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oppe i staby kirkes tårn er der på en træ-
væg ved en af lugerne nogle næsten 70 år 
gamle blyants-kradserier. De rummer bl.a. 
nogle tyske navne (rentzing, Hörde, kno-
ke, marl), og der er tale om tyske soldater, 
som i besættelsens sidste år fra tårnet skulle 
observere eventuelle indkommende engel-
ske flyvere. De har muligvis kedet sig, men 
i hvert fald ønsket at efterlade sig et bevis 
på, at de havde opholdt sig i tårnet. man 
kan læse mere derom på kirkens hjemme-
side http://www.stabykirke.dk/index.php/
historie. Da jeg så dem, kom jeg i tanke om, 
at jeg også selv havde prentet mit navn med 
mere i et kirketårn, hvor jeg som knægt var 
klokkerdreng. 

Det er ikke nogen særlig god skik på den 
måde at sætte sin private signatur på vores 
historiske arv, så jeg kan godt være lidt flov 
ved mindet. på den anden side: går der lang 
nok tid, kan det jo gå hen og blive en del af 
historien – som de tyske soldaters skrible-
rier i staby kirketårn!

men hvad er det, der får unge (og så-
mænd også ældre) mennesker til den form 
for ’hærværk’? to ting, tror jeg. For det 
første en trang til simpelthen at blive set. 
At gøre opmærksom på sig selv. Det er ikke 

så meget anderledes, end når små børn stil-
ler sig an og siger ’se mig, se mig!’ vi har et 
klart behov for ikke at ’blive borte’, så vi 
afsætter spor i det offentlige rum.

For det andet anbringer vi os ved at af-
sætte et mærke på gamle ting i en meget 
større historisk sammenhæng. De tyske 
soldater fra 1944 er nu enten meget gamle 
eller døde, og når deres børn eller børne-
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børn er borte, hvem husker så dem? men 
kirketårnet i staby er 600 år gammelt. en 
dag vil selv det nok være smuldret bort (og 
inden da vil blyantsstregerne nok også være 
udviskede), men så er vi virkelig langt ude i 
fremtiden. så ved at blive knyttet sammen 
med et mindesmærke fra gamle dage for-
længes vores egen historie både den ene og 
den anden vej. Allerede nu tænker vi: hvem 
mon de var, disse mennesker for syv årtier 
siden, hvordan gik det dem? men der er en 
chance for, at det spørgsmål også vil blive 
stillet om 200 år.

en af de iøjnefaldende ting ved vore dage 
er, hvor langt folk vil gå for at komme i 
tv. man skulle egentlig tro, at efter 50 år 
ville det have mistet lidt af sin fascination, 
men nej – lykken er at få lov at optræde i 
X-factor, også selvom man bliver totalt til 
grin. Folk lukker rask væk op for person-
lige eller private begivenheder, hvis det kan 
give nogle minutters adgang til skærmen. 
og nu foreligger der for os alle sammen en 
discount-mulighed for at ’komme på’ ved 
at udstille os en lille smule på facebook. 
(Jeg har selv en profil dér, så jeg skal ikke 
gøre mig dydig.)

Formålet, tror jeg, er det samme som de 
tyske soldaters formål med at skrive deres 
navne. se mig – husk mig! og jo mere flyg-
tig opmærksomheden bliver (og flygtig er 
den – hvem husker de x-factor-optrædende 
fra for fem år siden?!), jo mere ivrige bliver 
folk med at optræde i det offentlige rum.

måske er familierne og de små lokale fæl-
lesskaber ikke længere steder, hvor man 
virkelig har blik for hinanden. måske lever 
hukommelsen ikke længere så godt i famili-
erne. For ellers var der grund til at sige: det 
er da dér, du skal sætte dine spor – når vi nu 
altså har dette dybe behov for at blive set 
og blive husket. 

et af de få tilbageblevne hukommelses-
steder for familierne og for fællesskaber er 
kirkegårdene. Her findes navnene på dem, 
der levede i de seneste generationer før os. 
vi skal lære børn at besøge kirkegården – 
også for at befri dem for den angst, at de er 

blevet borte, hvis ikke de uafladeligt tilde-
les opmærksomhed. kirkegårdens og kir-
kens opmærksomhed diskriminerer ikke: 
her kan alle blive set. og kirkens og kirke-
gårdens hukommelse er lang, som autogra-
ferne i tårnet fortæller.

