
TILBAGE I FØRSTE RÆKKE
”Kan du leve med ikke længere at skulle være i første række?” blev jeg spurgt af en  

bekendt, da jeg fortalte, at jeg standsede som biskop for at blive sognepræst i Vestjylland. 
Jeg måtte svare: ”Nu skal jeg faktisk tilbage til første række - dér hvor det foregår - efter i 

14 år at have hørt til støttegruppen for præster og menigheder i Haderslev Stift.  
Og det kan jeg i den grad leve med; ja, det glæder jeg mig til!” Kirkelivet leves jo ikke i 

en bispegård eller på et provstikontor, men ude i menighederne og sognene. 

Den 24. marts skal jeg indsættes som sog-
nepræst i Staby-Madum pastorat, men 
hvem er jeg (eller rettere vi)? Jeg er født i 

1950 og opvokset i Vendsyssel og Sønder-
jylland. Jeg har været præst siden 1. januar 
1975, hvor jeg tiltrådte i Naur-Sir vest for 
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Birgitte og Niels Henrik Arendt



Skabt af Gud
Man taler om naturens spil
men går det mon naturligt til?
At muldjord bliver til gule krokus
synes mig det rene hokus pokus. 

Dette lille vers af piet Hein udtrykker den 
samme forundring over naturen som Bror-
son når han synger ”Hvad skal jeg sige når 
jeg ser?” alt i naturen omkring ham, den 
salme hvor han ender med at sige ”Min 
Gud hvor er din visdom stor/ din godhed 
kraft og rige”. 

Der er to måder, man kan forholde sig til 
naturen på, den ene måde er, at sådan er 
det bare, det følger naturens love og er i 
øvrigt tilfældigheder, så er der forundrin-
gen over hvor smukt og stort livet er. at 
naturen og livet indeholder en dimension, 
som vi ikke kan se, måle og veje, men som 
vi bestemt kan føle. Det er denne dimensi-
on, vi samler under begrebet skabt af Gud. 

”Skabt af Gud” betyder ikke bare, at vi 
undres over, hvad der får krokus til at 
komme op af jorden, det er ikke bare et 
mærkat, vi sætter på det, vi ikke forstår. 
Det er en måde at sige på, at livet er mere 
end os selv, der er noget der er større end 

tilfredsstillelsen af vores krops behov. Vi er 
sat her i verden med en mening, som ligger 
ud over os selv. 

Men vi er ikke bare skabt af Gud, vi er 
skabt ”i hans billede”, det betyder, at vi 
indeholder nogle muligheder, som ligger 
ud over lige det med at skaffe føde og få 
dagligdagen til at gå, vi har nogle evner 
som er guddommelige. Vi kan altså lige 
som Gud skabe liv. Vi ejer evne til at få 
andre mennesker til at leve et rigere liv. 
Hver gang vi møder et andet menneske, 
har vi muligheden for at kalde noget frem 
i det menneske, der gør hendes eller hans 
liv rigere. Og det er i dette møde, hvor vi 
ser os selv som skabt af Gud og ser den 
anden som skabt af Gud, at livets inderste 
mening opleves, at livet bliver guddom-
meligt.

Knud Jacobsen

Holstebro (da havde Birgitte og jeg allerede 
været gift i 3 år). i Naur-Sir var vi i 17 glade 
år. Her kom vores fi re børn til, og herfra 
var vi også ’udlånt i 1½ år til en teologisk 
rådgiver-opgave i Sierra leone i Vestafrika. 
Det ophold kom til at fylde en del i vores 
familiehistorie, fordi vi kom til at leve så 
’afrikansk’, som vi gjorde.
Siden 1992 har vi været i Haderslev, hvor 
jeg blev præst (og provst) ved Domkirken 
og sidenhen biskop. En spændende udfor-
dring, en vigtig opgave og et stort ansvar. 
Men jeg har altid haft et ønske om at vende 
tilbage til sognepræste-gerningen og helst 
i Vestjylland. ikke af romantiske eller no-
stalgiske grunde, men fordi det giver så 
meget mening at dele det kristne budskab 
med bestemte mennesker i lyst og nød. Vi 
betragter det som en gave og et privilegium, 
at det nu kan lade sig gøre. Og vi glæder os!

