Jeg ved, at det har været et kæmpear-
bejde både for Anna Vad men også
for musikken, som er leveret af Chri-
stian Dahlberg og Lars Oluf Larsen.

PS. For god orden skyld skal det

nævnes, at mit beskedne bidrag til
Salmetunger kun omhandler at låne
ikoner til illustration, og jeg har på
ingen måde været, eller er involveret i
det økonomiske angående udgivelse
eller salg af Salmetunger.

Ikonmageren
Svend Åge Madsen

Staby 2012

Lige når man kommer ind på Staby Kir-
kegård, bliver man mødt med en sagte
rislen. Den kommer fra et nyanlagt bed
med vandkunst, lavendler, roser,
stensætninger og et paradisæbletræ. Her
har der tidligere været to gravsteder.
Graver Bent Møller har fået ideen fra et
kursus på Løgum Kloster Højskole,
hvor en graver derfra har givet ideen vi-
dere. Tanken bag anlægget er, at livsfor-
løbet kan illustreres symbolsk. Al liv
starter ved en kilde. I Skabelsesberetnin-
gen i Det gamle Testamente fortælles
om Edens Have og i blandt træerne
stod Livets Træ, som voksede midt i ha-
ven. Når man tænker på Livets Træ, så
kan man mene, at det må være livgi-
vende for mange forskellige livsforløb.

Hermed kommer et brudstykke af
Bents fortolkning: Livet starter som
en cirkel. Den runde fontæne symbo-
liserer dette. Man er altid i centrum af
livet, fordi man lever i nuet, og man
drømmer om fremtiden. De hvide ro-
ser symboliserer dette. Livet fortsæt-
ter, også selvom man går videre op ad
grusstien og kikker tilbage på den
runde rislende fontæne, så lever man
fortsat i nuet.

Enhver kan sætte sig på bænken
lige indenfor indgangspartiet til kir-
kegården. Her kan man selv nyde
roen og gøre sin egen fortolkning af,
hvad vandkunsten og blomsterne/ an-
lægget symboliserer.

Ane Thomsen

Blomsterbed med symboler.



Rundvisning i Staby Kirke juni, juli og august 2012.
Der er rundvisning, hvor Karen Nørgaard vil vise og fortælle om 

Staby Kirkes historie og de mange seværdigheder, som findes i kirken.
Varighed er cirka 1 time. 

Det gælder datoerne:
Tirsdag den 12. juni Vi mødes ved kirken kl. 11:00
Tirsdag den 17. juli Der er ingen tilmelding
Tirsdag den 14. august

TV-avisen havde engang et indslag
om en feltpræst i Afganistan, der vel-
signede soldaterne på vej ud i krigen.
Det skabte en debat, hvor modstan-
derne sagde, at det mindede meget om
en hellig krig, hvor soldaterne skulle
vide, at Gud holdt med dem imod de
andre. Tilhængerne sagde, at selvføl-
gelig skulle disse mennesker velsignes,
som alle andre mennesker.

Det er klart et problem, hvis nogen
får den opfattelse, at Gud holder med
nogen imod nogle andre, selve kernen i
vores tro er jo, at Guds kærlighed er så
stor, at den gælder alle: Soldater, terro-
rister, konger, plattenslagere, fromme
og gudsfornægtere. Der er ikke noget

forkert i at velsigne soldaterne, der er
noget forkert i ikke at velsigne fjenden!
Som Jesus siger »Bed for jeres fjender
og velsign dem som forbander jer«.

Det er det helt omvæltende i Jesu
budskab, at Guds kærlighed er så
overvældende stor, at der er plads til
os alle, den er ikke betinget af, hvad vi
gør eller ikke gør.

Fra helt gammel tid - de allerførste
årtier efter Jesu død - har folk sagt, at
hvis Guds kærlighed virkelig gælder
alle, hvorfor så gøre sig umage med at
leve ordentlig, vi har jo fået tilgivelsen.
Og svaret er ganske enkelt, at hvis vi
hører budskabet ikke bare teoretisk,
men som en tale ind i vores fortvivlelse,
så udløser det et nyt syn på verden, så
fremkalder det en glæde, som vi får lyst
til at dele med andre. Når vi i bønnen
takker Gud for hans kærlighed til os, så
hører vi samtidig opfordringen til at gå
ud og dele glæden med andre. Eller
som salmedigteren skriver »Gud har
ingen hænder / derfor er det dig han
sender / når din næste lider nød.«

Om man skal gå i krig eller ikke gå
i krig er et moralsk spørgsmål for
hver enkelt. Men at vi skal bede, både
for vores soldater og for vores fjen-
der, det er en del af vores kristne tro.