når det handler om det budskab, kirken 
bringer, så har det virkelig ’power’ op imod 
vores generations stærke længsel efter at 
blive set og husket. For i kirken hævdes 
det: du er set altid. og ikke sådan i al almin-
delighed, men lige netop sådan som du er. 
Fokus flyttes ikke bort fra dig, når du har 
været på nogle minutter. Aldrig. Du er ikke 
bare set af kritiske dommere eller af et tro-
løst tv-publikum, som kan zappe væk fra 
dig hvad øjeblik det skal være. nej, du er 
set på med samme inderlige opmærksom-
hed, hvormed en mor betragter sit nyfødte 
barn. og med samme kærlighed.

og du er husket – længere end om du så 
havde fået en begravelse i en pyramide. Du 
vil være husket igennem alle slægter og på 
den anden side af dem. og ikke bare som 
en mere og mere udvisket erindring, men 
med hele din person, hver en detalje. Af 
Gud. 

Ja, du er ikke bare et minde hos ham. 
Du er til stede hos ham – nu. og altid; når 
alting er smuldret eller falmet, vil du være 
lige blomstrende til stede hos ham.

Der findes ikke nogen mere dramatisk 
kritik af vores flygtigheds-kultur end det 
budskab, kristendommen rækker til os. og 
der findes simpelthen ikke noget bedre svar 
på vores længsel efter at blive set og husket.

Niels Henrik Arendt

Filmklub
sognene har tidligere haft en filmklub. 
Hvis der er interesse for det, laver vi 2-3 
filmaftner senere på sæsonen, bl.a. med 
den prisbelønnede film L’AmoUr.  og 
med en efterfølgende snak om filmenes 
tema.



Konfirmander i 2013-14
når dette kirkeblad udkommer, er konfir-
mandundervisningen netop begyndt. som 
sædvanlig foregår den onsdags-morgener 
i præstegården.  konfirmanderne skal na-
turligvis også besøge de to kirker og kir-
kegårde, ligesom en halv lørdag er sat af til 
film, fortælling og pizza i præstegården. 
ved gudstjenesten søndag, den 25. august 
kl. 10.30 i staby kirke får konfirmanderne, 
deres forældre og øvrige kirkegængere over 
kirkekaffen lidt mere at vide om konfir-
mandundervisningens indhold. konfir-
manderne skal f.eks. medvirke ved plan-
lægning og udførelse af gudstjenesten på 
kyndelmisse søndag 2. februar. og jeg hå-
ber også, at der bliver mulighed for at ind-
drage konfirmanderne i projekt ’kunsten 
i bevægelse’ den 11/9. konfirmationen er 
i 2014 planlagt til at foregå store bededag 
16. maj i staby kirke og søndag den 18. maj 
i madum kirke.

Staby og Madum  
kirker på facebook

staby og madum kirker er 
på facebook – i gruppen 
’staby og madum kirker’. 
Her kan man løbende få 
nyheder om arrangementer 
og særlige gudstjenester. 

men vi bruger naturligvis også facebook-
siden stAbY til at fortælle om særlige be-
givenheder. Det er også planen, at konfir-
manderne får en særlig gruppe på facebook.

mere detaljeret kan man læse om kirke-
livet, og hvad man gør, f.eks. hvis man har 
planer og dåb eller bryllup på hjemmesiden 
http://www.stabykirke.dk/ . og her i kir-
kebladet.

Hvad har 30 helium- 
balloner, høsten og  
spaghetti med kirken at 
gøre?
Det får man mulighed for at finde ud af ved 
efterårets spaghettigudstjeneste, som fin-
der sted  onsdag den 25. september kl. 17 i 
madum kirke med efterfølgende spisning i 
madum Forsamlingshus. og ’ulvene’ fra de 
lokale spejdere medvirker.

en spaghettigudstjeneste  er en kort 
gudstjeneste, særligt for børnefamilier, og 
hvem, der ellers måtte have lyst til en halv 
times tid med bibelfortælling, sang og ak-
tivitet i kirken.  bagefter er der fællesspis-
ning. og vi regner med at være færdige om-
kring kl. 19. tilmelding er ikke nødvendig, 
man møder bare op, og det er gratis! (Øl og 
sodavand kan købes).

Det skal gerne være både  praktisk og 
sjovt for børnefamilier at komme i kirke.