Jeg er folkekirke-menneske med liv og sjæl, 
ikke bare fordi den altid har været en del af 
mit liv og min arbejdsgiver, men fordi jeg 
holder af den som en rigtig god kirkeform. 
Også med al den ballade, der undertiden er 
- og med de svagheder, som vi sagtens kan 
få øje på.

Min kone Birgitte er også uddannet (og 
ordineret) præst, men har de sidste 15 år 
ernæret sig som fortæller. Det agter hun 
at blive ved med. Hun er for resten født i 
Vestjylland, hvad hun altid har lagt vægt på. 
i mellemtiden er vores børn så blevet voks-
ne, bosat rundt om i DK - og har gjort os til 
bedsteforældre med 3 børnebørn. Så vidt.

Oveni opgaven med at være de to sognes 
sognepræst har jeg fået et ekstra job: at være 
folkekirkens rådgiver og tovholder for det 
store 500-års jubilæum for reformationen, 
som fejres i alle protestantiske kirker ver-
den over. Det vil i selvsagt også komme til 
at høre mere om.

provsten indsætter mig palmesøndag. Det 
er jo en festdag og en ’indtogs-dag’, så det 
passer godt. Men det er også en dag med 
en lidt dobbelt tone. Jesus hyldes, men det 
er samtidig begyndelsen til den totale afvis-
ning langfredag af hans budskab. Vi kom-
mer ikke udenom, at sådan er også kristen-
dommens rolle hos os. Det er et festligt og 
glædesfyldt budskab, som vi gerne vil lytte 
til. Men det kradser også. For det forlanger 
noget af os, og når vi så vender det ryggen, 
ja, så afslører det os jo også. Selv når det 
bliver skarpt, er det dog stadig et godt bud-
skab. For det handler også da om, at Gud 
ikke vil give slip på os. Og det er en stor 
trøst.

Jeg kan ikke forestille mig, at vi dybest set 
kan leve uden det budskab. Og derfor ser 
jeg frem til, at vi sammen kan mødes derom 
i mange sammenhænge, frem for alt i jeres 
ufatteligt smukke kirker.

Jeg er ikke udlært – det bliver man aldrig 
som præst. Jeg kommer helt sikkert til at 
begå fejl, som i må bære over med, indtil 
jeg får lært sognene rigtigt at kende. Men 
det er også vigtigt for mig at få understre-
get, at det er menigheden, der bærer guds-
tjenesten og kirken – ikke præsten. Det har 
Grundtvig lært os meget om. Det bliver 
glædeligt at skulle være menighed sammen. 

På godt gensyn – meget snart!

Niels Henrik arendt

Gudstjenestefrekvens i 
Staby og Madum!

Gudstjeneste hver 
søndag i pastoratet
i forbindelse med at sognepræst Niels 
Henrik arendt, starter i embedet d. 15/3 
2013 og med indsættelse palmesøndag, 
d. 24/3 2013, vil der fremover være en 
ændring i gudstjenestefrekvensen.
Niels Henrik arendt er ansat i en 49%´s 
stilling. Menighedsrådet har dog, sammen 
med Niels Henrik, et stort ønske om at 
give menighederne en gudstjeneste hver 
søndag, fordelt i de to sogne. Der vil, 
som en start, være gudstjeneste én gang i 
måneden i Madum og tre gange i Staby. 
Der udover vil alle skæve helligdage være 
dækket, fordelt på de to kirker.
Der vil være gudstjenester i begge kirker 
på de ”store helligdage”, så som 1. juledag, 
1. påskedag og 1. pinsedag.



Erindringer
Da jeg er blevet opfordret til at skrive lidt 
om mine 28 år i menighedsrådet, bliver det 
nok mest som kirkeværge, som jeg har væ-
ret i 19 år og har været meget glad for, jeg 
vil berette om. Derudover har jeg virket i 
cirka 14 år som kontaktperson. 

