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Kast nettene ud igen!
I Staby kirke, er der lige i øjeblikket
en udstilling af nogle collager, som
4.kl. har lavet som en tegneserie over
Peters kaldelse. Peter og nogle andre
fiskere, har fisket hele natten, uden
held – ikke én fisk, har de fanget! Og,
så er det, at Jesus alligevel beder dem
om, at forsøge endnu engang.

Modvilligt, kaster de nettene ud
igen!

Og stik mod alle odds – fyldes net-
tene af fisk – ja, bådene er ved at kæn-
tre, så mange fisk er gået i nettene!

Det er ulogisk – det trodser al sund
fornuft.

Men måske er det netop i dét øje-
blik, da fiskerne kaster deres net ud
igen – dét øjeblik, hvor de handler stik
imod deres erfaringer, stik imod deres
mismod, stik imod alle nattens for-
gæves forsøg at evangeliet skal findes.

For at disse fiskere, trods al sund
fornuft, kaster garnet ud igen – ja, det
skyldes jo ikke, at de selv har tænkt
sig frem til det – det er ikke dem selv,
som efter modne overvejelser, for og
imod – der har fundet frem til: at lige
nu kunne det, stik imod al forvent-
ning, være godt at prøve igen!

Nej, det er noget andet der har rørt
dem – de har fået noget, som de ikke
kunne give sig selv.

Når Gud kalder på os, kalder han
os ikke som en anden livredder, ind



på det faste tørre land, hvor vi selv,
sådan nogenlunde, kan forudsige,
hvad der vil ske!

Nej, han kalder os ud, på det uud-
grundelige dyb, hvor han alene råder
med sit ord – og, hvor troen på det vi
hører, derfor må bærer os, på samme
måde som havet bærer båden, og bå-
den bærer fiskerne.

Nettene blev fulde – ikke bare lidt,
men propfulde, så de måtte tilkalde
forstærkning.

Men også selvom nettene ikke var
blevet fulde – ja, så var det forunder-
lige alligevel indtrådt:

At de ikke gav op, da de havde gi-
vet op!

At de troede, trods alle nattens er-
faringer, af at det var forgæves.

For det utrolige er: At når vi siger:
”håbløst” – siger Gud: ”kast nettene
ud igen!”

Da Peter, tilbage på den tørre land-
jord, siger: ”jeg er en synder!”

Siger Jesus ikke: vel er du ej! For
Peter er en synder, ligesom vi alle er
det.

Men Jesus siger: ”du skal forkynde
Guds ord!”

Og dét er forunderligt – faktisk et
under, som er tusind gange større end
selv de mest sprængfyldte fiskenet –
at Jesus ikke vender Peter ryggen,
men rejser ham op, med ordene:
"Frygt ikke, fra nu af skal du fange
mennesker."

Peter er ikke kasseret, han er ikke
dømt udenfor – på trods af tvivlen og
vantroen – er han set på med kærlighed.

Og det betyder ikke, at Peter nu,
med ét trylleslag, har fået bugt med
tvivlen og vantroen – nej, tvivlen føl-
ger og forfølger ham hele vejen til
Golgatha, og lige hen til den tomme
grav.

Hvis vi mennesker forlanger mirak-
ler og undere, af Guds søn – ja, så er
han faktisk guddommeligt nærig, ja,
han ligefrem vrænger ad dem – ”ikke
tale om!” – men når det kommer til
spørgsmålet, om at række hånden ud
og byde dem indenfor, som ingen el-
lers vil have noget at gøre med, så er
Jesus guddommeligt rundhåndet – ja,
så gavmild og gæstfri, at selv disci-
plene ind imellem, synes det tager
overhånd.

For Guds kærlighed dømmer ingen
ude – det oplevede Peter, ikke blot
den dag ved Genesaret søens bred,
men adskillige andre gange.

En fattig fisker, fuld af skepsis og
vantro – ham gjorde Jesus til menne-
skefisker. 

Og på grund af denne guddomme-
lige kærlighed, må vi tro, at han også
kan bruge os!

At Gud også er parat til at rejse os
op, - og sige: ”Frygt ikke, du skal
ikke fortvivle, for du er set på med
kærlighed.”

Astrid Louise Agerskov



Koncert med Kim Sjøgren og "Pigerne" i Sdr. Nissum Kirke

Torsdag 4. nov. 2010 klokken 19:00.
Pris: 100 kr.

Kim Sjøgren er kendt for sine kirkekoncerter, og han mestrer en bred vifte af
genrer: Store klassiske værker, klassiske evergreens over folkemusik - samt

pop og jazz. 
Alle er velkommen

Ulfborg, Staby, Madum og De vestlige Sognes Menighedsråd

»Fyld Danmarks kirker«
Fyld Madum Kirke kl. 9.00 og Staby Kirke kl. 10.30

Søndag d. 26. september 2010

Kom og vær med til at fylde Madum og Staby kirker
op til bristepunktet. Vi tager opfordringen op, og
fylder vore to kirker med folk, musik, sang og søn-
dagsgudstjenste, og giver os selv en glædelig og posi-
tiv fællesoplevelse.

