
Snart går vinteren på hæld. Solen får mere 
magt for hver dag der går. Det går mod 
lysere tider. 

Selvom det har ladet vente på sig, så 
kommer forårsbebuderne op igennem den 
frosne jord og de pletter af sne, som stadig 
ligger i haven, hvor solen ikke kan nå dem på 
grund af træernes skygger.

Vi har lige passeret fastelavn. Inden længe 
skal vi igen synge om, at den gyldne sol frem-
bryder gennem den kulsorte sky. 

Synge om opstandelsens håb. Synge om 
at ligesom Kristus opstod dengang, således 
skal også vi engang opstå til evigt liv. Det er 
en fantastisk spændingsfuld tid vi går i møde 
i naturen, i kirkeårets forløb og i menneskers 
sind. 

Snart springer bøgen ud og lige efter 
kommer de vandkæmmede konfirmander i 
deres stiveste puds og gør søndags guds-
tjenesten til ekstra fest med 
deres forventning, med alle 
deres gæster og med deres 
umiddelbare ungdommelige 
og kåde livsglæde.

Det er livet som står op 
på ny efter vintermør-
kets dvale. Kulde og 
varme, mørke og lys 
brydes på forunderlig 
måde. Her ligger sne og is 
stadig som en beskidt glasur på 

de skyggefulde steder.  Det er opbrud og der 
er opstandelse alle vegne, - også i menne-
skers sind. Håbet fortrænger modløshed. 
Livsglædens kåde bukkespring overvinder 
modløshed og sortsyn. Og sådan kunne vi 
blive ved, indtil vi kommer ind til benet af 
det essentielle i kristendommen. For hvad er 
det alle disse forårstegn i naturen og i kirke-
årets rytme fortæller os. Jo, der er håb forude. 
Uanset hvor formørket og forkrampet du er 
som menneske. Det kan være du er blevet 
svigtet. Måske har du mistet en af dem du 
holdt allermest af, - eller er blevet ramt af 
uhelbredelig sygdom på legeme eller i dit 
sind. Måske truer alverdens næringssorger 
med at trykke dig til jorden, så du sniger dig 
langs husmurene med bøjet hoved. Eller hvad 
der nu og her har gjort din tilværelse til en 
gold og ufrugtbar ørkenvandring. Så er der 

håb forude. Et håb for livet og et håb i 
døden også.

Uanset hvor mørk og hvor kold 
og hvor blæsende vinteren end har 
været, så kommer foråret med usvi-

gelig sikkerhed og fylder træ 
og skov og mark med ny 
friskhed og ny grokraft.
Og uanset hvor bund-

frossent dit sind har 
været. Om du også selv har 

været nede i sindets allerdy-
beste mørkekammer, hvor al lys 
og glæde for en tid har været 

❚ Som den gyldne sol frembryder
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ARRANGEMENTER

ARRANGEMENTER

❚ Syng dig glad
den 23. februar kl. 19.30 i Staby Sogne-
gård
Inge Dorthe Kaasgaard vil ud fra Højskole-
sangbogen lede os gennem aftenen. Arrange-
mentet vil blive en blanding af sang, fortælling 
om sangenes oprindelse, Inge Dorthes egne 
oplevelser og kaffebord. Alle er velkommen 
til at holde vores/den danske sangtradition i 
hævd.

udelukket. Uanset hvor gudsforladt du end 
har følt dig, så siger kristendommen, du har 
aldrig været der alene. Gud var der sammen 
med dig.  For han har selv en gang for alle, i 
sin enbårne Søn, ham som var julens barn, 
været selv i dit dybeste mørke. Han som selv 
engang måtte råbe sin gudsforladthed ud: ” 
Min Gud, Min Gud hvorfor har du forladt mig. 
”Han som nedfor til dødsriget, fyldte døds-
riget med sit lys, lyste sin fred over vore døde 
og opstod igen, for at du som menneske 
aldrig kan få ret i den påstand, at du er guds-
forladt.  Han vil give dig håbet på ny. Et håb 
du kan leve menneskeliv på, også når dit liv er 
lutter besværlighed. Og et håb du kan dø på, 
når engang den dag kommer. 

