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MUSIK I KIRKEN – HVORFOR DOG?
Hvad skal vi med al den musik til en
gudstjeneste? Orgler er dyre, og orga-
nister skal have løn. Kunne vi ikke
spare mange penge ved bare at have et
elektrisk klaver til at spille til sal-
merne?

Jo sikkert og ville der ske noget ved
det? 

Ja, det ville der efter min mening. 
I følge Thomas Laub - en af de helt

store danske salmekomponister , som
blandt andet har skrevet den meget
smukke melodi til ”O, du Guds lam”,
Alt, hvad som fuglevinger fik”. ”Mor-
genstund har guld i mund”, ”Sov sødt
barnlille” og mange flere dejlige me-
lodier, har musikken en meget vigtig
plads i Gudstjenesten.

Kirkens vigtigste opgave er at for-
kynde evangeliet, og musikkens op-
gave er at understøtte teksterne, så
tekst og melodi så at sige passede
sammen i stemning og melodiføring.
Laub tog i øvrigt også organisterne i
skole og klandrede for det meget
kunstspil - lange præ- og postludier

os forspil til salmerne, som ikke un-
derstøttede teksten og forkyndelsen,
men som udstillede organistens evner
eller mangel på samme i at spille
kunstspil, hvilket burde henlægges til
koncerter! Musikken må aldrig tage
magten fra det egentlige i Gudstjene-
sten.

Men hvad betyder det så i praksis?
Det betyder blandt andet, at orga-



nistens opgave ikke bare er at vælge
to mere eller mindre tilfældige styk-
ker musik til begyndelsen og slutnin-
gen af Gudstjenesten og øve på de sal-
mer, der nu skal synges.

Nej, det forberedende arbejde be-
gynder med at læse teksterne til den
kommende søndag grundigt igennem
for at finde ud af, hvad teksten ud-
trykker, og af hvilken art den er.
Lægger den op til Lovsange, stille ef-
tertænksomhed, smerte, sorg, glæde,
taknemmelighed eller andet? Musik-
ken må så vælges ud fra, om den ud-
trykker stemninger, der svarer til det.
Vi ville nok alle blive noget overra-
skede, hvis organisten begyndte en
langfredagsgudstjeneste med en festlig
march, men der skal af og til meget
mindre til, for at mange vil fornemme
en vis ubalance imellem musikken og
indholdet af Gudstjenesten i øvrigt.

Derefter er det næste trin at kigge
på de salmer, der skal synges, og
hvilke melodier, der kan bruges til
dem, sådan, at man kan få et harmo-
nisk forløb.

Noget af det, musikken kan, er at
understøtte stemninger og følelser og
gøre sindet åbent for forkyndelsen.
Men man må til stadighed holde sig
for øje, at musikken ikke får det hele
til at forsvinde i stemninger og følel-
ser, så det i sidste ende blokerer for
ordet.

Martin Luther taler i forordet til
sin udgivelse: ”den tyske messe” om,
hvor vigtig den rige Gudstjeneste med
ord og musik er for det ”enfoldige
folk” – som vi vist i Luthers forstand
alle må anses for at være: ”Netop for
disse enfoldige menneskers skyld vil
jeg lade ringe med alle klokker, spille
på alle orgler og lade klinge alt det,
som klinge kan”.

For Luther betød musikken utrolig
meget. Et sted siger han: Satan kan
ikke holde ud at blive et sted, hvor
der spilles, for musikken bortjager
fristelserne og de onde tanker, som
kommer fra ham”.

Inger Jacobsen

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag
mandag den 24. maj kl. 10.00
Vi er så heldige, at vi igen i år har fået lov, til at holde friluftsgudstjeneste
i Inger og Knud Jacobsens have, på Skorkærvej 2.
Gudstjenesten er fælles med Ulfborg sogn! 
Bagefter gudstjenesten, tager vi en stående/siddende kop kaffe i det fri! 
Vi håber selvfølgelig på godt vejr, men tag endelig et par tæpper med - ha-
vestole til eget brug, er også en god idé.
Det er noget andet at holde gudstjeneste under Guds åbne himmel, end i
kirken - og det uanset om solen skinner eller regnen siler ned - så kom, og
tag naboen med! God pinse

Ulfborg, Staby og Madum menighedsråd, Astrid Louise Agerskov



Guldkonfirmanderne: Bagerste række fra venstre: Niels Peter Tokkesdahl, Evald Graversen,
Gunnar Thesbjerg, Villy Mortensen, Åge Bennedsgaard, Søren Mølgaard Andersen. Midterste
række fra venstre: Anders Peter Bennedsgaard, Knud Erik Olesen, Albert Albertsen, Ella Kolby,
Krista Andersen. Forreste række fra venstre: Else Bolette Christensen, Birthe Mortensen, Ulla
Bundgaard Knudsen, Esther Esager, Maren Ravn Pedersen. Det er pigernes ung pige navne.