Knud Jacobsen

Velsign dem som forbander jer.
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Formanden sørger for at bevare over-
blikket og at have fingeren på pulsen.
Menighedsrådsmøder indkaldes af
formanden, som også sætter dagsor-
den. I det hele taget har han/hun an-
svaret for, at alle relevante regler over-
holdes. Derudover viser formanden
ansigt udadtil og indgår i forskellige
sammenhænge samarbejde med pa-
storatet, provstiet og stiftet.

Næstformanden har et tæt samar-
bejde med formanden og tager over
ved formandens frafald.

Kassereren samarbejder med regn-
skabsføreren vedrørende regnskab og
budget. 

Kirkeværgen tager vare på de fysiske
rammer i og omkring kirken.
Hele menighedsrådet står som ar-
bejdsgiver, men

Kontaktpersonen varetager personp-
lejen.

Mødeudvalget: Her iværksættes de
kulturelle aktiviteter og arrangemen-
ter, som foregår i eget sogn, men der
samarbejdes også med de omkringlig-
gende sogne desangående.

Præstegårdsudvalget fører tilsyn
med præstegården og den tilhørende
jord.
Kirkegårdsudvalget fører tilsyn med
kirkegården i samarbejde med kirke-
værgen.

De menige menighedsrådsmedlem-
mer indgår som medlem i de forskel-
lige udvalg.

Der nedsættes også løbende for-
skellige ad hoc udvalg, der opløses
igen, når opgaven er løst.

Alle væsentlige beslutninger bliver
truffet i fællesskab i menighedsrådet.
Der er tradition for et samarbejde
omkring alle punkter, således at det
enkelte medlem har mulighed for at
gøre sin indflydelse gældende. Arbej-
det er meget afvekslende, og man
kommer omkring mange spændende
emner. 

At være med i menighedsrådet en-
der ofte med at blive en passion for
den enkelte - intet mindre. Vi kan så-
ledes kun anbefale at stille op til val-
get, hvor alle er på valg.

Staby - og Madum Menighedsråd

I anledning af menighedsrådsvalget
i indeværende år,

vil vi gerne give et kort indblik
i menighedsrådenes arbejde.



Aktivitetskalender:
3. juni. Afskedsgudstjeneste i Staby Kirke kl. 10.30

med Astrid L. Agerskov for Madum - og Staby Sogn.
Herefter er der et let traktement i Staby Sognegård 

6. juni. Spagettigudstjeneste i Staby Kirke kl. 17:30.
Herefter slår Staby Sognegård dørene op til et måltid mad.
Staby - og Madum Menighedsråd-

14. juni kl. 14.00 Foredrag i Staby Kirke.
Ikonmager Svend Åge Madsen fortæller om kirkens symboler.
(ca. 1 times varighed). Der er ingen tilmelding.

24. juli kl. 19:30 Hit med sangen/salmen i Staby Kirke.
De fremmødte kan vælge en salme eller sang (der er højskole-
sang - og salmebøger i kirken) og skrive titlen på et stykke
papir. Papirsedlerne kommes i en kasse for derefter at blive
trukket op i vilkårlig rækkefølge, som er en retningsgivende
dagsorden denne aften.
Aase Leth Jensen akkompagnerer på el-klaver.
Staby og Madum Menighedsråd.

19. august kl. 10:00 Markedsgudstjeneste i markedsteltet.
Ulfborg, Staby - og Madum Menighedsråd

18. september kl. 19-21. Sangaften i Staby Sognegård.
(Bemærk det er den 18. og ikke den 28. september,
som der står i Staby Sogneblad).
Samael Lamhauge akkompagnerer sangene.
Vi synger 2×45 minutter og der er indlagt kaffepause efter
de første 45 minutter.
Staby Husmoderforening, - Sogneforening og - Menighedsråd

Bibel i tårnrummet i Staby Kirke

Som noget nyt bliver der nu lagt
en lille bibel ind i tårnrummet som
en del af det faste inventar. Får
man pludselig brug for at få uddy-
bet sin viden, om en bestemt tekst,
kan man sætte sig i fred og ro og
læse i bibelen.



