
❚  Men er det 
sandt?

Sådan spørger Grundtvig om Jesu opstan-
delse i påskelilje-sangen. Og spørgsmålet har 
jo været på mediernes dagsorden, efter at en 
københavnsk præst i julen fik fortalt, at sådan 
bogstaveligt troede han ikke på det. Siden er 
han blevet klar over, at det bør han vist tænke 
lidt mere over – og det får han så hjælp til.

Det er indlysende, at man kan komme i tvivl 
om det, sådan som Grundtvig giver udtryk 
for. Ingen så Jesus stå op af graven. Vi har 
kun budskabet derom fra dem, der siden 
mødte ham og erfarede, at han var 
levende. For dem var det selvsagt 
lige så umuligt at begribe, som 
for os. De vidste ligesom os, 
at når man er død, så er man 
død. Men der skete noget, 
som overbeviste dem om, 
at døden var kommet til 
kort. Og den nyhed – den 
var de siden hen villig til 
at dø for (hvad mange af 
dem også gjorde).

Vi er ikke klogere end 
dem, når det kommer til op-
standelsen – uanset at der er 
andre ting, vi ved meget mere 
om, end de gjorde.

Jeg tror på Jesu opstandelse. Men 

jeg kan overhovedet ikke forklare det – det er 
og bliver et mysterium. Samtidig er jeg nødt 
til at sige, at det er den mest altomfattende 
begivenhed, der nogensinde har fundet sted. 
Større kan det ikke blive. Og det er på grund 
af opstandelsen, at vi har kirken.

Vi kan ikke komme og prøve at forklare det. 
Vores hverdagssprog slår ikke til. Det viden-
skabelige sprog gør det slet ikke. Og vi må 
leve med, at vi altså kun har nogle menne-
skers vidnesbyrd om det at bygge på – og 
så den erfaring, vi selv kan gøre af, at vi kan 
håbe midt i den dybeste sorg. At det håb fin-
des, skyldes at Jesus er levende og vækker 

det i os.

I kirken stiller vi ikke krav om, at 
folk skal tro på denne kosmiske 

begivenhed. Hvordan skulle vi dog 
kunne forlange det, så ubegribe-
ligt som det er. Men vi giver nyheden  
videre – hvordan skulle man kunne 

lade være med det! Og der-
for siger vi også ved hver 
eneste begravelse: det 
er ikke, som det ser ud til 
her. Den døde er ikke her. 
Døden er blevet snydt. Hun 

eller han er hos Gud. Og der 
er der liv og glade dage. For 

Jesus er opstået fra de døde. 

Det vil vi holde påske på om et 
par måneder.

Niels Henrik Arendt

MARTS - APRIL - MAJ 2015
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❚  KONFIR- 
MATION I  
STABY  
KIRKE

Årets konfirmation fin-
der sted Store Bededag, 
den 1. maj kl. 10.30 i 
Staby Kirke. Der bliver 
10 konfirmander, så der 
vil være god plads også 
til den almindelige me-
nighed.

❚  PÅSKENS GUDSTJENESTE
Palmesøndag 29/3 kl. 10.30 i Madum Kirke.

Skærtorsdag 2/4 kl. 19.30 i Madum Kirke. Ef-
ter gudstjenesten er der en sandwich og et 
glas vin.

Langfredag 3/4 kl. 10.30 i Staby Kirke.

Påskelørdag 4/4 kl. 16.30 Påske-Vesper med 
Kingokoret fra Tjørnuvik på Færøerne. Musik 
og fortælling.

Påskedag 5/4 kl. 9.30 i Staby Kirke og 10.30 
i Madum Kirke.

2. Påskedag 6/4 kl. 10.30 i Staby Kirke.

Hvad med at prøve ’hele pakken’ - det giver 
en flot sammenhæng hen over ferien og høj-
tiden.

❚  ROLLESPIL FOR KONFIR-
MANDER - OG VOKSNE!