Når man tænker 28 år frem i tiden, så er det 
lang tid, men hvis man ser tilbage, hvor er 
årene så blevet af? Der er sket rigtig meget,  i 
min tid i menighedsrådsarbejdet har jeg op-
levet udskiftninger og arbejdet i sammen-
hænge med: tre biskopper, fire provster, tre 
præster, to organister, fire kirkesangere og 
fire gravere, samt ikke at forglemme en del 
forskellige menighedsrådsmedlemmer.

renoveringen af kirken indvendigt var det 
første, jeg var med til. Kirken blev lukket 
ugen efter konfirmationen den 2. – 4. – 
1989, og den skulle forblive lukket i et år. 
Kirken skulle igen stå klar til næste års kon-

firmation, denne tidsfrist skulle vi overhol-
de. Der ville kunne komme overraskelser, 
og tiden ville kunne skride. af uventede 
ting kan nævnes kalkmalerierne, som kom 
til syne på næsten alle de indvendige vægge. 
Der skulle tages beslutning om, hvilke der 
skulle afdækkes, og hvilke der skulle kunne 
ses, så man også fremover kunne beundre 

dem. Dette fund rygtedes, og der kom 
mange gæster, for at se vores flotte kirke og 
ikke mindst de skønne kalkmalerier, men 
ellers gik arbejdet med renoveringen, som 
det skulle. Vi holdt os inden for tidsram-
men, efter et arbejdsår stod kirken klar. alt 
inventar havde været ude af kirken, så der-
for skulle en genindvielse finde sted. 

Det er det største, jeg har været med til. i 
en hel fyldt kirke gik menighedsrådet med 
flere i position med hver sin effekt op i ko-
ret. Her stod biskoppen klar og tog imod 
og satte på plads. Herefter kunne biskop-
pen holde denne aftensgudstjeneste, det 
hele var meget højtideligt. 

Et helt års arbejde var nu færdigt, vi tænkte, 
nu ville det vare længe, inden der skulle re-
noveres igen. Det var nok fordi, det stod 
på et helt år, der havde været mange mø-
der med arkitekten og de forskellige hånd-
værkere. Men vi blev klogere, for der er 
noget med sådanne gamle bygninger med 
mellemrum. Efterfølgende er tårnet blevet 

renoveret ude og inde, der er kommet nyt 
varmeanlæg i kirken og nyt gulv på loftet, 
så der har været et godt og tæt samarbejde 
med arkitekten og de forskellige håndvær-
kere gennem årene – et meget spændende 
arbejde. Der er blevet lavet et nyt kirke-
gårdskort, derudover er der foretaget flere 
forandringer på og ved kirkegården i tidens 
løb, blandt andet etablering af et affaldsde-
pot. 

Mange samtaler med gravstedsejerne er det 
også blevet til gennem årene, men den dag-
lige snak med kirkens personale har været 
mindst ligeså vigtig, for det er godt at have 
en god dialog med de ansatte. Nu lyder det 
som om, det kun er mursten og kirkegård, 
det hele har handlet om, men det er nu kir-
keværgens job. alt det kirkelige har jo væ-
ret det vigtigste og meget givende. Det har 
været 28 uforglemmelige år.

ingrid Bennedsgaard

Kalkmalerier i Staby Kirke. 
Fotograf: Jens Kinkel.

Sognebåndsløsning
Folkekirkens medlemmer hører til menigheden i det sogn, hvor de bor. Et hvert medlem kan 
løse sognebånd til en sognepræst i et andet sogn og dermed menigheden i dette sogn.
Man kan løse sognebånd til en fast ansat sognepræst og sognebåndsløsningen ophører, når 
vedkommende præst fraflytter, dør eller afskediges.
Sognebåndsløseren har ret til kirkelig betjening af den præst, der er løst sognebånd til. ligele-
des kan man vælge, om man vil have valgret, og i hvilken sogn, ved næstkommende menig-
hedsrådsvalg.
Ønsker man at løse sognebånd til en anden sognepræst, kontaktes vedkommende sognepræst.
Der er hermed gjort opmærksom på, at ønskes der sognebåndsløsning til Sognepræst Niels 
Henrik arendt og dermed Madum og Staby Sogn kan dette ansøges fra d. 24/3, hvor Niels 
Henrik indsættes.