Kort ny fra sognet



Marken er mejet – og 
høsten markeres også i 
kirken med en dans
Hurra, her til lands slutter høsten altid med 
et gilde og en dans  - men traditionen tro 
også med HØstGUDstJeneste. og 
ved høstgudstjenesten i år tager vi den gode 
spillemandsmusik med ind i kirken.

I begge kirker er det den 6. oktober, i ma-
dum kl. 11.00 med efterfølgende fællesspis-
ning i forsamlingshuset, i staby er det kl. 
19.30 med et efterfølgende lille traktement 
i våbenhuset.

Børn, sogn og kirke og 
5-års dåbsjubilæum
Den sidste søndag i oktober holdes i mange 
af landets kirker en såkaldt bUsk-gudstje-
neste (børn-unge-sogn-kirke). Der er tale 
om en gudstjeneste, som både i form og 
indhold særlig retter sig mod folkekirkens 
yngre medlemmer, f.eks. konfirmander og 
minikonfirmander (men alle kan nu have 
glæde af den). Her i sognene kombinerer 
vi det med 5års-dåbsjubilæum. Alle børn, 
der blev døbt her i sognene i 2008, vil sam-
men med deres forældre modtage en særlig 
indbydelse til gudstjenesten søndag den 
27. oktober kl. 10.30 i staby kirke. Det 
er en god ide at fortælle børnene, at de er 
døbt. og menighedsrådene giver ved denne 
gudstjeneste en gave til alle ’jubilanterne’.

Fyld Danmarks kirker – 
også de lokale
en præst på Lolland fandt for et par år si-
den på at gøre særlig meget ud af at indby-
de folk til sognets gudstjeneste – kirkerne 
har jo ofte pladser til overs, og hvorfor 
ikke prøve at få dem fyldt – det gør guds-
tjenesten særlig festlig. Der er ikke tale om 
en særlig gudstjeneste; pointen er, at det 
faktisk er en helt almindelig gudstjeneste, 
hvor man også synger helt almindelige (og 
kendte) salmer.

I år giver vi den en ekstra skalle med hen-
syn til at få pladserne fyldt søndag den 29. 
september kl. 10.30 i staby kirke.

Vi mindes vore døde
Den første søndag i november, Alle Hel-
gens søndag, er overalt i landet blevet en 
dag, hvor man i særlig grad mindes de døde. 
ved gudstjenesterne læser man navnene på 
dem, der er døde i det forløbne år, og man-
ge benytter lejligheden til at besøge deres 
gravsted. Gudstjenesterne på Alle Helgens 
søndag den 3. november ligger kl. 10.30 i 
staby kirke og kl. 14 i madum kirke, og 
det er pia Lützen, der er prædikant denne 
søndag.

Staby d. 30-06-2013

Kære Bent 
I dag har du udført din sidste officielle 
handling som graver ved staby kirke, i dag 
giver du stafetten videre til din ”lærling”, 
og i dag vil vi gerne sige dig tak. 

bent, i 11 år har du værnet om vores kirke 
og kirkegård, med en flid og arbejdsomhed 
som du kan være stolt af. Du har gravet, re-
vet, plantet og sikkert kørt tusindvis af tril-
lebøre ukrudt ud fra kirkegården. Du har 
støvsuget, hængt samlenumre op, uddelt 
salmebøger og serviceret kirkens personale 
så godt at Hanne Jensen, der er afløser, når 
Åse ikke kan spille på orglet, en gang sagde 
” Det er ikke for orglets skyld, at jeg kom-
mer i staby kirke, der er fordi, at jeg her får 
så fin en behandling af bent”.  

bent, du har i årenes løb været mange 
menneskers sjælesørger, og du har selv sagt, 
at der altid skal være tid til en god og for-
trolig samtale. mange har lettet deres sor-
ger og bekymringer af på dine skuldre, og 
mange har fået et godt råd med på vejen. 

Afsked med vores graver ved Staby 
Kirke, Bent Møller



En hilsen fra Bent Møller
efter 11 års arbejde ved staby kirke takker 

jeg forhenværende og nuværende menig-
hedsråd samt medarbejdere for et godt 

samarbejde og en fin afslutning i præstegår-
den den 30.juni.

Alle disse gode råd og fortrolige samtaler er 
der helt sikkert mange, der gerne vil takke 
dig for.  