Igennem flere år har konfirmander fra mange 
sogne i Ringkøbing Provsti deltaget i en hel 
dags rollespil, der skal gøre dem fortrolige 
med reformationen og Martin Luther. Spil-
let gennemføres i år den 14. april kl. 8.00 – 
12.30. Der er mange frivillige, men vi kan altid 
bruge flere – ring til Niels Henrik Arendt på 
97491081, hvis du/I vil være med. En fornøje-
lig og lærerig oplevelse også for voksne.

❚  FORÅRS-SPAGHETTIGUDS-
TJENESTE

afholdes i Staby Kirke den 22. april kl.17.00 
med efterfølgende spisning i sognegården. 
En kort gudstjeneste for familier, og hvor der 
især er lagt vægt på at børnene får noget ud 
af det hele. Kom og vær med!

❚  DEN TRADITIONELLE  
FRILUFTSGUDSTJENESTE  
2. PINSEDAG

Igen i år holdes gudstjenesten anden pinse-
dag 25. maj kl. 10.00 i et samarbejde med 
Ulfborg sogn og på den skønne gudstjene-
steplads hos Inger og Knud Jakobsen, Skor-
kærvej 2.

❚  MARATONSANG OG  
SOMMERGUDSTJENESTE

’maraton-sang’ – det foregår Grundlovsdag 5. 
juni 13.30-20.30 I løbet af eftermiddagen og 
aftenen synger vi løs af højskolesangbogen. 
Vi når ikke det hele, men dækker alle afsnit i 
sangbogen. Der er syv sangværter, som har 
udvalgt en del af sangene, men der er også 
rige muligheder for deltagerne til at foreslå 
yndlingssange. Man bliver fuldstændig ’høj’ 
af det. Der vil også være et indslag i anledning 
af grundlovsjubilæet. 

Der vil være mulighed for at købe kaffe – samt 
sandwich og drikkevarer til aftensmad.

Man kan deltage helt eller delvist.

Og for dem, der vil runde aftenen af med 
sang, bliver der en kort sommergudstjeneste 
i Staby Kirke kl. 21.30, præget af sommerens 
salmer.

ARRANGEMENTER

❚  TO FILMAFTNER I FORÅRET
I foråret vil vi atter vise to film i præstegårdens 
konfirmandstue. Den ene ’En verden uden-
for’ (Shawshank Redemption), som vises 3. 
marts kl. 19.30, er en dramatisk film om en 
ung mand, der uskyldigt dømmes for at have 
slået sin kone ihjel. Den er blevet karakterise-
ret som den bedste film nogensinde - og den 
har en højst overraskende slutning. 

Og den anden er Bille Augusts  meget roste  
’Stille Hjerte’, som vi planlægger at vise 26. 
marts kl. 19.30. Bagefter er der en kop kaffe 
og mulighed for en snak om filmen.

❚  ØST FOR PARADIS  
læst i fællesskab

Litteraturgruppen mødes tre gange i foråret, 
nemlig 17. marts, 8. april og 23. april, alle gange 
kl 19 i præstegårdens konfirmandstue. Her i for-
året læser vi John Steinbecks fantastiske roman 
’Øst for paradis’ - en klassiker med en dramatisk 
handling. Litteraturgruppen er altid åben for nye 
deltagere, slå på tråden på tlf. 9749 1081. 

❚  KONFIRMANDERNE MEDVIRKER
Det er tradition, at konfirmanderne medvirker ved en gudstjeneste. I år bliver det ved guds-
tjenesten 22. marts kl. 10.30 i Staby Kirke. Her i foråret foregår konfirmandundervisningen i 
form af hele temadage, så denne gudstjeneste bliver forberedt fredagen inden.
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               ARRANGEMENTER

Mødeliste for Staby og  
Madum Menighedsråd 2015
Møderne foregår fra kl. 19.00-21.30
i konfirmandstuen i Præstegården.
Staby Menighedsråd kan ved flere lejlig-
heder blive indkaldt til kl. 18.30

Visionsmøde 24. februar kl. 19.00
Samtale om gudstjenesteliv  (eksempelvis)

Fælles regnskabsmøde i konfirmand-
stuen 24. marts kl. 19.00-20.30 
Menighedsrådene holder regnskabsmø-
de hver for sig. Fællesmøde 20.30-21.30.

