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Statsministerens såkaldte ’sel-
fie’ et mobil-fotografi af sig 
selv sammen med USA’s præ-
sident Obama og den engelske 
premierminister fik temmelig 
meget omtale. Et udtryk for 
en nymodens selvoptagethed, 
mente nogle.

selvportrætter er dog ikke en ny 
ting, heller ikke dette med at lade 
sig afbilde i fint selskab. Det kan 
jo godt stive ens selvfølelse lidt 
af. 

i staby Kirke findes der også en 
’selfie’; den er godt nok lavet i 
middelalderen, før mobiltelefo-
nen blev opfundet og hugget ud i 
sten. så den har krævet lidt mere 

❙ Hvem vil du 
 gerne ses 
 sammen med?  
 Om en ”selfie” 
 i Staby Kirke
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❙ Rollespil på Nr. Vosborg  
 for konfirmander i  
 Ringkøbing Provsti
i nogle år har konfirmanderne gennemført rol-
lespillet ’luthers Nøgle’ på Nr. Vosborg. I år 
bliver det den 1. april, og konfirmanderne 
fra staby-madum er med. spillet involverer 
ikke mindre end 130 frivillige, og alle bliver 
ført 500 år tilbage i tiden og oplever aflads-
kræmmere, markedsfolk, pilgrimme, biskop-
per, fyrster og såmænd også et par djævle. 
ja, sidste år deltog også dyr i spillet. menin-
gen er på en munter måde at få et indblik i, 
hvorledes reformationen prægede og præger 

vores forestillinger om verden. Det er skrevet 
af professionelle rollespilsforfattere, men det 
er de mange amatører, der giver det liv. man 
kan melde sig til præsten som frivillig, men 
man er også velkommen til at slå et slag forbi 
blot for at se på.

❙ Bispevielse i Ribe  
 Domkirke
Den nye biskop over ribe stift bispevies i 
ribe Domkirke søndag den 1. juni kl. 14.00. 
Bispevielsen transmitteres i fjernsynet.

ARRANgemeNteR

❙ tre særlige gudstjenester:
❙ Skærtorsdag  
var dagen, hvor jesus for sidste gang spiste 
med sine disciple, men ved samme lejlighed 
indstiftede nadveren. Efter aftengudstjene-
sten med altergang i Staby Kirke den 17. 
april kl. 19.30 spiser vi sammen sandwich 
med et glas vin i våbenhuset.

❙ Spaghettigudstjeneste
påskens budskab er afgjort også for børn. i år 
holdes der påskegudstjeneste for børnefa-
milier 3. påskedag, tirsdag den 22. april kl. 
17 i Staby Kirke. En spaghettigudstjeneste er 
en kort gudstjeneste på børnenes præmisser. 
Bagefter går vi over i sognegården og spiser 
lasagne. Børnekoret medvirker.

❙ Sommergudstjeneste i Staby  
 med sang, musik og Brorson
ligesom sidste år holder vi i en skær for-
sommeraften sommergudstjeneste i Staby 
Kirke, i år den 3. juni kl. 19.30. Vi synger 
sommersalmer og hører musik. Da det er sal-
medigteren Brorsons 250-års dødsdag, vil 
Brorson være vel-repræsenteret, og vi vil bl.a. 
høre hans morsomme digt om den grumme 
Goliat. lejlighedskoret medvirker ligesom 
sidste år. Og efter gudstjenesten nyder vi et 
glas hvidvin i våbenhuset eller (hvis vejret er 
godt) udenfor kirken.

❙ Filmklub
spørgsmålet om den værdige død for alvorligt 
syge dukker op igen og igen, senest for nogle 
få uger siden med beretninger om danskere, 
der tager til udlandet for at få hjælp til at slutte 
deres eget liv. i marts måned vil vi i præste-
gårdens konfirmandstue se to overordentligt 
roste film, der begge kredser om dette tema.

Den 5. marts kl. 19.30 (efter madklub) viser vi 
den spanske ’mit indre hav’ (instruktør alejan-
dre amenábar) om ramón, der ligger lammet 
i mere end en snes år efter en svømmeulykke 
– trods situationen en meget livsbekræftende 
film. 

Den 25. marts kl. 19.00 vises den franske 
’l’amour’ (instruktør michael Haneke), der 
handler om et 80-årigt musiker-ægtepar, hvis 
kærlighedsbånd sættes på prøve, da den ene 
bliver alvorligt syg. 

alle er velkomne i filmklubben. Efterfølgende 
taler vi om filmene over en kop kaffe.