I din dåb lovede han dig: ”Se jeg er med 
dig alle dage indtil verdens ende”, et løfte der 
gælder alle dage og al tid.

Det er på alle måder en fantastisk tid vi går 
i møde. I naturen, i kirken og i livet. En tid så 

fuld af håb og så fuld af troen på, at trods al 
sorg og kævl og strid, så ligger glæden forude 
som en endnu ikke bristet blomsterknop, der 
kun venter på at springe ud og give livet ny 
friskhed og ny glæde.

Og i gudstjenestens rum skal det fortælles 
og forkyndes. Sammen skal vi synge det ud, 
så alle kan høre det og komme til tro på at det 
er sandt. Livet er godt, Gud har selv skabt det, 
- og Gud så, at det vare såre godt.

Hjertelig velkommen til at komme og være 
med til at fejre påskens under og opstandel-
sens kraft, og synge med på alle påskens 
vidunderlige salmer, så solen kan bryde 
igennem også dine sorte skyer og fylde dit 
liv med håb og med glæde. Så også du kan 
komme til tro på at livet er godt, fordi Gud er 
med dig.

Glædeligt forår og glædelig påske. 
Arne Aa

❚ Filmaften 
Den 2. marts kl. 19.00 i Staby Præste-
gård afholdes den sidste fi lmaften for 
denne vinter. ’Marie Krøyer’ er en dansk 
historisk dramafi lm fra 2012, instrueret 
af Bille August. Filmen har manuskript 
af Peter Asmussen efter Anastassia Ar-
nolds bog Balladen om Marie og hand-

ler om den unge 
svenskfødte Marie 
Krøyer, der var gift 
med den ældre, 
berømte skagens-
maler P.S. Krøyer. 
Filmen er udover 
handlingen rost for 
lyset og de sanse-
lige billeder fra den 
grove nordjyske 
natur.

❚ En aften med Davids Salmer 
den 14. marts kl. 19.00 i Staby Kirke
Da sognepræst Niels Henrik Arendts blev begra-
vet, var det datteren Anna Sofi e, der er præst, 
der forrettede begravelsen. I sin begravelses-
tale tog hun udgangspunkt i salme 104 fra Det 
gamle Testamente, og hun fortalte at hendes far 
holdt meget af salmen, og han havde skrevet 
tekst til en kantate over den.

Det er lykkedes Knud Jacobsen at fi nde kanta-
ten, der har musik af Ellen Hessellund.  Som et 
minde om Arendt vil vi opføre kantaten i Staby 
Kirke 14.03.16. Sámal Lamhauge fra Staby Ef-
terskole har lovet at stå for det musikalske.

Mange salmer i vores salmebog er inspireret 
af salmerne fra Det gamle Testamente, og da 
kantaten kun tager ca. 10 minutter, har vi be-
sluttet også at bruge aftenen til at synge nogle 
af disse salmer. De tekster fra Bibelen, som har 
inspireret salmedigterne, vil i forkortet form blive 
læst op i forbindelse med at vi synger de enkelte 
salmer.

Alle er velkomne og vi nyder en kop kaffe efter 
arrangementet.