Menighedsrådsmøde 7. april kl. 19.00

Menighedsmøde 19. maj kl. 19.00 
i Madum Forsamlingshus. 

Menighedsmøde 20. maj kl. 19.00 
i Staby Sognegård.

Bygningssyn 26. maj 
Bygningssyn i de respektive kirker 
kl. 16.00. Præstegården (præstegårds-
udvalget) kl. 17.30.

Menighedsrådsmøde 
16. juni kl. 19.00

Menighedsrådsmøde 
18. august kl. 19.00

Menighedsrådsmøde 
22. september kl. 19.00

Konstituerende menighedsrådsmøde 
17. november kl. 19.00

I marts, april og maj 2015 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. marts
Tirsdag den 28. april
Tirsdag den 12. maj
Der er ingen tilmelding

❚  Rundvisning i  
Staby Kirke ❚  ”Sigurd fortæller bibelhistorier”  

i Ulfborg Kirke, Ulfborg Kirkeby  
søndag d. 8. marts kl. 11. og kl. 14.00

En folkelig samtaletjeneste i samarbejde med 
Kirkens Korshær. 
Tlf. 70 120 110. Tlf. tid 20.00 – 02:00
Mange ringer, fordi de er ensomme eller fortviv-
lede og derfor mangler en at tale med. Men der er 
ingen begrænsninger for, hvad man kan tale om. 
Man kan henvende sig anonymt og medarbej-
derne har tavshedspligt. Har du noget på hjerte, 
som er svært at tale om til nogen man i forvejen 
kender, så er her en mulighed for at få en først og 
fremmest lyttende og accepterende samtale. ”Sct. 
Nicolai” har ingen illusioner om at ”han” kan fjerne 
eller behandle, men han kan følge med og måske 
hjælpe videre på vej.

Billetter: Voksne 100 kr., børn til og med 14 år er gratis, dog kun  
ifølge med voksne. Kun kontant betaling.

Børnekor fra Staby Skole synger til koncerten kl. 11.00.  
Billetter til denne koncert kan fra den 26. januar købes hos Birthe Standbygaard,  
Bækbyvej 126, Vester Husby, e-mail: btstrandbygaard@mail.dk tlf. 51941486.

Børnekor fra Ulfborg, Torsted, Hover, Ølstrup, Tim, Stadil, Vedersø, Gørding,  
Vemb og Bur sogne synger til koncerten kl. 14.00.  
Billetter til denne koncert kan fra den 26. januar købes hos  
Kirsten Hansen, Grønningen 31, Ulfborg, e-mail: ibbonde@mail.dk, tlf. 30 28 21 27,  
Margrethe Koch, Høbrovej 3, Tim, e-mail: mdk@km.dk, tlf. 97 33 36 58,  
Søren Wogensen, Præstegårdsvej 20, Vemb, e-mail: sw@km.dk, tlf.: 97 48 10 19. 

Billetter skal afhentes og betales inden koncerten.  
Evt. overskydende billetter sælges v. døren.
Se i øvrigt omtale i Torsdagsavisen.