Reference: Lov om medlemskab af folkekirke, kirkelig betjening og sognebåndsløsning. Bekendtgørelse om stiftelse og 
ophør af sognebåndsløsning, samt sognebåndsløserens valgret til menighedsråd



Konfirmation Bededag den 26. april 2013 kl. 10.30 i Staby kirke 
Camilla rahbek Sig , Nørrevej 10, Staby, 6990 Ulfborg
Ditte Dahl Guldager, Staby Kærgaardvej 1, Staby, 6990 Ulfborg 
Kasper David arberg  Nielsen, Græmvej 61, Husby, 6990 Ulfborg
Katrine rejkjær Jepsen, Staby Kærgaardvej 3, Staby, 6990 Ulfborg 
Kristine Bjerregaard tokkesdal , Nørgårdsvej 6, Staby, 6990 Ulfborg 
Kristine Flarup Madsen, industriarealet 5, 6990 Ulfborg
Marie Dybdahl thomsen, Sdr. Stabyvej 5, Staby, 6990 Ulfborg
Nicolai Kirk Christensen, Nedervej 13, Staby, 6990 Ulfborg
Sarah lundsgaard, Stabyvej 47, 6990 Ulfborg  
Steffen Holm Eskildsen, Herredstoftvej 3, Staby, 6990 Ulfborg

Paradis iflg. konfirmanderne.

Folkekirkens nye logo 
Det folkelige kors
Folkekirken har fået et nyt logo. Designet 
af Jacob Jensen Design.
inspirationen til korset er kommet fra den 
danske befolkning, som har været opfor-
dret til at sende deres bidrag ind - et bidrag 
med et positivt kendetegn for Den danske 
Folkekirke.
Chefdesigner timothy Jacob Jensen har 
fundet opgaven helt særligt og spændende, 
hvilket han udtrykker til medlemsbladet 
”Menighedsrådenes blad”.
”- Det har været en helt særlig og meget 
spændende opgave. at skulle forholde sig 
til en 1000-årig gammel dansk folkekirke-
historie, det lokale selvstyre og den flade 
struktur og samtidig bestræbe sig på at få 
skabt et udtryk, der rummer, at den enkel-
tes gudsforhold er individuelt.”
Bidragene fra danskerne var kendetegnen-
de ved ”en fornemmelse af mangfoldighed, 
nærhed og rummelighed”.
logoet forestiller korset, en stiliseret 
Dagmarkors, omsvøbt af en rund cirkel, 
der symboliserer døbefonten og henviser 
til den handling, der gør den enkelte til en 
del af det kristne fællesskab.  De kristne 
symboler, som korset, ankeret, hjertet, 
duen, fisken englen og kirken, symbolise-
rer rummeligheden.
logoet er frit tilgængeligt.
Menighedsrådene bliver opfordret til at 

gøre brug af logoet, men selvfølgelig også 
sammen med egne logoer.

Staby Kirke og Staby Menighedsråd 
bruger logoet med Erik Ejegod, der findes 
udhugget i granit i den nordlige korbue i 
Staby Kirke.
Erik Ejegod, som det antages at være, var 
formodentlig grundlægger af Staby Kirke 

tilbage i begyndel-
sen af 1100-tallet. 
Han blev kaldt 
hjem fra italien, 
da broderen Kong 
Oluf Hunger, 
døde og sejlede til 
Staby, gik i land og 
videre til Viborg, 
for at blive hyldet 
som konge der. 
Det er sandsynligt, 
at Erik Ejegod 
skulle/ville sætte 
en kirke, der hvor 
han gik i land, som 
tak ” til Gud” for 
kroningen.