Du har i de 11 år, du har arbejdet på kir-
kegården, gjort hvad du kunne for at dyg-
tiggøre dig indenfor dine arbejdsområder. 
Du har deltaget i kurser og erfagrupper, og 
du har gerne givet en hånd med, når en kol-
lega har haft brug for hjælp. Fra en mere el-
ler mindre pålidelig kilde har vi fået fortalt, 
at bents kolleger på de omkringliggende 
kirkegårde er lidt misundelige på standar-
den på staby kirkegård. De mener, en del 
af grunden må være, at bent har Holstebro 
kommune´s største budget på indkøb af 
planter og blomster. om det passer, at vi 
har kommunens største budget skal være 
usagt, men vi har nok haft den mest ar-
bejdsomme graver, og vi er stolte, når kir-
kegårdens besøgende roser vores flotte og 
velholdt kirkegård. 

At du er en mand med en lille smule tem-
perament, er vist ikke nogen hemmelighed. 
Du siger din mening, og du står ved den, 
du kæmper for dine principper, og du gi-
ver ikke op uden kamp, men du accepterer 
også andres beslutninger. selvom du måske 
ikke altid har været enige i menighedsråds 
beslutninger, så har vi vidst, at de er blevet 
udført med din største omhyggelighed, og 
næste gang vi har mødt dig, så har tidligere 
uenigheder været glemt. Det er en fanta-
stisk egenskab, som vi også gerne vil takke 
dig for i dag.  

Da jeg skulle skrive talen til i dag, bad jeg 
mine kollegaer i menighedsrådet komme 
med input, og fra Ane har jeg fået fortalt, 
at du for en tid siden frygtede, at der var 
gået borebiller i det gamle alter. en kata-
strofe som naturligvis skulle undersøges 

og afværges, inden hele det smukke gamle 
alter for altid ville gå tabt. Du afleverede 
derfor en lille pakke til Ane indeholdende 
”udyret”, og så fik Ane til opgave at arts-
bestemme krybet. efter nærmere eftersyn 
og sikkert mange opslag på internettet blev 
I enige om, at katastrofen var afværget for 
denne gang, det var ikke en borebille. en 
lille historie der fortæller, at intet har været 
for stort eller for småt for bents engage-
ment i kirken.  

Kære Bent 
nu begynder en ny tid i dit liv, men vi hå-
ber, at den grå cykel med cykelkurven også 
i fremtiden vil kunne ses holde lidt til højre 
for porten til kirkegården, og vi håber, at 
vi også i fremtiden må ringe til dig, når det 
brænder på, og vi mangler en hjælpende 
hånd. 

vi har købt en lille afskedsgave til dig, 
som du nu får af Ane, og med den vil vi 
gerne sige dig tak for din trofasthed de sid-
ste 11 år. 
Henrik Thaysen Olesen



Kære Åse 
For mindre end 10 minutter siden spillede 
du de sidste strofer på staby orgel, i hvert 
fald som fastansat organist – for vi håber 
meget, at du også i fremtiden vil hjælpe os, 
når vi mangler en dygtig organist. 

Du har været ved os i snart 7 år, og vi har 
været utrolig glade for, at arbejde sammen 
med dig. Du er en farverig, engageret, ta-
lentfuld og hjertevarm personlighed, som 
vi naturligvis er kommet til at holde af. 

Farverig: 
Henning har fortalt mig, at du hver måned 
sender ham et skema med din kørsel, og 
altid er bogstaverne med flotte kurver og 
skrevet med rød kuglepen, og Ane fortæl-
ler, at hun to gange har besøgt dig, den ene 
gang var dit klaver rødt, den anden gang blå 
– udover at være en dygtig organist er du 
også klaverkunstner. 

Engageret: 
Da du begyndte som organist i staby, boe-
de du i vildbjerg, og for at nå gudstjenesten 
kl. 10.30, stod du op omkring kl. 04.00 tog 
toget til Holstebro og videre til Ulfborg, 
inden en taxa kørte dig det sidste stykke. 
Det er blot ét eksempel på din dagsorden 
hvad angår transport. et fantastisk bevis på 
et engagement, som du kan være stolt af.

siden fik du en knallert og derefter bil. 
men med knallerten fik du nogle udfor-
dringer. på vejen mellem vildbjerg og 
staby ligger der en ret stor kvæggård, og 
her havde landmanden fået for vane, at 
drive køerne over vejen ca. 1,5 time inden 
klokkerne ringede til gudstjeneste i staby. 
Der var naturligvis et problem, da besæt-
ningen var ret stor, og ikke alle køerne var 
lige hurtige ved ledet. ventetiden kunne let 
blive 30 minutter, inden den sidste ko var 

igennem, og det var naturligvis et problem 
i forhold til, at nå kirken i rette tid. Derfor 
aftalte Åse med landmanden, at hun blot 
skulle råbe eller fløjte, når hun nærmede sig 
køerne søndag morgen, så ville landman-
den stoppe køerne, og knallerten kunne 
passere.  

et andet bevis på dit engagement var da 
du forstuvede foden og måtte humpe af 
sted den næste 1,5 måned, specielt ”høn-
sestigen” op til orglet gav dig problemer, 
men du bed tænderne sammen, og med lidt 
hjælp fra bent gik det.  