❙ Litteraturkredsen 
er kommet godt fra start med en halv snes 
deltagere, der mødes ca. en gang månedligt. 
Vi kan godt være flere. man må gerne ringe på 
9749 1081 og høre nærmere.

Niels Henrik og Birgitte Arendt

end et tryk på en tast, både fysisk og tidsmæs-
sigt. tilmed er halvdelen af ’selfien’ i mellemti-
den forsvundet. 

men i korbuens venstre side er der hamret ind 
i en af stenene et kongebillede. Det er det bil-
lede, der også bruges som staby Kirkes logo. 
De, der har forstand på det, mener, at det godt 
kan være kongen dengang selv, der har beor-
dret, at det skulle laves. personen står med ar-
mene løftede, udstrakte. 

i de middelalderlige kirker var det alminde-
ligt, at der i korbuen var et krucifiks, altså en 
træskulptur med jesus på korset. (i staby er 
konsollerne til korbuekrucifikset i form af to 

udhuggede menneskehoveder stadig at se.) 
Kongen havde altså anbragt billedet af sig 
selv nedenfor krucifikset. 

En konge der får lavet et billede af sig selv i 
bøn til en, der hænger på et kors som en an-
den forbryder – det er en lidt speciel ’selfie’. 
men der ligger et utrolig budskab i det: det 
betyder, at i realiteten bliver alle standsmæs-
sige forskelle imellem os ophævet i kirken. 
selvfølgelig bliver vi ikke ens. men vi bliver 
alle sammen lige store i forhold til vor Herre. 

så er alle de forskelle, som er imellem os, 
ikke så vigtige. så er det heller ikke så vigtigt 
at blive lagt mærke til. Og så er der først og 

fremmest et rigtig stort håb for helt alminde-
lige mennesker. For ham, der afmægtigt måt-
te udstrække armene på korset, er samtidig 
ham, der har al magt i himlen og på jorden.

Det kan godt være, at det er fint at blive set 
sammen med Obama. men der er ikke no-
get større end at blive set sammen med den 
mand, som blev korsfæstet for snart 2000 
år siden. Heller ikke, selv om man er landets 
statsoverhoved.

Niels Henrik Arendt
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Lørdag den 25. januar tog højskoledagen 
udgangspunkt i Folkeskolens 200 års jubi-
læum i 2014.

Dagen startede med morgensang i Vedersø 
Kirke, hvor også margrethe Koch fortalte om 
jesus´ skolegang.

Første foredragsholder i Vedersø Kulturcen-
ter: Universitetslektor Charlotte appel tog de 
fremmødte med på en historisk rejse under 
overskriften: ’Fra reformationen 1536, 1814 
og efter’. på en levende og præcis gennem-
gang kom vi dog endnu længere tilbage i ti-
den hvor fx middelalderlige kirker har beva-
ret nogle kalkmalerier, som kan vise/fortælle 
noget om skolegangen i gamle dage. Det alt 
sammen blev belyst fra såvel, kongernes, 
præsternes, lærernes og elevernes synsvin-

kel. Charlotte a. tryllebandt forsamlingen med 
hendes store viden på skoleområdet kombi-
neret med fremvisning af lysbilleder. til sidst 
reklamerede hun for storværket om skolens 
historie: ’Dansk skole historie.’ Hverdag, vil-
kår og visioner gennem 500 år.

Næste foredragsholder: jørgen Carlsen 
(medl. af Etisk råd), forstander på testrup 
Højskole. Han gjorde opmærksom på, hvor 
meget højtstående ledere i Danmark fokuse-
rer mere og mere intenst på, at folk - børn helt 
ned i børnehaveklasser skal have opbygget 
så mange kompetencer som muligt, for at det 
i sidste ende skal gøre Danmark til et ”rigt” 
land om få år. men det har også en pris, vi må 
aldrig glemme bare at være mennesker. Også 
han havde tilhørerne i sin hule hånd, med sin 

Værket: ’Dansk skole historie. 
Hverdag, vilkår og visioner 
gennem 500 år’. De to første 
bind er udkommet.

Charlotte Appel foran lærredet, hvor lysbillederne blev fremvist.

Jørgen Carlsen tager en 
velfortjent pause.