❚ Årets konfirmander
Alberte Nordestgaard Esager,  
Majsvænget 4A, 6990 Ulfborg
Emil Hansen, Nørrevej 11, Staby, 6990 Ulfborg
Mikkel Slyk Jacobsen,  
Sognegårdsvej 2, Husby, 6990 Ulfborg
Kirstine Kristensen,  
Havrevænget 32, 6990 Ulfborg
Oscar Vium Kristensen,  
Stabyvej 43, Staby, 6990 Ulfborg

Jacob Larsen,  
Ringkøbingvej 14, Madum, 6990 Ulfborg
Camilla Marhauer Lauritsen,  
Grønningen 21, 6990 Ulfborg
Pernille Kjær Poulsgaard,  
Madumvej 40, Madum, 6990 Ulfborg
Line Møller Rasmussen,  
Madum kirkevej 4, Madum 6990 Ulfborg
Pernille Bennedsgaard Schwartz,  
Nedervej 20, 6990 Ulfborg
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❚  Besøg fra Færøerne

❚  Derfor kan 
vort hjerte 
glædes

Kirkerne i Ringkøbing Provsti 
gik i november sammen om 
en kulturfestival, som løb af 
stablen i uge 45 2014. 
4. klasse på Staby Skole bi-
drog til dette med nogle fi ne 
glasmosaikker. Afsløringen 
fandt sted i Staby Kirke den 
6. november, hvor også syn-
gespillet ’Kain og Abel’ blev 
opført. Glasmosaikkerne kan 
stadig ses i Staby Kirke.

På Færøerne har man i århundreder sunget Kingos sange og salmer på en helt bestemt måde. 
Man kan høre på rytmen, at melodierne skulle være gode at ro til i de åbne fi skerbåde. I 1997 
grundlagde den lille bygd Tjørnuvik allernordligst på Strømø et kor, der efterhånden er blevet 
berømt for at bevare denne fi ne gamle sangkultur. Koret er på Danmarksturné i påsken 2015. 
Påskelørdag eftermiddag holder vi en aftensang kl. 16.30 i Staby Kirke, hvor vi hører koret 
synge og synger sammen med dem. Desuden vil der blive læst nogle digte af den russiske 
digter Boris Pasternak (ham med Doktor Zivago). En fi n musikalsk optakt til påskefesten.
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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

18. februar kl. 17.00-18.40  
i Staby Præstegård:  
’Konfirmandundervisning for voksne’. Tidl. 
rektor Lars Ebbensgaard Lemvig Gym. 
fortæller om videnskab og tro. 

22. februar kl. 10.30:  
Fortællegudstjenste med NHA og Knud 
Jacobsen i Madum Kirke. Temaet er 
’Tegnet’.

3. marts kl. 19.30 Filmen:  
’En verden udenfor’ vises i Præstegården. 
Se side 2.

4. marts kl. 17.00-18.40: ’ 
Konfirmandundervisning for voksne’ Vi 
diskuterer dilemmaer (kan man slå ihjel 
(krig, dødsstraf o.l.)), og om hvad etik 
egentlig er for noget.

8. marts kl. 11.00 og 14.00 i Ulfborg 
Kirke (I Ulfborg Kirkeby): 
Sigurd Barret koncert. Se side 5.

11. marts kl. 17.00-18.40:  
’Konfirmandundervisning for voksne’ 
Besøg af en muslim, hører om andre reli-
gioner og diskuterer, hvad vi har til fælles 
eller ej.

17. marts kl. 19.00 i Staby Præstegård: 
Litteraturgruppe. Se side 2. 

22. marts kl. 10.30 i Staby Kirke:  
Gudstjeneste hvor konfirmanderne med-
virker.

26. marts kl. 19.30:  
Filmen ’Stille Hjerte’, vises i Præstegår-
den. Se side 2.

2. april kl. 19.30 Gudstjeneste, Skær-
torsdag i Madum Kirke:  
Derefter nyder vi en sandwich og et glas 
vin.

8. april kl. 19 i Staby Præstegård: 
Litteraturgruppe. Se side 2.

4. april kl. 16.30 i Staby Kirke: 
Påske-Vesper med Kingokoret fra Tjørnu-
vik på Færøerne. Se side 6.

14. april kl. 8.00-12.30: 
’Luthers Nøgle’ opføres på Nørre 
Vosborgs Herregård. Se side 3.