Talentfuld:
Du er en dame, der kan spille på mange 
”strenge”. Du spiller ud over tværfløjte og 
orgel også klaver og med garanti en halv 
snes flere instrumenter. Du er dygtig til at 
vejlede, om det er kirkesangerne eller bør-
nene i børnekoret, og du går ikke af vejen 
for at tilegne dig nye færdigheder. 

Hjertevarm: 
Kære Åse
Du er en utrolig favnende og hjertevarm 
person, der gerne tager dig af de personer, 
du møder på livets vej. både gennem dit 
arbejde som psykolog, men også i fritiden 
hvor du gennem rigtig mange år, hver som-
mer, har haft plejebørn fra sydslesvig bo-
ende – et stort bevis på, at du har forstået 
budskabet om at tage sig af sin næste. 
Kære Åse
vi kommer til at savne dig, din hjertevar-
me, dit talent, dit engagement og din farve-
rige person. vi ønsker dig alt mulig held og 
lykke fremover – og husk, at vi ringer næste 
gang, vi mangler en dygtig organist. 

vi har købt en lille afskedsgave til dig, 
som vi synes passer rigtig godt til dig. vi 
håber, at du bliver glad for den - vil bruge 
den ofte og mindes din tid i madum og 
staby med glæde. 

Henrik Thaysen Olesen

Afsked med vores organist ved Ma-
dum – og Staby Kirke,  
Åse Leth Jensen



”LAD TONERNE FORTÆLLE” 
– ORGANIST TAKKER AF 
 
med vemod tager jeg afsked med staby og 
madum sogne efter seks et halvt år som 
organist. opgaver inden for Anker Fjord 
Hospice i Hvide sande i fem år, og Ulf-
borg Aktivcenter i seks og et halvt år har 
yderligere bidraget til alsidige og lærerige 
opgaver.

børnekorsarbejdet med minikonfirman-
der har udvidet et bredere samarbejde med 
børnefamilier, skolen, plejehjemmet, Ho-
ver kirke og staby efterskole.

salmesangen har udviklet sig hen ad ve-
jen med ”månedens salme”, sangmaraton, 
rytmiske salmer, højskolesange v. borger-
møder, ”Lejlighedskoret”, højskoleaften 
med sange og foredrag om højskoleforfat-
terne, ”Gæt en salme”, folkelige sange v. 
”Ulfborg  kræmmermarked”, salmer til 
friluftsgudstjeneste med tværfløjte, klarinet 

og skønsang, musikgudstjenester m. sange 
og musik både folkeligt, klassisk, samt so-
listsang m. orgel og el-klaver.

Der har været mange stjernestunder. en 
af de største var ved biskop niels Henrik 
Arendts indsættelse som præst 16.marts 
i begge kirker, hvor et af børnene i koret 
med tv og masser af mennesker omkring os  
sagde  i staby kirke, inden jeg gav tonen 
an: ”Åse ,jeg har sceneskræk”.

kombineret med efteruddannelseskurser 
i børne - og voksenkorledelse, rytmiske 
salmer, salmer ved diverse højtider v. påske, 
pinse og jul er det blevet til en bred vifte af 
salmeundervisning på vestervig kirkemu-
sikskole, hvor jeg selv er uddannet gennem 
tre år som organist i årene 2003-2006.

I tæt samarbejde med menighedsråd, kir-
kebetjening og ikke mindst en trofast me-
nighed har der været tale om et kontinuer-
ligt og bredt samarbejde, hele året rundt. et 
nærvær jeg har sat stor pris på

tAk for overbærenhed ikke mindst i 
starten, en enestående opbakning og inspi-
ration fra alle sider.

For mig er ”musik, sang og poesi” hjer-
tets sprog, så fra 1.august og med stor 
glæde tilbyder jeg at afløse inden for for-
skellige opgaver, især som organistvikar 
i staby/madum og andre kirker i vestjyl-
land - og fortsætter med lejlighedssange og 
klaverundervisning.