Referencer: Menighedsrådenes blad, dec. 2012, Staby Kirkes 
historie på Staby Kirkes hjemmeside

Musikgudstjeneste
til gudstjenesten den 11/11 var der musikguds-
tjeneste i Staby. Det foregik sådan, at midt i kir-
ken var der et el – klaver,  rundt om det stod der 
en gruppe bestående af en guitar-  trompet-  og 
violinspiller, og til højre i kirken var der en har-
monika gruppe. De spillede på skift, men der var 
ingen prædiken, vi sang også normale kirke sal-
mer,  til de normale kirkesalmer spillede guitar- 
trompet- og violinspillerne, imens menigheden 
sang med. El - klaveret spillede til præludium 
og postludium. Harmonikagruppen spillede 
indimellem.

Det var sjovere end det normale, det var ligesom 
at være til en klassisk koncert, bare med bønner 
og nadver, musikken lød flot. Min mor syntes 
at harmonika gruppen spillede meget festligt, og 
man blev i godt humør af det, min lillebror på 5 
troede, det var De Nattergale som spillede, og 
det kunne han godt lide. Bagefter var der små-
kager og kaffe i våbenhuset.

Skrevet af Kasper Arberg,  
7 klasse, Staby Skole.
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Det folkelige kors. 
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Referencer: Menighedsrådenes blad, dec. 2012, Staby Kirkes historie på Staby Kirkes hjemmeside 

 



KFUM-SPEJDERNE  
- ULFBORG GRUPPE
Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg

KFUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt børne- og ungdoms-
arbejde, 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 ect.
Vi mødes:

Bævere:  Mandag kl. 17.30 - 18.45 
leder:  Elsebeth Søgaard, tlf. 9749 2253

Ulve:  Mandag kl. 19.00 - 20.30 
leder:  Kristina louise Noe, tlf. 4841 6418 / 6165 2848  
 E-mail: kristina-louise@live.dk

Spejdertroppen:  tirsdag kl. 19.00 - 21.00 
leder:  Henrik Harmon pedersen, tlf. 4073 6439

Gruppeleder:  arne Søgaard, tlf. 9749 2253

Aktivitetskalender
24. marts kl. 10.00 i Madum Kirke:  
indsættelse af N.H.arendt

24. marts kl. 11.00 i Staby Kirke:  
indsættelse af N.H. arendt.  
Børnekor medvirker

14. april kl. 10.30 i Madum Kirke:  
Gudstj. med N.H.arendt.  
Børnekor medvirker

26. april kl. 10.30 i Staby Kirke:  
Konfirmation ved N. H. arendt

20. maj kl. 10.00, 2. pinsedag:  
Friluftsgudstjeneste i haven ved  
inger og Knud Jacobsen, Skorkærvej 2.

21. maj kl. 19:00: 
Borgermødermøde i  
Madum Forsamlingshus 

22. maj kl. 19:00: 
Borgermøde i Staby Sognegård

5. juni kl. 19.30 i Staby Kirke:  
Grundlovsdag, sommer gudstjeneste  
med voksenkoret.

30. juni kl. 10.30 i Staby Kirke:  
Gudstjeneste med efterfølgende  
Sommerfest i præstegården, Nørrevej 5.  

Udflugt til Gimsinghoved” ved Struer, 
hvor vi ser udstillingen ”ikoniske billeder”, 
som løber over en periode fra 9/3 - 28/4. 
Dagen er ikke bestemt endnu, så hold øje 
med dagspressen.