22. april kl. 17.00 i Staby Kirke:  
Spaghettigudstjeneste. Efterfølgende 
måltid i Staby Sognegård.

23. april kl. 19.00 i Staby Præstegård: 
Litteraturgruppe. Se side 2.

1. maj kl. 10.30 i Staby Kirke: 
Konfirmation – Store Bededag.

19. maj Menighedsmøde:  
Madum Forsamlingshus.

20. maj Menighedsmøde:  
Staby Sognegaard.

25. maj kl. 10.00:  
Friluftsgudstjeneste hos Inger og Knud 
Jacobsen, Skorkærvej 2. 

5. juni 13.30-20.30 på Staby Efterskole: 
’Maratonsang’. Se side 3.

5. juni kl. 21.30 i Staby Kirke:  
Sommergudstjeneste. Se side 3.

❚  Aktivitetskalender
  Februar - juni 2015

Torsdag  5. marts Niels Henrik Arendt

Torsdag 26. marts v. Niels Henrik Arendt

Torsdag  9. april v. Gitte Hansen

Torsdag 23. april v. Niels Henrik Arendt

Torsdag  9. maj v. Gitte Hansen

Torsdag 21. maj v. Niels Henrik Arendt

Torsdag  4. juni v. Niels Henrik Arendt

 Torsdag 18. juni v. Gitte Hansen

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

❚  Kirkelige handlinger november 2014 - januar 2015
Vielser
20. december i Staby Kirke:  Mona Agergaard Olesen og  
 Klaus Grønbæk

Begravelser og bisættelser:
29. november i Staby Kirke:  Arne Nørgaard
10. januar 2014 i Staby Kirke:  Inge Kanstrup Kløjgaard

❚  Sognepræstens har fridage 12.-15 marts, hvor sognepræst Jakob Sandal passer embe-
det (tlf. 97495108). Fra 5.-8. maj leder Niels Henrik Arendt kursus på FUV i Løgumkloster, 
her passes embedet af pastor Pia Lützen (tlf. 61457308).

 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 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 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
Våren er i luften, 
vifter mildt i vindens gang; 
våren er i luften, 
ler i lærkesang.

Foråret står for døren, ”livet” vender 
tilbage.

I Staby Kirke har vi brugt vinteren til 
”Fortællergudstjeneste” og ”Konfi rmand-
undervisning for voksne”.

”Fortæller-gudstjenesten” har været en 
sanselig gudstjeneste med fortælling, 
korsang, fællessang og andagt. En særlig 
og god oplevelse.

”Konfi rmandundervisningen for voksne” 
har været en indføring i livets mange 
udfordringer og etiske dilemmaer. Dejlige 
aftner, med god debat.

I Staby Menighedsråd er der, sammen 
med Niels Henrik Arendt, et rigtig godt 
samarbejde med Staby Skole, Staby 
Efterskole, Aktiv Staby og de omkringlig-
gende sogne. Der har været og kommer 
fl ere arrangementer sammen med dem.

Bl. a. koncert og korsang med Sigurd 
Barret d. 8. marts, hvor Staby Skole og 
Menighedsrådet samarbejder. Forårskon-
certen på Staby Efterskole d. 31. maj er et 
samarbejde med Efterskolen, Aktiv Staby 
og Staby Menighedsråd. Grundlovsdag er 
der højskolesang-marathon på Staby Ef-
terskole, et samarbejde mellem eftersko-
len og de omkringliggende menighedsråd.

Vi sætter meget pris på dette samarbejde.

Vores lejlighedskor er snart en fast inven-
tar ved fl ere lejligheder, og vi sætter stor 
pris på kormedlemmernes indsats.

Vores frivillige hold vokser lige så stille. 
Der er kimelauget, rundvisning på kirke-
gården, kor, medvirken af frivillige ved 
lejlighedsgudstjenester – og mange fl ere. 
Vi har fokus på de frivilliges indsats, 
værdsætter det rigtig meget og vil gerne 
udbygge. Det er altid godt, at være 

mange om en fælles sag – her kirken.