❙ Staby Kirke 16. maj 2014 kl. 10.30
jes led andresen, stabyvej 62, staby
Bastian Damkjær jespersen, skorkærvej 6, staby
Hans peter Holm jessen, Gl. skolevej 5, staby
jakob Vad Eskildsen jørgensen, skorkærvej 16, madum
pernille Dich mortensen, selbjergvej 2, staby
magnus susgaard, Brondbjergvej 8, staby 
asta rømer svejgaard, Nørrevej 9, staby
jimi Emil Ewald Zakariassen, skjoldgården 46 st.th.,  
Holstebro

❙ madum Kirke 18. maj 2014 kl. 10.30
Christian ivan jacobsen, madum Kærgårdvej 8, madum

❙ Kirkehøjskole  
 i Vedersø

store indsigt i det politiske liv både i 
Danmark og globalt. Der kom også 
en opfordring til at gøre oprør: ”Grib 
dirigentstokken og gør modstand 
mod den stigende mistillid overfor 
menigmand, der hersker helt oppe 
fra toppen af, og sæt en stopper for 
den endnu strammere effektivise-
ring på arbejdsmarkedet”, var en af 
hans sidste bemærkninger.

’sneflokke kommer vrimlende’ blev 
sunget som afslutning denne rå-
kolde januardag, hvorefter alle tog 
hjem godt tanket op mentalt. stor 
tak til arrangørerne tim -, stadil - 
Vedersø menighedsråd for en rigtig 
dejlig dag.

❙ Årets 
 konfirmander
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15. december 2013 fejrede vi, at den lille af Staby Kirkes klokker havde 500-års fødsels-
dag. Den bærer indskriften:  + Sancta ® Katerina ® anno ® dni ® mvxiii ® hinrick ® van ® 
lupke + Det betyder, at den er indviet til helgenen Katerina, er støbt i ’det herrens år 1513 
af Hinrick van Lupke’.

Heinrich fra lübeck er altså klokkestøberen. Han stammede 
fra en klokkerstøberfamilie i Kampen i Holland, og derfor bærer 
også enkelte klokker i Danmark indskriften ’Hinricus de Cam-

pen’. Klokken i 
staby er den ene-
ste, hvor tilknyt-
ningen til lübeck 

nævnes, men her boede han fra 1512 som klokkestøber for her-
tugerne fra mecklenburg. Hans klokker hører til de smukkeste 
fra senmiddelalderen. De fl este af hans andre klokker befi nder 
sig i mecklenburg, bl.a. to meget store og velklingende klokker 
i parchim. En søndagsklokke, som han støbte til st. marie Kirke 
i lübeck, styrtede ned og gik itu, da kirkens tårn blev bombet 
palmesøndag 1942. i dag er klokken udstillet i kirken som et ma-
nende mindesmærke.

Hvordan den lille, fi ne klokke er endt i staby Kirke, fi ndes der 
ikke forklaring på. men det kan muligvis hænge sammen med 
staby Kirkes forbindelse med mariager Kloster. 

legenden om Katerina, som klokken er indviet til, fortæller om 
den skønne, modige og kloge kongedatter, der blev ’trolovet 
med Kristus’ og måtte lade livet for dette. Det fortælles at Ka-
terina talte den kristne sag for kejseren, og gjorde det så godt 
at det lykkedes hende at omvende de 50 mest lærde fi losoffer i 
kejserriget. men da hun afslog at blive kejserens hustru, måtte hun lade livet og lide døden ved 
halshugning. inden hun blev halshugget, var et marterhjul på mærkeligvis sprunget i stykker, så 
hun ikke kunne torteres. Hun var en meget populær helgeninde i senmiddelalderen.

❙ mødeliste for Staby og madum menighedsråd 2014
 18/3 kl. 19:00 regnskabsmøde. 

 8/4  kl. 19:00. menighedsrådsmøde 

 6/5  kl. 19:00 Borgermøde/menighedsmøde. madum Forsamlingshus.

 8/5  kl. 19:00 Borgermøde/ menighedsmøde staby sognegård.

 20/5  Bygningssyn på de respektive kirker kl. 16:00. 
  præstegården ved præstegårdsudvalget kl. 17:30.

 24/6  kl. 19:00 menighedsrådsmøde

 19/8  kl. 19:00 menighedsrådsmøde

 16/9  kl. 19:00 menighedsrådsmøde

18/11  kl. 19:00 menighedsrådsmøde, konstituerende.

alle møder er offentlige og foregår i præstegården (med undtagelse af borgermøderne). 
madum og staby holder møde hver for sig i en time, derefter afsluttes et fælles møde.