Kirkelige  
handlinger  
november 2012 til  
januar 2013 
Staby Kirke
Døbte:  
tristan Sinkbæk 
Kirkeby
Døde  og begravede: 
Gunnar Bøndergaard
Madum Kirke
Døbte
Døde og begravede

Gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem 

i cafeteriet torsdage kl. 14.30
Torsdag d. 7. marts  
Musikandagt v. organist og kirkesanger i Staby 

Torsdag d. 21.marts 
v. sognepræst Gitte Hansen

Torsdag d. 4. april 
v. sognepræst Gitte Hansen

Torsdag d. 18. april 
Musikandagt v. organist og kirkesanger i Staby 

Torsdag d. 2. maj 
v. sognepræst Gitte Hansen

Torsdag d. 16. maj 
Musikandagt v. organist og kirkesanger i Staby

Torsdag d. 30. maj 
v. sognepræst Gitte Hansen

Torsdag d. 13. juni 
Musikandagt v. organist og kirkesanger i Staby

Torsdag d. 27. juni 
v. sognepræst Gitte Hansen

Kirkegårdstakster 
kan fås ved  
henvendelse til  
graverne og  
kirkeværgerne

Rundvisning i Staby Kirke marts, april og maj 2013
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.
Vi mødes ved kirken kl. 11:00
Det gælder datoerne: 
Tirsdag den 26. marts, tirsdag den 23. april og tirsdag den 7. maj 
Der er ingen tilmelding.

Offentliggørelse af referater fra menighedsrådsarbejdet
Hidtil har referaterne været offentlig tilgængelig i tårnrummet i Staby Kirke.

Fremover er denne ordning slettet.  
Man vil i stedet kunne læse disse på Staby Kirkes hjemmeside: http://www.stabykirke.dk/   

i venstre side på forsiden skal man klikke sig ind under Menighedsrådet.
Hvis man ikke er på nettet, kan man spørge en fra menighedsrådet om et eksemplar af det 

ønskede referat, eller man spørger ved familie og bekendte om et kik på skærmen.
Staby Menighedsråd

Sommerfest og åbent hus i præstegården
Søndag den 30. 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 den 

gamle præstegård og i haven. Ved samme lejlighed inviteres 
alle indenfor i den nyrenoverede bygning.

Vi glæder os til at se Jer.

Venlig hilsen
Birgitte og Niels Henrik arendt         Madum - Staby Menighedsråd



Nyt fra Staby Menighedsråd!
Ja, så er det sidste røde bloklys fra jul ved at 
brænde ned. i glasvaserne er der lysegrønne 
spirende forårsløg - på vej opad. Sneen har 
sluppet sit tag, det er tøvejr, men snart vender 
kulden tilbage. Vi er lige før kyndelmisse - 
vinterens knude.
i december, kirkeårets første måned, var der 
sprudlende aktivitet i Madum - og Staby Kir-
ke. Krybbespil 1. søndag i advent med årets 
minikonfirmander, der afsluttede i sognegår-
den med at få udleveret et diplom. 3. klasse 
fra Staby Skole gik lucia-optog i Madum 
Kirke 2. søndag i advent. 3. søndag i advent 
var der ”De ni læsninger” i Staby Kirke med 
oplæsning af borgere og korsang med vores 
”spontane” voksenkor. Vi håber, vi får lejlig-
hed til at møde dem igen til sommer.
Hellig tre Kongers Dag blev fejret i Madum 
Forsamlingshus med hygge og oplæsning ved 
Svend aage Jeppesen.
Konfirmanderne er godt på vej. 22 unge men-
nesker fra hele skoledistriktet stod bag Kyn-
delsmisse- gudstjenesten – lysgudstjenesten i 
Staby Kirke d. 3. februar.
Kirkehøjskolen for gammel Ulfborg - Vemb 
Kommune og tim blev i år afholdt i Ulfborg 
Sognehus. En dag med Søren Kirkegaard var 
inspireret af at år 2013 er 200–året for Søren 
Kirkegaards fødsel.
Det nye menighedsråd konstituerede sig d. 
20. november. Nu arbejdes der på at få ved-
tægter og forretningsordener på plads, og alle 
bliver klædt på til opgaven med kursus.
Vi har sagt farvel til en person med en kæmpe 
kapacitet - ingrid Bennedsgaard, der har væ-
ret medlem af menighedsrådet i 28 år og in-
den da, var hun gravermedhjælper på kirke-
gården. Vi siger tusind tak for hendes indsats 
for Staby Kirke.
Vi siger også tak til Svend aage Jeppesen, 
som vil hellige sig skolejobbet på Staby 
Skole.  i stedet er valgt Henning rindom og 
Henrik thaysen Olesen til menighedsrådet.
Men nu er foråret på vej 
påske, Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 
pinse - alle dage vil blive fejret med gudstje-
neste i kirken og friluftsgudstjeneste i haven 