Påskelørdag er der koncert i Staby Kirke 
af Kingo-koret fra Tjørnuvik på Færøerne.

D. 22. april er der forårs-spaghettigudstje-
neste, (familiegudstjeneste) i Staby Kirke.

D. 20 maj er der menighedsmøde i Staby 
Sognegård. Her er alle velkomne til at 
komme og deltage i debatten og give 
deres besyv med omkring Staby Kirke.

Menighedsrådet er gået ind i deres 3 år 
i denne valgperiode. Hvert år er der valg 
til de forskellige poster. I Staby var der 
genvalg af alle. Fordelingerne af posterne 
kan ses på www.stabykirke.dk

Ud over menighedspleje arbejder vi, som 
vi tidligere har nævnt, med at udbygge og 
forbedre graverfaciliteterne og lave en ny 
plan for kirkegården.

Udbygning af graverfaciliteterne er en 
langvarig proces, da det skal godkendes 
af diverse myndigheder, og vi er kun lige 
begyndt.

I vores personaleafdeling har vi ansat en 
ny gravermedhjælper pr 1. januar. Det er 
Tim Eastwood, Nedervej, Staby.

Vi byder hermed Tim velkommen og glæ-
der os til samarbejdet.

Rigtig godt forår til alle!

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. 
Vores jule ar rangement var meget vellykket, bl.a. fordi der var så mange deltagere, såvel 
børn som voksne. 

Da vi mener det er vigtigt at bevare Madum Kirke som en attraktiv kirke, arbejder vi som 
jeg også tidligere har skrevet, med at fi nde et brugt orgel til erstatning for det nuvæ-
rende og er påbegyndt arbejdet sammen med en orgelkonsulent. Vi er langt i planlæg-
ningen med køb af et stort koncert orgel, men overvejer om det er den rigtige løsning for 
os, dels koster sådan et orgel en del i fl ytning og ombygning, dels vil vi miste de fl este 
siddepladser i tårnrummet, og vi har fl ere gange om året brug for alle pladser.

Der bliver både på vores åbne regnskabsmøde den 24. marts og på borgermøde vedrø-
rende visioner 19. 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 frem over 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 påsken 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 
22. februar 1.s. i fasten  10.30 fortællegudstj.   
    KJ+NHA Kirkekaffe 
 1. marts  2.s. i fasten 10.30 NHA Kirkekaffe  
 8. marts  3.s. i fasten  19.30 NHA 
15. marts  Midfaste søndag  9.00 Jakob Sandal  
22. marts   Mariæ bebudelse 10.30 NHA - konfirmand- 
   medvirken Kirkekaffe   
29. marts  Palmesøndag  10.30 NHA Kirkekaffe 
 2. april  Skærtorsdag  19.30 NHA   
    - efterflg. sandwich 
 3. april  Langfredag 10.30 NHA  
 4. april  Påskelørdag 16.30 Vesper m.  
   Tjørnuvik-koret  
 5. april  Påskedag  9.30 NHA  10.30 NHA 
 6. april  2. påskedag 10.30 NHA Kirkekaffe  
12. april  1. s. e. påske 10.30 NHA  
19. april  2. s. e. påske 10.30 NHA Kirkekaffe  
22.april  Onsdag 17.00 NHA spaghettigudstj.  
26. april  3. s. e. påske  10.30 NHA 
 1. maj  Store Bededag 10.30 NHA Konfirmation  
 3. maj  4. s. e. påske 10.30 NHA  
10. maj  5. s. e. påske  10.30 NHA Kirkekaffe 
14. maj  Kr. Himmelfartsdag 10.30 NHA  
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 J. Kirkekaffe  
31. maj  Trinitatis  10.30 NHA Kirkekaffe 
 5. juni  Grundlovsdag 21.30 NHA sommer- 
   gudstjeneste Kirkekaffe  

❚ 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