Held og lykke til alle i staby - og madum 
sogne. I lever alle videre i hjertets stilhed.

Åse Leth Jensen

Minikonfirmander
Alle børn, som går i 3. klasse, kan være med. Første gang er den 24. september. vi skal 

i bogstaveligste forstand bevæge os rundt i kirkerummet og få sat ord på de mange 
ting, der er. vi skal også en lille runde på kirkegården. (Det kan lyde som noget meget 

kedeligt, men børnene kan fortælle og fortælle, de vil virkelig gerne kende deres 
rødder og berette om dem). Derudover er der sat et program sammen i børnehøjde, 
så vi synger, laver drama, tegner og fortæller og meget mere. som afslutning opfører 
børnene 1. søndag i advent krybbespillet i kirken. vi glæder os til at komme i gang.

Niels Henrik Arendt, Elly Marie Møller og Ane Thomsen.



Aktivitetskalender
25. august: 
Gudstjeneste for konfirmander/alle.  
Staby – Madum Menighedsråd

31. august:  
Gospel workshop. Heldagsarrangement i 
staby kirke. korleder er Lydia Wairimu. 
Styregruppen bag ”Stormøde i Staby”

25. september kl. 17:00: 
spagettigudstjeneste i madum kirke.  
spejderne er med. 
Staby – Madum Menighedsråd

29. september: 
’Fyld Danmarks kirker’ kl. 10:30  
i staby kirke 
Madum – og Staby Kirke

6. oktober:  
Høstgudstjeneste i madum kirke kl. 11:00, 
i staby kirke kl. 19:30  -  begge steder med 
spillemandsmusik. 
Madum – og Staby Kirke

24. oktober:   
birgitte Arendt fortæller under  
overskriften: ’Det er liv at rejse’ – eller er 
det? i madum Forsamlingshus.  
Staby – og Madum Menighedsråd

27. oktober:  
Familiegudstjeneste, dåbsjubilæum,  
minikonfirmander er med. 
Madum – og Staby Menighedsråd

25. november: 
sang med rasmus skov borring på staby 
efterskole. Staby Sogneforening, Staby 
Efterskole, Staby – og Madum Meningsråd

1. december 13:30:  
minikonfirmanderne opfører krybbespillet. 
Derefter lystænding på Den grønne plads. 
Staby Sogneforening og – Menighedsråd

8. december 14:00:  
Luciaoptog i kirken. efter gudstjenesten er 
der ’Juletræ’ i madum Forsamlingshus. 
Madum Menighedsråd

9. december:  
Julekoncert i sdr. nissum kirke. Hedekoret 
synger. 
’De vestlige sogne’, Ulfborg, Madum – 
Staby Menighedsråd

25. januar 2014:  
kirkehøjkole i tim, temaet er: Folkeskolen 
fylder 200 år.

Gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem 

i cafeteriet torsdage kl. 14.30

Torsdag den 5. sept. musikandagt med  
organist og kirkesanger i staby

Torsdag den 19. sept.  
v. sognepræst i Ulfborg Gitte Hansen

Torsdag den 10. oktober  
v. sognepræst i staby niels Henrik Arendt

Torsdag den 24. oktober v. sognepræst i Ulf-
borg Gitte Hansen

Torsdag d. 7. november  
v. sognepræst i Ulfborg Gitte Hansen

Torsdag d. 21. november  
v. sognepræst i staby niels Henrik Arendt

Torsdag d. 5. dec.  
v. sognepræst i Ulfborg Gitte Hansen



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:  kristina Louise noe tlf. 6165 2848

Ulve:  mandag kl. 19.00 - 20.30 
Leder:  kirsten Agerbo tlf.: 5158 7427

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

Gruppeleder:  kim bertelsen tlf. 3063 6884

Kirkelige 
handlinger i 
Staby og  
Madum kirker 
maj-juli 2013
STABY KIRKE :
Vielser:
29. juni i staby kirke:  
Jeppe martin viinberg og berit Hudtloff kristensen
Begravelser og bisættelser
10. maj staby kirke: elly nielsen
20. juli staby kirke: Carla elina Jørgensen

Rundvisning i 
Staby Kirke 
august - september 2013
Der er rundvisning, hvor  
karen nørgaard vil vise og  
fortælle om staby kirkes  
historie og de mange seværdig-
heder, som findes i kirken.
vi mødes ved kirken kl. 11:00. 
varighed er cirka 1 time.
Det gælder datoerne:                                                       
Tirsdag den 27. august
Tirsdag den 17. september
Der er ingen tilmelding.  