Konfirmander årgang 2010. Bagerst venstre mod højre: Malthe Kjølhede Ahlmann Olesen,
Rune Overby Sørensen, Dennis Skovgaard Kristiansen, Simon Kirk Sørensen, Jakob Hounsga-
ard Pedersen, Thomas Nordestgaard Esager, Daniel Bak Stausholm, Søren Dybdahl Thomsen,
Mikkel Fuglsang Lausen, Nicki Oxbøll. Forrest venstre mod højre: Sognepræst Astrid Louise
Agerskov, Signe Rømer Svejgaard, Bodil Holm Eskildsen, Marianne Smedegaard, Ida Agerbo
Rindom, Line Nørby Jensen, Mette Esager, Kristina Kirk, Zazia Kirk Christensen.



Kirkelige handlinger fra februar til og med april 2010
I STABY KIRKE I MADUM KIRKE
Døbte:
Benjamin Fleng Christensen
Døde og begravede: Døde og begravede::
Svend Pedersen Jens Ole Jensen
Ole Andreas Schwaerz
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Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag mandag d. 24. maj kl. 10.00,
Skorkærvej 2.
Sommermøde: Gudstjeneste i Staby Kirke søndag d. 27. juni
kl. 10.30 m. efterfølgende sommermøde i Præstegården
Koncert i Husby Kirke tirsdag d. 29. juni kl. 19.30 med Lem-
vig Lillekor
Koncert i Staby Kirke onsdag d. 28. juli kl.19.30 med Ingeborg
Fangel og Thomas Wintereik.
Markedsgudstjeneste, Ulfborg Marked søndag d. 22. august
kl. 10.30 
Koncert i Madum Kirke torsdag d. 16. september med Bøvling
Koret
Koncert i Sdr. Nissum Kirke torsdag d. 4. november kl. 19.00
med Kim Sjøgren

Sommerfest i præstegården!
Søndag den 27.juni kl. 10.30 er der gudstjeneste i Staby
kirke, og bagefter er der et let traktement (pølser m.m.
øl og vand, kaffe og kage) i præstegården og haven.
Vi håber som altid på, at vi får godt vejr! - men uanset
vejr og vind, så er der plads, både inde og ude, til alle
som har lyst. Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen

Astrid Louise Agerskov og
Madum-Staby menighedsråd.



Bygningssyn 26/5
- Afsluttende menighedsrådsmøde kl. 18.30
Menighedsrådsmøde Staby 8/6 kl. 19.00
Menighedsrådsmøde Staby 12/8 kl. 19.00
Menighedsrådsmøde Madum 17/8 kl. 19.30
Fællesmøde 23/9 kl. 19.00
Menighedsrådsmøde Madum 9/11 kl. 19.30
Menighedsrådsmøde Staby d. 16/11 kl. 19.00

Alle møderne foregår i præstegården.
Møderne er offentlige og alle, der har inter-
esse, er velkommen til at overvære møderne.

Med venlig hilsen
Madum og Staby Menighedsråd

Menighedsrådsmøder i Madum og Staby sogne år 2010

Markedsgudstjeneste
Søndag den 22. august klokken 10:30 er der Markeds-

gudstjeneste.

Det foregår i Foreningsteltet.
Alle er velkommen.

Ulfborg, Madum og Staby Menighedsråd

Månedens salmer
Juni: Nr. 725:
“Det dufter lysegrønt af græs“ Tekst: Johannes Johansen.
Mel: Valdemar Åhlen.

Juli: Nr. 29:
“Spænd over os dit himmelsejl“ Tekst: Leif Rasmussen.
Mel: Hans Holm.

August: Nr. 368:
“Vintræ og grene og frugt hører sammen” Tekst: Jørgen Kristensen.
Mel: Peter Møller



Madum Menighedsråd
For et år siden skrev jeg, at byggeriet var afsluttet, men vi er endnu ikke helt
færdige. Vi mangler nu at få kalket kirken udvendigt, inden da skal vi have fun-
det ud af, hvorvidt der skal gøres noget ved pudslaget for at få et mere holdbart
resultat.
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.
Et nyt tiltag vi i menighedsrådene er i fuld gang med, er arbejdet med visioner,
vi har arbejdet os frem til et sæt af visioner, der vil blive fremlagt på et borger-
møde den 19. maj. Det bliver interessant at høre, hvad de der bor i sognene
mener, om vores visioner, og at få input til det fremtidige arbejde med visioner.