❙ Staby Kirke har  
 fået sin egen  
 Lysglobe
staby menighedsråd har gen-
nem længere tid ønsket sig en 
lysglobe til kirken og kort før jul 
fi k staby et fl ot nyt kunstværk, 
en fl ot lysglobe tegnet og ud-
ført af jørgen Have meldgaard 
fra Husby. lysgloben står foran 
gitterlågen til lindes Kapel, og 
her i vintermånederne har der 
været levende lys i den til hver 
gudstjeneste, ”Det både luner 
og ser godt ud”, har en kirke-
gænger ytret sig om. Derudover 
vil de mange lys blive tændt ved 
særlige lejligheder. Det er f.eks. 
meningen, at lysgloben i fremti-
den skal bruges ved allehelgens 
gudstjenester. ❙ Klokke i 500 år
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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. 18.00–19.30 
leder: Kristina louise Noe, tlf.: 6165 2848

Ulve: mandag kl. 18.00–19.30 
leder: Kirsten agerbo, tlf.: 5158 7427

Spejdertroppen:  tirsdag kl. 19.00–21.00 
leder: morten Dahl, tlf.: 2480 4986

Gruppeleder: Kim Bertelsen, tlf.: 3063 6884 / 9742 0383

 6. marts  v. Niels Henrik arendt

 20.  marts  v. Gitte Hansen

 10.  april  v. Niels Henrik arendt

 24.  april  v. Gitte Hansen

 8.  maj  v. Niels Henrik arendt

 22.  maj  v. Gitte Hansen

 5.  juni  v. Niels Henrik arendt

 19. juni  v. Niels Henrik arendt

5. marts kl. 19.30:  
Filmklub i præstegården. ’mit indre hav’.

25. marts kl. 19.00:  
Filmklub i præstegården. ’ l’amour ’

27. marts kl. 19.30: i Ulfborg sognehus.  
Foredrag ved bispekandidat Elof We-
stergaard under overskriften. Korset og 
den tomme grav.

1. april kl. 8–14 på Nørre Vosborg. 
rollespillet. ’luthers nøgle’ opføres. 
Konfirmanderne sammen med NHa.

17. april kl. 19.30 i staby Kirke, skær-
torsdag. sandwich og hvidvin efter 
gudstjenesten i tårnrummet.

22. april kl. 17.00 i staby Kirke, 3. på-
skedag, spagettigudstjeneste. Derefter 
lasagne i staby sognegård.

6. maj kl. 19.00: Borgermøde/menig-
hedsmøde i madum Forsamlingshus.

8. maj kl. 19.00: Borgermøde/menig-
hedsmøde i staby sognegård.

16. maj kl. 10.30 i staby Kirke store 
Bededag, konfirmation.

18. maj kl. 10.30 i madum Kirke, konfir-
mation.

21. maj  kl. 19.00-ca. 21.00: ”Kirkevan-
dring” på Klitten, mødested. Nr. lyngvig 
Kirke Distriktsforeningen af menigheds-
råd i ringkøbing provsti.

3. juni kl. 19.30 i staby Kirke som-
mergudstjeneste. Vi mindes Brorsons 
dødsdag for 250 år siden. lejlighedsko-
ret medvirker.

9. juni kl. 10.00 hos inger og Knud ja-
cobsen, friluftsgudstjeneste. lejligheds-
koret medvirker.

Engang hen over sommeren vil der 
være orgelkoncert i Husby Kirke. Or-
ganist poul jacobsen spiller, og der vil 
komme en sopran.  ’De vestlige sogne, 
Ulfborg, Madum og Staby Menigheds-
råd’. 

6. juli kl. 10.30 i staby Kirke radiotrans-
mission.

13. juli kl. 19.30: aftensang på loftet på 
madum Kirke.

3. august kl. 19.30 i staby Kirke med 
tyske oversættelser.

10. august kl. 10.30 i staby Kirke, der-
efter sommermøde i præstegårdshaven. 
Birthe rønn Hornbech er inviteret til at 
fortælle /holde foredrag.

17. august kl. 10.00: markedsgudstje-
neste ved Ulfborg marked.

❙ Aktivitetskalender
 Aktiviteter  marts  - august 2014

❙ gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem
 i cafeteriet torsdage kl. 14.30

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 d. 29. april
Tirsdag d. 27. maj
Tirsdag d. 1. juli
Der er ingen tilmelding.