KIRKEBETJENINGEN
STABY: MADUM:
Graver: kaj Jeppesen, Graver: Lene Lysgaard,
mobil: 3035 8422 mobil 5121 3234

organist (fra 1. sept.): boyana bjørn              organist (fra 1. sept.): boyana bjørn
mobil: 6060 6017                    mobil: 6060 6017

kirkeværge: edith bennedsgaard                   kirkeværge: kristian Jensen, 
tlf.: 9749 1597 - mobil: 6175 8500       tf.: 9749 1426 - mobil: 4073 3250

kirkesanger: Ane thomsen                kirkesanger: susanne Winther Jacobsen, 
tlf.: 9749 2341 - mobil  2910 2923                tlf.: 9749 5095 - mobil: 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.

kirkegårdstakster kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne.

Madum Menighedsråd
siden sidst har vi fået kalket kirken, nu håber 
vi det holder bedre end sidst, men det afhæn-
ger naturligvis af vejr og vind, men godt ser 
det ud.  vi har nu lagt en langsigtet plan for 
kirkegården, en del af vore tiltag vil umiddel-
bart kunne ses på kirkegården, en del vil tage 
noget længere tid.

kirkeligt set er den stille sommertid ved at 
være ovre, helt stille var den dog ikke, vi 
havde et meget fi nt arrangement med aften-
sang på madum kirkes loft, der kom til vores 
glædelige overraskelse over 50. vi kan glæde 
os til et efterår med masser af arrangementer, 
et af de første bliver spaghettigudstjeneste 
den 25. september, hvor spejderne deltager. 
Igen i år har vi, traditionen tro frokost ef-
ter høstgudstjenesten den 6. oktober. vi har 
ligesom de seneste 3 år sammen med staby 
menighedsråd taget beslutning om at deltage 
i initiativet ”Fyld Danmarks kirker” så søn-
dag den 29. september, inviteres du til at tage 

både familien og naboen med i kirke, så vi 
kan få fyldt vore kirker, på en helt almindelig 
søndag.

endelig har vi jo siden sidst haft vores bor-
germøde, hvor vi drøftede madum kirkes 
situation. Det var dejligt at blive bekræftet i, 
at vi ikke gør det helt tosset i menighedsrådet 
og at lokalsamfundet foretrækker at alt bliver 
ved det gamle.

Venlig hilsen Madum Menighedsråd
Per Jacobsen formand.

referater fra menighedsrådets arbejde kan læses på staby kirkes hjemmeside: www.stabykirke.dk  
I venstre side på forsiden skal man klikke sig ind under menighedsrådet.          Staby Menighedsråd



Nyt fra Staby Menighedsråd!
sommeren er gået på hæld. Hybenroserne og 
rønnebærrene er røde. vi har haft en fanta-
stisk sommer med sol og varme. Det var en 
lise efter en regnfuld sommer forrige år og en 
lang og kold vinter. med megen sol og varme 
følger også tørke. Det er aldrig helt let, at til-
godese alle ønsker.

menighedsrådet har brugt sommeren til ny-
ansættelse af personale ved staby og madum 
kirke.

kaj Jeppesen, sdr. nissum, tidl. gravermed-
hjælper ved staby kirke er ansat som graver 
ved kirken medio august.

Anette kirsten vedel, bækmarksbro er an-
sat som gravermedhjælper pr. 1. august ved 
staby kirke og boyana bjørn, randers, er 
ansat som organist ved madum - og staby 
kirke pr 1. sept..

vi byder alle tre hjertelig velkommen til 
staby kirke og håber på, at alle vil føle sig 
veltilpas og trives med deres nye job.

vi har taget afsked med til bent møller, vores 
tidl. graver og Aase Leth, vores tidl. organist. 
vi takker hermed for godt samarbejde gen-
nem mange år og ønsker for dem begge, at de 
må nyde deres otium.

Af øvrige tiltag i menighedsrådet arbejder vi 
bl.a. på en udbedring af gangarealet på kirke-
gården. vi ønsker en ny stibelægning på kir-
kegården løbende fra kirkegårdslågen mod 
øst og op til kirken.