hos inger og Knud Jakobsen 2. 
pinsedag.
påsken starter med indsættelse 
af Niels Henrik arendt palme-
søndag kl. 10.00 i Madum Kir-
ke og i Staby Kirke kl. 11.00. 
Vi vil hermed gerne byde vel-
kommen til Birgitte og Niels 
Henrik arendt, som vi håber, vil falde godt 
til i blandt os.
Samtidig skal vi tage afsked med pia lützen 
som konstitueret sognepræst. pia har båret 
gudstjenesterne og det kirkelige liv med kyn-
dig hånd og masser af inspiration i syv en halv 
måned. Heldigvis fortsætter pia lützen som 
afløser for Niels Henrik arendt, og det er til 
stor glæde.
Bededag er der konfirmation i Staby Kirke 
ved Niels Henrik arendt.
Børnekoret er i fuld gang - 12 raske børn 
synger hver tirsdag på skolen og vil afslutte 
med koncert på Ulfborg aktivcenter, i Ma-
dum - og Staby Kirke. i Staby Kirke er det 
palmesøndag d. 24. marts.
i løbet af foråret vil der bl. a., blive arrangeret 
en fælles udflugt til Gimsinghoved Kunst- og 
Kulturcenter, hvor Svend aage Madsen, vo-
res lokale ikonmager, vil være en af udstiller-
ne. Udstillingen hedder ”ikoniske billeder” 
og løber fra d. 9/3 – 28/4.
i maj måned vil det årlige ”borger møde”/ 
”visionmøde” finde sted. Her er der mulig-
hed for at få fremlagt året regnskab og bud-
get, samt menighedsrådets arbejde tilbage- og 
fremadrettet. Der er mulighed for at få ind-
flydelse på det kommende års budget.
Kristina louise Noe, vores kirkesanger, har 
fået fuldtidsjob inden for hendes fag. Hun 
har været nødsaget til at sige sin stilling op 
som kirkesanger, hvilket vi beklager. Derfor 
søges en ny kirkesanger til Staby Kirke. Vi 
siger tak, til Kristina, for en god indsats, og 
ønsker hende alt vel fremover.
Med mange venlige og spirende  
forårshilsner fra

Staby Menighedsråd  
v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.

Madum Menighedsråd
Vi havde nogle fine gudstjenester i advents-
tiden, 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 præ-
sten, har tilpasset antallet af gudstjenester til 
behovet, der har ved de seneste gudstjenester 
været rigtigt fint fremmøde, vores julear-
rangement var meget vellykket, bl. a. fordi 
der var så mange deltagere såvel børn som 
voksne. Fremover vil der være gudstjeneste 
hver fjerde uge i Madum samt på de vigtig-
ste helligdage. Der har været megen offentlig 
debat, om det er formålstjenligt at fortsætte 
med gudstjenesteaktivitet i små sogne med 
lille fremmøde, her vil jeg holde fast i, at der 
også er noget smukt og rigtigt i, at guds ord 
også kommer ud der, hvor det økonomisk set 
ikke kan betale sig. Med de vigende kirke-
skatteindtægter kan vi, så modsat om nogle 
år, blive nød til at tage dette standpunkt op 
til overvejelse. 

Der bliver, både på vores åbne regnskabs-
møde den 13. marts og på borgermøde ved-
rørende visioner 23. maj i Madum forsam-
lingshus, 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 indflydelse gældende. især efter-
lyser 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.