November 2013 - januar 2014 - Barnedåb:
24. november i staby Kirke: lise Bak Winther
19. januar i madum Kirke: sara marie lund madsen

❙ Rundvisning i  
 Staby Kirke 
 april, maj og   
 juli 2014

❙ Kirkelige handlinger i Staby og madum Kirker
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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 menighedsrå-
 det. madum – og staby menighedsråd.

❙ madum menighedsråd ❙ Nyt fra Staby menighedsråd
I kalenderen står der nu FORÅR. Dejligt!

i menighedsrådet er planlægningskalen-
deren fyldt ud – ja langt hen på året.

Der er gamle og nye tiltag på planen.

i vinter har der været stor opbakning 
om kring de tre historiske gudstjenester. 
Gudstjenesten anno 55, gudstjenesten 
anno 1100 - 1200-tallet og gudstjenesten 
anno 1536 (en gudstjeneste på reformati-
onstiden). lejlighedskoret har medvirket 
ved hver gudstjeneste.

i år byder fi lmklubben på to fi lm i præste-
gården. ”mit indre Hav” og ”l´ amour”. i 
begge fi lm er aktivs dødshjælp hovedte-
maet – et højaktuelt emne, der har været 
livlig debatteret i medierne hen over vin-
teren.

Kirkehøjskolen, som madum - og staby 
menighedsråd er medarrangør af, foregik i 
Vedersø d. 25. januar. Dagen tog udgangs-
punkt i Folkeskolens 200-års jubilæum 
2014.

Konfi rmanderne er snart ved at nå til vejs 
ende i deres konfi rmandundervisning. Der 
er, som vanligt, konfi rmation i staby st. 
Bededag, og efterfølgende søndag er der 
konfi rmation i madum Kirke. Det bliver en 
god oplevelse.

De unge mennesker har oplevet mange 
spændende og nye tiltag i konfi rmandun-
dervisningen. Bl.a. har de haft besøg af en 
jordmoder og en bedemand.  i marts skal 
vore konfi rmander være med til rollespillet 
på Nr. Vosborg. luthers Nøgle, et rollespil, 
der efterhånden har været spillet i fl ere år.

rollespillet er en fri fortolkning af refor-
mationen i Danmark. ”Et spil om sjælens 
fred, Himmerigets nøgler, magtmisbrug, 
sygdom, kærlighed, forandring og tro” – 
ja, det er det, konfi rmanderne skal være 
med til. Niels Henrik arendt er én af rol-
lespillerne.

påsken kommer med sin fortælling om 
indtoget i jerusalem, nadveren, korsfæ-
stelsen og opstandelsen.

Umiddelbart efter påske, 3. påskedag, 

som det hed i gamle 
dage, er der spaghet-
tigudstjeneste 

for hele familien i sta-
by Kirke.

i maj byder vi ind til 
borgermøde eller også 
kaldet menigheds-
møde. Det er aftenen, 
hvor menighedsrå-
dets fremlægger de-
res arbejde bagud- og 
fremad rettet. Det er 
også aftenen, hvor 
der er tid til at få sig en snak. ”Hvad vil 
du med din kirke”? i år vil emnerne bl.a. 
være: ”skal vi forny kirkebladet?”, ”Kan vi 
li´ at drikke ”kirkekaffe?” og ”Vil vi gerne, at 
staby Kirke er belyst?”

i løbet af vinteren og foråret regner vi med 
at få etableret automatisk låsning af syd-
døren, anlagt den nye stibelægning syd 
om kirken og få orglet restaureret. 

Orglet er vurderet. Det er fremstillet af 
markussen og søn, i deres glansperiode i 
begyndelsen af 1940´erne og er betragtet 
som værende historisk værdifuldt. Orglet 
har en meget fi n klang, p.g.a. pibernes 
metalliske sammensætning og orglet er 
derfor værd at bevare. menighedsrådet 
har besluttet at restaurere det.

ideen med at få belysning på staby Kirke 
er udskudt indtil videre, og vi afventer en 
god debat på borgermødet den 8. maj.

Vi har desværre måttet tage afsked med 
vores ellers nyansatte organist Boyana 
Bjørn. til gengæld, vil vi gerne byde hjerte-
lig velkommen til annette Gaardsted, som 
er nyuddannet organist fra Vestervig. Hun 
er særdeles øvet og er lokal bosat i tim.

Vi ønsker alle et godt forår!