❚  Peter Viskinde 
 giver koncert 
i Madum Kirke den 29. marts kl. 19.30.
Peter Viskinde er en af vor tids meget 
spændende og alsidige komponist og san-
ger, og han har med stor succes givet fl ere 
koncerter i vore kirker. Peter Viskinde væl-
ger sangene til disse koncerter med stor 
omhu. Her tænkes på den store klang, der 
er i de fl este kirker, samt at sangene har 
en grad af ’besjælethed’. Peter udtrykker 
selv: “De af mine sange der har vist sig 
mest langtidsholdbare/robuste/bedste? - 
er dem, der har skrevet sig selv. Jeg har 
godt nok ført pennen og fi ngrene på kla-
verets tastatur og således været bindeled 
mellem sangen, som har svævet i vinden, 
og den virkelighed jeg har plantet den i, 
ved at huske den og derefter indspillet den 
i et studie. De spirituelle oplevelser jeg har 
haft, har således altid været, når jeg er ble-
vet ført til dem - måske med en engel som 
guide. Mit bedste bud på at sige tak for tilli-
den, er således at bringe tonerne tilbage til 
det rum, der i det daglige er samlingspunkt 
for religiøs tænkning, oplevelse og debat.”

Et varieret program er i vente denne for-
årsaften, og alle er velkommen. 

Staby – og Madum Menighedsråd

❚ Rollespil for konfi rmander 
 – og voksne
Ringkøbing Provsti holder traditionen i 
hævd med at arrangere rollespil ’Luthers 
Nøgle’ for konfi rmanderne og andre. I år 
gennemføres det på Nørre Vosborg 
den 5. april kl. 8.00-12.30. Er man in-
teresseret i at være med som frivillig, så 
ring til Arne Aa på tlf. 5950 4081.
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❚ Kirkespil
HÅB er navnet på Kirkespil Ringkøbings næ-
ste opsætning, der opføres i Ringkøbing Kirke 
i perioden 9.–13. marts (ons.- tors.- fre.- lør-
dag kl. 20.00, søndag kl. 14.00 og kl. 16.00).                                                                                                                         
Mange aspekter af håb kastes op og gribes efter 
bedste evne i forestillingen, der både rundes af alvor 
og humor. Læs mere på www.kirkespil.dk   

Er man interesseret i at se forestillingen torsdag d. 
10. marts kl. 20.00, er menighedsrådet behjælpelig 
med bestilling af billetter og kørelejlighed. Henven-
delse senest den 28. februar til Ane Thomsen tlf. 
9749 2341, 2910 2923 eller anethomsen2@yahoo.dk

❚ ”Fred og alt godt”
Staby vil for mig altid være stedet med tindrende 
stjernesole på nattehimmelen. (Forleden så jeg et 
stjerneskud).

Stedet med rødt fl ammende solnedgange og de 
skræppende gæs i stadigt nye formationer træk-
kende over himmelen.

Præstegårdshavens repertoire af forårsbebudere 
er uforligneligt.

Vi kan kun være taknemmelige overfor Staby og 
Madum sogne. Nu rykker sognene ind på rækken 
med andre ” Der var engang”- steder. 

Det har været godt at være her.
For Niels Henrik var det et oprigtigt ønske om at 

måtte fungere som ” ganske almindelig folkekirke-
præst”, der gik i opfyldelse. Og I tog imod ham.

For mig har det været en velsignelse at få lov at 
leve her med mit livs kærlighed. TAK!
 Birgitte Arendt

❚  Forårs- 
 spaghettigudstjeneste 
afholdes onsdag den 13. april kl. 17.00 i 
Staby Kirke med efterfølgende spisning i 
Staby Sognegård. Arne Aa har sat en guds-
tjeneste sammen for børn (og alle andre) med 
fortælling og sang, derudover vil Ulfborg Bør-
nekor under ledelse af Karen Boye synge ud-
valgte sange. 

❚ Himmelske Dage 
Går turen til København i Kristi Himmel-
farts ferien i perioden 5. til den 8. maj, så 
er der mulighed for at være med i den store 
kirkelige festival ”Himmelske Dage”. Man kan 
kalde festivalen en slags kirkernes folkemø-
de. Du kan læse mere om Himmelske Dage 
på www.facebook.dk/himmelskedage og på 
www.himmelskedage.dk, hvor det endelige 
program vil blive offentliggjort primo marts.