Kirkelige handlinger fra februar til og med april 2012.
I STABY KIRKE I MADUM KIRKE
Døbte: Døbte:
Clara Kirstine Holk

Døde og begravede: Døde og begravede:
Ernst Nygaard
Bjarne Andersen

Gudstjenester på Aktivcenteret:
Torsdag d. 7. juni kl. 14.30
v. Gitte Hansen

Torsdag d. 21. juni kl. 14.30
Andagt med salmesang
v. Aase Leth Jensen

Juli - sommerferie

Torsdag d. 9. august kl. 14.30
v. Gitte Hansen
Torsdag d. 23. august kl. 14.30
Andagt med salmesang
v. Aase Leth Jensen

Koralbog - den dybe udgave.

I 2003 udkom den »nye« salmebog
med tilhørende koralbog (bog med
noder i). Siden den tid, mere præcist
den 2. april 2004, blev der udgivet
yderligere en koralbog også kaldet:
»Koralbog - den dybe udgave«.
Hensigten med denne udgivelse var
at få tonelejet sat ned så også men-
nesker, der ikke er sopraner eller te-
norer, også kan synge med. Ar-
bejdsgruppen stillede sig selv
følgende spørgsmål: Hvilke salmer
var de mest brugte? Skulle der i den
»dybe« udgave også stå salmer, som
ikke blev sat ned? - Halvdelen af

koralbogens salmer blev sat ned i
den »dybe udgave«.

Konstateringen i dag er, at »den
dybe« udgave bliver brugt i lige stor
grad i kirkerne som hjemme i de
små hjem. Denne bog er netop ind-
købt og indgår i praksis i både
Staby - og Madum Kirke fra søndag
den 27. maj.



Kirkegårdtakster kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne

Månedens salmer:
Juni nr. 163:
Fuglen har rede, og ræven har grav
Tekst: N. F. S. Grundtvig 1856
Mel: Thomas Laub 1921.

Juli : nr. 366
Nogen må våge i verdens nat
Tekst: Svein Ellingsen 1975
Estrid Hessellund 1987
Melodi: Trond Kverno 1975

August : nr. 756
Nu glæder øst i morgenskær
Tekst: K. L. Aastrup 1940
Melodi: Tysk 1672

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.
I løbet af vinteren og foråret har vi fået lavet en del udtynding og oprydning
omkring kirkegården, prøv at gå en tur rundt på kirkegården næste gang du er
der, og læg mærke til det flotte resultat. I efteråret vil vi, med konsulenthjælp,
få lagt en langsigtet plan for kirkegården, den glæder vi os til at fremlægge for
menigheden.
Kirkeligt set er vi jo ved afslutningen af den skønne tid med højtider og kon-
firmationer, sandsynligvis er billederne af konfirmanderne kommet med i dette
kirkeblad. Nu kommer den dejlige sommertid med gæster fra nær og fjern i
vore kirker, tag godt imod dem.
Vores sognepræst Astrid Louise Agerskov, har til vores store beklagelse sagt
op, hun har fået ansættelse som sognepræst i Vesterkær pastorat Aalborg, som
følge heraf står Madum kirke uden præst fra 15. juni 2012. Der vil som følge
heraf, blive en periode, hvor vi ikke har en fast sognepræst, gudstjenesterne og
de kirkelige handlinger vil dog indtil videre fortsætte som planlagt. Jakob
Sandal vil tage sig af kontoret indtil der kommer en afklaring. Dette åbner jo
en række spændende muligheder, for nye samarbejder og nytænkning i det
hele taget. Senere på året glæder vi os til at fremlægge den løsning, vi finder for
sognet. I de forhandlinger, der vil komme, vil vi lægge vægt på den del af vore
visioner, der går på at vi ønsker en regelmæssig gudstjenestefrekvens i sognet,
det vil sige, at vi vil holde fast i, at vi skal have en gudstjenestefrekvens nogen-
lunde som nu, som der også blev udtrykt ønske om på borgermødet sidste år.
Når dette læses har vi haft vores borgermøde den 17. maj, der håber jeg, vi
også får nyttigt input til nytænkningen i sognet.

Venlig hilsen
Madum Menighedsråd Per Jacobsen, formand

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 mellem 11 og 12, undtagen mandag



Nyt fra Staby Menighedsråd.