Med venlig hilsen 

Staby Menighedsråd v/ Birgitte Eskildsen, 
fmd.

Vi havde nogle fi ne gudstjenester i adventstiden, og som altid en festlig julegudstjeneste 
med en propfyldt kirke, det er altid dejligt og gør det ekstra festligt når mange er i kirke. 
Vi mener nu, at vi i samarbejde med præsten har tilpasset antallet af gudstjenester til 
behovet, der har ved de seneste gudstjenester været rigtigt fi nt fremmøde, og vores 
julearrangement var meget vellykket, bl.a. fordi der var så mange deltagere såvel børn 
som voksne. Der har været tale om, at man burde lukke kirkerne, i sogne med under 200 
folkekirkemedlemmer, det er ikke aktuelt for madum sogn med det fi ne fremmøde vi har 
til alle vore arrangementer.

Da vi mener det er vigtigt at bevare madum Kirke som en attraktiv kirke, arbejder vi med 
at fi nde et brugt orgel til erstatning for det nuværende og er påbegyndt arbejdet sammen 
med en orgelkonsulent. Vi har i øjeblikket 2 forskellige orgler i kikkerten.

Der bliver både på vores åbne regnskabsmøde den 18. marts og på borgermøde vedrø-
rende visioner 6. maj i madum Forsamlingshus, mulighed for at byde ind med hvad du 
ønsker dig af din kirke, og hvad du kunne tænke dig at bidrage med til din kirke. Kom og 
gør din indfl ydelse gældende. især efterlyser vi nye ideer til nye måder at 
bruge både kirke og forsamlingshus, så der også i årene fremover kan 
være et socialt og kulturelt liv i madum.

Ellers er foråret jo en skøn tid hvor alting grønnes, det bliver 
lysere, lunere og endelig er foråret jo festens tid, med på-
sken og konfi rmationerne som klare højdepunkter. Kig hen 
i kirken og vær med til at gøre disse dage til festdage, 
vel mødt.  

Venlig hilsen Madum Menighedsråd
per jacobsen formand.
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   ❙ StABY ❙ mADUm 
 2. marts  Fastelavn 19.30 Jakob Sandal  
 9. marts   1.s.i fasten 10.30 NHA kirkekaffe  9.00 (m. altg.) NHA 
16. marts  2. sønd. i fasten  10.30 NHA kirkekaffe 
23. marts  3. sønd. i fasten 10.30 NHA kirkekaffe  
30. marts  Midfaste søndag 10.30 NHA  
 6. april  Mariæ bebudelse  10.30 Pia Lützen 
13. april  Palmesøndag 10.30 NHA kirkekaffe  
17. april  Skærtorsdag 19.30 NHA Let traktement  
18. april  Langfredag  10.30 NHA 
20. april  Påskedag 10.30 NHA   9.30 NHA 
22. april  3. påskedag 17.00 spaghettigudstjenste  
27. april  1.sønd. efter påske 10.30 NHA kirkekaffe  
 4. maj  2.sønd. efter påske 10.30 NHA kirkekaffe  
11. maj  3.sønd. efter påske  10.30 NHA Kirkekaffe 
16. maj  Store Bededag 10.30 NHA konfirmation  
18. maj  4.sønd. efter påske  9.00 NHA 10.30 NHA konfirm. 
25. maj  5.sønd. efter påske  9.00 Jakob Sandal kirkekaffe 
29. maj  Kristi himmelfart Henvises til Husby  
 1. juni  6.sønd. efter påske  19.30 J. Sandal 
 3. juni   19.30 sommer-gudstj. (Brorson 250 år †) kirkekaffe 
 8. juni  Pinsedag 9.00 NHA 10.30 NHA Kirkekaffe 

❙  Sognepræst Niels Henrik Arendt er tjenstligt bortrejst 3.-7. april 2014.  
 Embedet passes i denne periode af pastor pia lützen (tlf. 6145 7308 ell. 9785 3268).

 Derud over er arendt på kursus 20.-22. marts og har ferie 19.-30. maj.  
 sognepræst jakob sandal (tlf. 9749 5108) varetager embedet i disse perioder (22/3 dog   
 sognepræst søren Wogensen). 

 Det gælder fortsat, at sognepræsten gerne kommer forbi til en snak – man skal bare give et   
 praj (tlf. 9749 1081).

❙  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.

❙ Rundvisning i Staby Kirke
 Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 9749 1677 / 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