❚ Friluftsgudstjeneste                                                                                                                           
Endnu engang holdes der gudstjeneste anden 
pinsedag, i år er det den 16. maj kl. 10.00 i 
et samarbejde med Ulfborg Sogn hos In-
ger og Knud Jacobsen, Skorkærvej 2. – Og 
rammen er som sædvanlig den grønne plæne 
omgivet af små og store træer.                                  

❚ 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 fi ndes i kirken.
Vi mødes ved kirken kl. 11.00
Varighed er cirka 1 time.
Det gælder datoerne: 

Tirsdag den  3. maj
Tirsdag den 31. maj
Tirsdag den 28. juni
Tirsdag den 26. juli

Der er ingen tilmelding

valgte sange. 

❚ Mødeliste for 
 Staby- og Madum 
 Menighedsråd   
 2016
Møderne foregår fra 
kl. 19.00-21.30 i konfi rmand-
stuen i Præstegården.
Staby Menighedsråd kan ved 
fl ere lejligheder blive indkaldt til 
kl. 18.30
Menighedsrådsmøde 
den 12. januar kl. 19.00
Fælles regnskabsmøde 
i konfi rmandstuen 15. marts
 kl. 19.00-20.30: 
 Menighedsrådene holder 
 regnskabsmøde hver for sig.
 kl. 20.30-21.30: 
 Fællesmøde 
Menighedsrådsmøde 
 12. april kl. 19.00
Menighedsmøde 
 i Madum Forsamlingshus 
 17. maj kl. 19.00
Menighedsmøde 
 i Staby Sognegård 
 18. maj kl. 19.00

Bygningssyn 26. maj
 kl. 16.00: 
 Bygningssyn de respektive   
 kirker.
 kl. 17.30:
 Præstegården 
 (præstegårdsudvalget
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

❚ Forårets 
 konfi rmander:

Staby Kirke, fredag den 22. april.
Anne Juul Eskildsen, 
 Rolighedsvej 14, Staby
Emma Juul Eskildsen, 
 Rolighedsvej 14, Staby
Christoffer Peter Bøeg-Jensen, 
 Sognefogedvej 1, Staby
Emil Ahlers Mortensgaard, 
 Møllegade 4, Staby
Jesper Kynde Bøndergaard, 
 Nørregårdsvej 3, Staby
Sara Meta Hedegård Kristensen, 
 Ulfborg Kirkevej 7, Ulfborg
Vivi Led Andersen, 
 Stabyvej 62, Staby
Sofi e Bech Jakobsen, 
 Skovvej 6, Staby
Sofi e Dich Mortensen, 
 Sejlbjergvej 2, Staby

Madum Kirke, søndag den 24. april
Viktor Peder Jacobsen, 
 Sjællandsgade 9, Ringkøbing

o
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Madum Kirke 
29. marts 
kl. 19.30

Mange tænker på ’Big Fat Snake’ 
når Peter Viskinde’ s navn nævnes, 
han var med i denne gruppe fra 
1990 – 2008. 

Men Peter Viskinde holder også 
selv koncerter, og vi er så heldige, 
at han kommer til Madum her i 
foråret.

Helge Bjerg Mikkelsen, Madum står 
for billetsalg til denne aften: 

100 kr. for en billet

Bestilling af billetter kan foregå på 
mailadresse eller sms, og det er 
efter ’Først til mølle’ princippet.  

koncert.madum@gmail.com        

sms 24 97 62 52

Billetterne er først gyldige, når 
disse er betalt.

 ❚ Koncert  med Peter Viskinde
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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

23. februar kl. 19.30  
 i Staby Sognegård.  
 Højskolesangaften med Inge   
 Dorthe Kaasgaard.  
 Se side 2.

 2. marts kl. 19.00  
 filmaften i Staby Præstegård.  
 Vi ser ”Maria Krøyer”: 
 Se side 2.  

 9.-13. marts  
 Kirkespil Ringkøbing.  
 Se side 4. 

14. marts kl.19.00  
 i Staby Kirke.  
 ”Davidssalmer”.  
 Se side 3.