Vi glæder os jo også til at byde Niels Hen-
rik arendt velkommen, nu har vi snart læn-
ge glædet os til at få en fast sognepræst, og 
hvilken sognepræst. Det bliver spændende at 
høre hans prædikener og i det hele taget, at 
han og Birgitte arendt får deres faste gang i 
sognet. Vi skal dog ikke sige endeligt farvel 
til pia lützen, der bliver fast afløser for Niels 
Henrik arendt. Her skal også lyde en tak til 
pia lützen, for den måde hun har taklet den 
forløbne periode, hvor vi har stået uden fast 
sognepræst.

Ellers er foråret jo en skøn tid hvor alting 
grønnes, det bliver lysere, lunere og endelig 
er foråret jo festens tid, med påsken og kon-
firmationerne 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.

KIRKEBETJENINGEN
STABY: MADUM:
Graver: Bent Møller, Graver: lene lysgaard, 
mobil: 3035 8422 mobil 5121 3234
Organist: Åse leth Jensen, Organist: Åse leth Jensen,  
privat tlf.: 9713 3711, mobil: 2215 5778 privat tlf.: 9713 3711, mobil: 2215 5778
Kirkeværge: Edith Bennedsgaard                   Kirkeværge: Kristian Jensen,  
privat tlf.: 9749 1597 mobil: 6175 8500       privat tlf.: 9749 1426, mobil: 4073 3250
Kirkesanger: Der er ikke ansat en ny              Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen,  
Kirkesanger i skrivende stund.                        privat tlf.: 9749 5095 mobil: 6174 8887

    Konstitueret sognepræst til den 15. marts: pia lützen Mobil: 6145 7308 eller 9785 3268  
E-mail: piaglz@gmail.com - træffes bedst mellem 11-12, undtagen mandag.

i perioden 16.-19. marts skal henvendelse ske til provst lone Hvejsel.  
tlf. 9732 0217 eller 2058 1786

Fra den 20.-3.: Sognepræst Niels Henrik arendt, Nørrevej 5, 6990 Ulfborg, tlf. 9749 1081, 
E-mail: nha@km.dk  - træffes alle dage undtagen mandag.



  STABY MADUM 
  3. marts  3. s. i fasten   9.00 pia lützen 10:30 pia lützen / kirkekaffe
10. marts  Midfaste 10.30 pia lützen 
  kirkekaffe  
24. marts  palmesøndag 11.00 indsættelse  10.00 indsættelse 
  Med børnekoret  
28. marts  Skærtorsdag 19.30 NHa   
29. marts  langfredag  10.30 NHa 
31. marts  påskedag 10.30 NHa 9.00 NHa 
  1. april  2. påskedag 10.30 NHa  
  7. april  1.sønd. efter påske 10.30 NHa / kirkekaffe  
14. april  2.sønd. efter påske  10.30 NHa med børnekoret
   kirkekaffe 
21. april  3.sønd. efter påske 10.30 NHa/ kirkekaffe  
26. april  Store Bededag 10.30 NHa konfirmation  
28. april  4.sønd. efter påske 10.30 NHa  
  5. maj  5.sønd. efter påske  10.00 NHa 
  9. maj  Kristi himmelfart 10.30 NHa / kirkekaffe  
12. maj  6.sønd. efter påske   9.00 Jakob Sandal  
19. maj  pinsedag   9.00 NHa 10.30 NHa / kirkekaffe 
20. maj  2. pinsedag 10.00 friluftsgudstj.  
26. maj  trinitatis søndag 10.30 NHa  
  2. juni  1.sønd. efter trin.  10.30 NHa 
  5. juni  Grundlovsdag 19.30 NHa sommergudstj. med voksenkoret / kirkekaffe 

GUDSTJENESTER

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

A. Rasmussens Bogtrykkeri . Ringkøbing . www.arastryk.dk

Sognepræst pia lützen er ansat som konstituerende præst til den 15. marts 2013.

i perioden 16. - 19. marts skal henvendelse ske til  
provst lone Hvejsel, tlf: 9732 0217 eller 2058 1786

Fra den 20. marts 2013 varetager Niels Henrik arendt præsteembedet.

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