Ligeledes ses der på belysning af staby kirke. 

vi ønsker os og har ansøgt om automatisk 
dørlukning. Der er endnu ikke givet grønt 
lys fra stiftet.

orgelet er i løbet af sommeren tilset og er 
bedømt til, klangmæssigt, at være en lille 
perle. Den er fra 1943 og trænger til en stør-
re istandsættelse. en renovering vil være en 
løsning, eller udskiftning til en nyere og lidt 
større model.

sommeren har budt på båltale ved skt. Hans, 
åbent hus i præstegården, sommer koncert i 

madum med Inger kold, 
sommergudstjeneste med 
tysk oversættelse, mar-
kedsgudstjeneste, opstart 
af det nye hold konfi r-
mander og gospel work-
shop i staby.

efteråret byder på ”kun-
sten i bevægelse”, spa-
ghettigudstjeneste, ”Fyld 
Danmarks kirker”, høst-
gudstjeneste, fortælling 
ved birgitte Arendt, fa-
miliegudstjeneste med dåbsjubilæum, Guds-
tjeneste og foredrag v. niels Henrik Arendt.

Fortælling ved birgitte Arendt fi k vi en for-
smag på ved aftenssang på kirkeloftet i ma-
dum kirke i juli. og der er kun at sige, at der 
er noget at se frem til, når hun fortæller i ma-
dum Forsamlingshus d. 24. oktober. emnet 
er ” Det er liv at rejse – eller er det?”

Distriktsforeningen i ringkøbing provsti har 
i samarbejde med niels Henrik Arendt ar-
rangeret et efterårsmøde med gudstjeneste i 
staby kirke og efterfølgende foredrag i staby 
sognegård. Alle interesserede er velkomne.

som noget af det sidste i dette kirkeår, har vi 
i samarbejde med staby efterskole og sog-
neforeningen lavet et arrangement med den 
meget dygtige pianist og komponist rasmus 
skov borring. Han er komponist til DGI´s 
landsstævnesang i 2009 ”Gi´ os lyset tilbage” 
og 2013 ”Livsuret” . vi mødes på staby ef-
terskole til højskole-fællessang d. 25. nov..

vi ønsker alle et godt efterår!

Staby Menighedsråd 
v/ birgitte Holm eskildsen, fmd.



GUDSTJENESTER
   STABY MADUM 
 1. september 14. sønd. efter trin.  10.30 nHA 
 8. september 15. sønd. efter trin. 9.00 Jakob sandal  
15. september 16. sønd. efter trin. 10.30 nHA, kirkekaffe  
22. september 17. sønd. efter trin.  10.30 nHA, kirkekaffe 
25. september   17.00 spaghettigudstj. 
29. september 18. sønd. efter trin. 10.30 nHA ’Fyld  
   Danmarks kirker’   
 6. oktober 19. sønd. efter trin. 19.30 nHA, høstgudst. 11.00 høstgudst. 
13. oktober 20. sønd. efter trin. 10.30 nHA  
20. oktober 21. sønd. efter trin. 10.30 nHA  
27. oktober 22. sønd. efter trin. 10.30 nHA  
   Familie-gudstj., dåbs- 
   jubilæum, kirkekaffe  
 3. november  Alle Helgens dag 10.30 pia Lützen, 14 pia Lützen,  
   kirkekaffe kirkekaffe 
10. november 24. sønd. efter trin. 9.00 Jakob sandal  
14. november  19.00 nHA   
17. november 25. sønd. efter trin.  10.30 nHA, kirkekaffe 
24. november  sidste sønd.  
  i kirkeåret 10.30 nHA, kirkekaffe  
 1. december 1. sønd. i advent. 13.30 nHA (minikonf.)  
 8. december 2. sønd. i advent.  14.00 nHA (luciaoptog) 

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

sognepræst niels Henrik Arendt leder et kursus vedrørende reformationsjubilæet på  
tpC i Løgumkloster  16.-20 september.  

pia Lützen varetager embedet i denne periode (tlf. 61 45 73 08 eller 97 85 32 68).  
Derudover holder han en forsinket ’sommerferie’ 31. oktober – 12. november.  

endelig er der en forlænget weekend fra fredag til tirsdag 6.-10. september.  
Jakob sandal varetager embedet i de to ovennævnte perioder (tlf. 97 49 51 08).

Det gælder fortsat, at sognepræsten meget gerne vil have et praj fra folk, der kunne tænke sig,  
at han kiggede forbi til en snak, 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, 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