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: Karen Margrethe Jølming,
privat tlf. 9749 1532,
mobil 2010 7863

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: onsdage og fredage mellem 11.00 og 14.00

Sommerkoncert i Staby Kirke
onsdag den 28. juli 2010 klokken 19:30 med:
Sanger og sangpædagog Ingeborg Fangel Mo

og guitaristen Thomas Winthereik.
Kom og nyd denne sommeraften i deres samvær.

Alle er velkommen.
Ulfborg, Staby, Madum og De vestlige Sognes Menighedsråd



Nyt fra Staby Menighedsråd

Nu står sommeren foran os med sol og varme, blomster, grønne
marker og træer og badene gæster ved stranden. Hvor vi dog
glæder os, til de tre måneder, år efter år.
Konfirmationens travle forberedelsestid er ovre. Konfirman-
derne blev konfirmeret.
Vi ønsker, de har fået tanker med på deres vej, som de kan vende
tilbage til, når de en dag får lejlighed til at tænke dybere over tilværelsen.
Vi har i menighedsrådet haft et travlt forår.
De ansatte har fået ny overenskomst. Der er udarbejdet nye lønforhold og
nye ansættelsesbreve.
Vi har arbejdet med visioner. I år vil vi mødes til en fælles aften i sognegården,
hvor vi vil gennemgå regnskab, budget, hvad vi har arbejdet med, hvad vi vil
arbejde med, og hvor vi vil hen. Det sker onsdag d. 19. maj kl. 19.00 i Staby
sognegård.
Vi håber, rigtig mange vil møde op denne aften, både fra Madum og Staby. Vi
er åbne for debat, nye ideer, nye tiltag og flere kræfter.
Kirkekoncerterne er startet ud.
Den 11. marts startede vi ud med en koncert i Staby kirke med den dygtige
guitarist Søren Bødker Madsen. Aftenen var arrangeret i fællesskab med Ma-
dum, de to Ulfborg Sogne og Musikforeningen og Kunstforeningen.
Ellers glæder vi os til friluftsgudstjenesten 2. pinsedag hos Inger og Knud Ja-
kobsen, Skorkærvej 2. Sommermøde søndag d. 27. juni, hvor vi efter gudstje-
neste vil følges til Præstegården til grill og hyggeligt samvær.
Onsdag d. 28. juli vil vi se frem til kirkekoncert i Staby kirke med Ingeborg
Fangel og guitarist Thomas Winthereik.
Vi slutter sommeren af med markedsgudstjeneste til Ulfborg marked.
Kirketårnet, mod øst, har fået en ansigtsløftning. Dårlige sten er blevet skiftet
ud, og siden er blevet kalket. Vi håber, at tårnet vil fremstå mere hvid - også
om vinteren.
Ny varme - ja, vi slås lidt for at få det til at fungere ordentlig. Vi har fået lov-
ning på, at vi har kontakten til arkitekt og specialist, til det fungerer.
Der er nu udarbejdet en liste med billeder og beskrivelser af mindeværdige
sten på Staby kirkegård. Listen er udarbejdet af Holstebro Museum, og vi
lægger den frem senere på året.
Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer.

Med venlig hilsen Staby Menighedsråd

v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.



GUDSTJENESTER

                                                       Staby                           Madum
6. juni, 1.s.e.trin.                    10.30 kirkekaffe            9.00 kirkekaffe

13. juni, 2.s.e.trin                      
20. juni, 3.s.e. trin.                   9.00 J. Sandal
27. juni, 4.s.e.trin.                     10.30 m. eftf. sommermøde i præstegården

4. juli, 5.s.e.trin.                     9.00 J. Sandal, kirkekaffe
11. juli, 6.s.e.trin.                                                              10.30
18. juli, 7.s.e.ttrin.                    9.00 
25. juli, 8.s.e.trin.                      9.00 kirkekaffe

1. august, 9.s.e.trin.                                                        9.00 J. Sandal
8. august, 10.s.e.trin.              10.30 J. Sandal, kirkekaffe

15.august, 11.s.e.trin.               9.00 J. Sandal
22. august, 12.s.e.trin.              10.30 markedsgudstjeneste, Ulfborg marked
29. august, 13.s.e.trin.                                                      10.30 kirkekaffe

Jeg har ferie i uge 26, 30, 31 og 32 .
I disse perioder passes embedet af sognepræst Jakob Sandal tlf. 97 49 51 08.

Kirkebil kan benyttes til gudstjenester i både Madum og Staby, henven-
delse til Gunners Taxi, tlf.: 20 23 23 73

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.