29. marts kl. 19.30  
 i Madum Kirke.  
 Koncert med Peter Viskinde.  
 Se side 3 og 6-7. 

 5. april kl. 8.00-12.30 
 ”Luthers Nøgle” på Nr. Vosborg.  
 Se side 3.

13. april kl. 17.00 I Staby Kirke.   
 Spaghettigudstjeneste.  
 Se side 4.

22. april Konfirmation  
 i Staby Kirke kl. 10.30.

24. april Konfirmation  
 i Madum Kirke 10.30. 

 5. til den 8. maj, København,   
 ”Himmelske Dage”.  
 Se side 4.

16. maj kl. 10.00  
 Friluftsgudstjeneste  
 hos Inger og Knud Jacobsen. 

26. juni: Sommermødet  
 i Staby Præstegård.  
 Christian Mejdahl er  
 foredragsholder. 

❚  Aktivitetskalender

 3. marts  -  Gitte Hansen

17. marts  -  Arne Aa

31. marts  -  Gitte Hansen

14. april  -  Arne Aa

 28. april     -  Gitte Hansen 

12. maj   -  Arne Aa

 26. maj   -  Arne Aa

  9. juni     -  Gitte Hansen

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

❚  Kirkelige handlinger  
november 2015 - januar 2016
Dåb
26. december i Staby Kirke:  Filip Kæmsgaard Krog,  
 Holstebro
24. januar i Staby Kirke:  August Nohr Gade Albertsen,  
 Holstebro 

Begravelser og bisættelser
 5. november i Staby Kirke:  Elisabeth Sig Halkjær 
14. november i Staby Kirke:  Johanne Marie Sandgaard 
 4. december i Staby Kirke:  Erik Kirk 
23. december i Staby Kirke:  Erik Agerholm Olesen  
 

❚ 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.

❚ 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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❚ 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 ❚ Nyt fra Staby Menighedsråd

Påsken falder tidlig i år - hen sidst i 
marts - den kan snart komme.
Påskeliljer har længe været til salg i forret-
ningerne.
I påsken er der gudstjeneste i kirken i alle 
påskedagene, incl. Palmesøndag. Der er 
god mulighed for at høre om Jesus´ indtog 
i Jerusalem, korsfæstelsen og genopstan-
delsen.
Julen er ovre, ligeledes nytåret og Hellig 
tre Konger - Kyndelmisse - Kirkehøjskole 
om Martin Luther og Fastelavn. I år var 
Fastelavn arrangeret sammen med Staby 
- Husby Gymnastikforening. Det blev en 
rigtig hyggelig og festlig formiddag.
Højskolesang og fi lm: Inge Dorthe Kaas-

gaard, vil spille og fortælle om den danske 
sangskat den 23. februar i Staby Sogne-
gård.
 - Og næste fi lm er d. 2. marts, hvor fi lmen 
”Marie Krøyer” vises.
D. 14. marts vil der i Staby Kirke være en 
opførelse af en kantate over Salme 104, én 
af Davids Salmer, skrevet af Niels Henrik 
Arendt. Aftenen vil have Davids Salmer 
som hovedtema, Lejlighedskoret synger 
og aftenen er arrangeret af og i et samar-
bejde med Knud Jacobsen og Samael 
Lamhauge. 
17. marts er der spaghettigudstjeneste i 
Staby Kirke. En fyraftensgudstjenste for 
børn og deres familie og alle andre som vil 
være med. Børnekoret fra Ulfborg synger 
og fl ere børn fra Staby Skole deltager.
Der er konfi rmation både i Madum - 
og Staby Kirke. I Staby Kirke er det St. 
Bededag og i Madum den følgende 
søndag.
Pinsen falder således også tidlig og 2. 
pinsedag mødes vi til friluftsgudstjeneste 
hos Inger og Knud Jacobsen.
Sogneturen til Wittenberg er afl yst.
Der søges, som alle ved, en ny sogne-
præst til Staby - Madum Pastorat. Ansøg-
ningen er opslået midt i februar og lyder 
på en 75%´s stilling. Vi er spændte på og 
forventningsfulde overfor de henvendelser, 
vi må få. 
Birgitte Arendt stopper med at vikariere i 
de vestlige sogne pr 29/2. Hun er inden 
da fl yttet fra præstegården og til sit hus i 
Råsted. Vi ønsker hende al godt fremover.
2016 er jo et valgår. Der arbejdes på, at 
der skal være opstillingmøde landet over 
tirsdag d. 13. september. 
Menighedsrådet ønsker alle et godt forår 
og god konfi rmation til de unge menne-
sker, St. Bededag.