I skrivende stund er foråret over os. Græsset er grønt, mælkebøtterne er
mange, og de er knald gule. Foran ligger sommeren. Vi glæder os til solen og
varmen.
På kirkegården er pyntegranet for længst væk, sommerblomsterne plantet og
den næstsidste etape af hækkene er ryddet og genplantet. Det gamle elmetræ
foran birumsbygningen led elmesygen. Det er nu fældet og borte. Måske et
nyt træ kommer til at se dagens lys på kirkegården?
Graveren har ladet sig inspirere og har lavet et lille anlæg ved østindgangen til kirkegården.
I marts måned afholdte vi »Kirke højskole 2012« i Staby Sognegård. Det er et arrangement
i samarbejde med menighedsrådene i gamle Ulfborg-Vemb kommune og Tim. Overskriften
var »Tro, håb og kærlighed«. De tre foredragsholdere, alle tre kvinder fra Staby sogn, gjorde
det rigtig godt. De tre kvinder var vores sognepræst Astrid Louise Agerskov, Hospice leder
Herdis Hansen og psykolog Inger Jakobsen. 70 mennesker var mødt op til en fantastisk dag.
Børnekoret ledet af organist Åse Leth Jensen afsluttede deres forårssæson med koncert i
Hover kirke, i Madum kirke og på skolen. Dejligt, at vi har et børnekor.
Påsken blev fejret og Skærtorsdag var der »nadvermiddag« i Sognegården efter aftensguds-
tjenesten.
Der var mange som havde lyst at være med, og det blev til en rigtig hyggelig aften.
»Det er forår og alting skæres ned. Der beskæres i buskadser og budgetter«. Poul Dissing
skrev denne sang i 1981. Den passer perfekt til foråret og tiden hvor regnskaber og budget-
ter gøres op.
Det er også det, vi har arbejdet med i Staby menighedsråd. Det obligatoriske borgermøde i
maj har været og har forhåbentlig givet et indblik i menighedsrådets arbejde i det sidste og i
det kommende år. Ligeledes en god debat om kirkelivet i Staby og vilkårene herfor.
Spaghettigudstjeneste d. 6. juni, bliver med præst Pia Lützten og bagefter er der aftensmad i
sognegården. Gudstjenesten henvender sig især til børn og deres familie, men alle er vel-
komne.
D. 24. juli er der »Hit med salmen« i Staby kirke. Det bliver en aften med salmesang ad li-
bitum.
Traditionen tro mødes vi også til markedsgudstjeneste i foreningernes telt, søndag d. 19. au-
gust.
Det er valgår i år. Et nyt menighedsråd skal vælges. Vi håber på stor interesse og at mange i
sognet kunne tænke sig at være med. Vi er i menighedsrådet enige om, at arbejdet i rådet er
rigtigt spændende. Der afholdes orienteringsmøde tirsdag d. 11. sept. i Staby sognegård.
Udover nyt menighedsråd, skal vi også have ny præst.
Sognepræst Astrid Louise Agerskov har fået ny stilling i Vesterkær Pastorat, i Ålborg Stift
fra d. 15. juni. 
Der afholdes afskedsgudstjeneste i Staby kirke søndag d. 3. juni, med derefter følgende af-
skedsreception i Staby sognegård.
Vi ønsker hende alt det bedste med de nye udfordringer og takker mange gange for de 81/2

år, hvor hun har været sognepræst i Madum og Staby sogn.

God sommer til alle!
Staby Menighedsråd

v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.



GUDSTJENESTER

                                                       Staby                           Madum
3. juni, Trinitatis søndag       10.30 Afskedsgudstjeneste
6. juni, onsdag                        17.30 Spagettigudstjeneste v/ Pia Lützen

10. juni, 1.s.e.trin.                     9.00 P. Lützen
17. juni, 2.s.e.trin.                     10.30 N.N. kaffe           9.00 N.N. kaffe
24. juni, 3.s.e.trin.                                                            10.30 Eilschou Holm

1. juli, 4.s.e.trin.                      9.00 J. Sandal
8. juli, 5.s.e.trin.                                                              10.30 J. Sandal 

15. juli, 6.s.e.trin.                      9.00 J. Sandal
22. juli, 7.s.e.trin.                      10.30 J. Sandal kaffe
29. juli, 8.s.e.trin.                                                              10.30 N.N.

5. august, 9.s.e.trin.                9.00 N.N. kaffe
12. august, 10.s.e.trin.                                                      10.30 N.N. kaffe
19. august, 11.s.e.trin.              10.00 Ulfborg Marked
26. august, 12.s.e.trin.              9.00 J. Sandal 

Kontoret passes af sognepræst Jakob Sandal på tlf.nr: 9749 5108. Hvis han har fe-
rie henvises til andre præster.

Kirkebil kan benyttes til gudstjenester i både Madum og Staby, henvendelse til
Gunners Taxi, tlf.: 2023 2373

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