Med venlig hilsen 
Staby Menighedsråd

v. Birgitte Holm Eskildsen

Vi havde nogle fi ne gudstjenester i adventstiden, og som altid en festlig julegudstje-
neste i den fl ot pyntede kirke. Vores julearrangement var meget vellykket, bl.a. fordi der 
var så mange deltagere, såvel børn som voksne. I forhold til sognets størrelse, har vi 
stor opbakning til vore arrangementer. 

Vi er nu langt i processen med at ansætte en ny præst, vi håber den rigtige kandidat 
søger embedet, der er ikke så mange ledige præster, så det kan blive en udfordring.

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 
nuværende. Vi har fundet det helt rigtige orgel, og regner med det kan blive installeret 
allerede i år.

Der bliver både på vores åbne regnskabsmøde den 15. marts og på borgermøde vedrø-
rende visioner 17. 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 kultu-
relt liv i Madum. Endelig er det jo valgår, og der vil blive en del udskiftning i menigheds-
rådet, så tænk over om det kunne være noget for dig at gøre en indsats 
for din kirke de næste 4 år.

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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❚ GUDSTJENESTER

28. februar 3.s. i fasten  10.30 Arne Aa - Kirkekaffe 
 6. marts Midfaste 10.30 Arne Aa - Kirkekaffe  
13. marts Mariæ bebudelsesdag 10.30 Arne Aa  
20. marts Palmesøndag 10.30 Arne Aa  
24. marts Skærtorsdag 19.30 Arne Aa  16.00 Arne Aa
  Nadvergudstjeneste Nadvergudstjeneste
  Kirkekaffe Kirkekaffe 
25. marts Langfredag 10.30 Arne Aa
  Liturgisk gudstjeneste  
27. marts Påskedag 10.00 Arne Aa 11.30 Arne Aa 
28. marts Anden Påskedag 09.00 Jakob Sandal  
 3. april 1.s.e. påske 10.30 Arne Aa - Kirkekaffe  
10. april 2.s.e. påske  10.30 Arne Aa - Kirkekaffe 
13. april Onsdag 17.00 Arne Aa 
  Spaghettigudstj. 
  Børnekor medvirker  
17. april 3.s.e. påske 10.30 Arne Aa - Kirkekaffe  
22. april Bededag 10.30 Arne Aa
  Konfirmation  
24. april 4.s.e. påske  10.30 Arne Aa
   Konfirmation 
 1. maj 5.s.e. påske 09.00 Jakob Sandal  
 5. maj Kristi himmel-farts dag 10.30 NN /Arne Aa  
 8. maj 6.s.e. påske 10.30 NN / Arne Aa  
  Kirkekaffe  
15. maj  Pinsedag 09.00 NN / Arne Aa 10.30 NN / Arne Aa 
16. maj  2. Pinsedag 10.00 GEH, NN / Arne Aa
  Hos Inger og Knud J.
  Kirkekaffe  
22. maj Trinitatis 10.30 NN / Arne Aa  

❚ Staby  ❚ Madum

Sognepræst Arne Aa kommer gerne forbi til en snak  
– man skal bare give et praj – tlf. 5950 4081 eller mobil 5150 4081.