Husk – alle er velkomne
Med venlig hilsen Madum og Staby Menighedsråd



Kirkelige handlinger fra april til og med juli 2010
I STABY KIRKE I MADUM KIRKE
Døbte:
Naia Marie Maagaard Jakobsen
Bjørn Range

Døde og begravede: Døde og begravede:
Gretha Marthine Christensen Kristian b. Pedersen

Flemming Jørgensen
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Spaghettigudstjeneste i Staby Kirke onsdag d. 1. september
kl. 17.30
Konfirmandopstartsgudstjeneste i Staby Kirke tirsdag d. 7.
september kl. 19.30
Bøvlingkoret i Madum Kirke torsdag d. 16. september 
“Fyld Danmarks Kirker” søndag d. 26. september i Madum
Kirke kl. 9.00, i Staby Kirke  kl. 10.30
Høstgudstjeneste for Staby og Madum i Staby Kirke d. 10.
oktober kl. 10.30
Salmesangsmaraton i Madum Kirke torsdag d. 14. oktober kl.
19.00
Koncert med Kim Sjøgren i Sdr. Nissum Kirke torsdag d. 4.
november kl. 19.00

Salmesangsmaraton
hver aften kl. 19.00 - ca. 21.20

16. sept. i Ringkøbing kirke, nr. 487-505
30. sept. i Hover kirke, nr. 506-523
14. okt. i MADUM kirke (Kurt og Astrid har byttet. Så hvis nogen har
den trykte løbeseddel, som kom i foråret, skal de være opmærksomme på
denne ændring), nr. 524-552
28. okt. i STADIL kirke, nr. 598-613
11. nov. i Ølstrup kirke, nr. 614-637
25. nov. Rindum kirke, nr. 638-661
9. dec. i Tim kirke, nr. 662-678

Medbring venligst selv kaffe



Månedens salmer
September: Nr.508:
»Bryd frem, mit hjertes trang at lindre«
Tekst :Ludwig Andreas Gotter 1714. Hans Adolph Brorson1734.
Mel: H. O. C. Zinck 1801.

Oktober: Nr. 496:
»Af dybsens nød, o Gud, til dig«
Tekst: Martin Luther 1524. Peder Hjort 1843.
Mel: Johann Walter 1524.

November: Nr. 601:
»Herlighedens Gud«
Tekst: Johan Anastasius Freylinghausen 1704.
Hans Adolph Brorson 1734. Bearbejdet 1951.
Mel: »Slip os arme ej« Darmstadt 1698.

Konfirmandbegyndergudstjeneste for ALLE
tirsdag den 7. september kl. 19.30 i Staby kirke
En gudstjeneste, der egentlig også kunne kaldes: forklaringsgudstjeneste.
Jeg forklarer lidt om de forskellige led i gudstjenesten.
Egentlig plejer gudstjenesten kun at være for de nye konfirmander og de-
res forældre, men i år er det også for alle andre, der har lyst til at høre om
bl.a. hvorfor præsten på det ene tidspunkt vender hovedet mod menighe-
den, og på andre tidspunkter vender ryggen til menigheden! Hvorfor rin-
ger kirkeklokkerne som de gør – og, meget andet.
Gudstjenesten varer ikke længere end en normal gudstjeneste uden alter-
gang.
Som sagt alle er velkomne – og, alle konfirmander, der vil begynde til kon-
firmandundervisning i år, skal helst komme, da der er indskrivning bagef-
ter gudstjenesten, samt praktiske oplysninger ang. konfirmandundervis-
ningen.
Efter gudstjenesten og inden indskrivningen for konfirmanderne – vil der
være kaffe, te og sodavand og en bid kage.

Vel mødt!
Astrid Louise Agerskov



Madum Menighedsråd
Siden sidst har vi besluttet at få kirketårnet sandblæst, for at få fjernet det be-
tonpuds der har givet problemer med at få kalken til at holde. Når dette læses
er tårnet formodentlig allerede pudset og kalket igen, så burde vi kunne se en
ende på renoveringen. Kirkeligt set er den stille sommertid ved at være forbi,
og vi kan glæde os til koncerten med Bøvlingkoret i Madum kirke den 16. sep-
tember og siden den fælles høstgudstjeneste. Vi har sammen med Staby menig-
hedsråd taget den dristige beslutning at deltage i initiativet ”Fyld Danmarks
Kirker”, så søndag den 26. september inviteres du til at tage både familien og
naboen med i kirke, så vi kan få fyldt vore kirker på en ganske almindelig søn-
dag.
Endelig føler jeg, at jeg må følge op på tråden med hensyn til visioner, vi har i
Madum menighedsråd sat følgende visioner for arbejdet.:
1.   Vi ønsker at bevare en regelmæssig gudstjenesteaktivitet i Madum Kirke,

herunder at fortsætte som pastorat med egen præst sammen med Staby.
2.   Madum Kirke skal være en god arbejdsplads, der kan fastholde sine medar-

bejdere.
3.   Vi skal som menighed og kirke arrangere og deltage i det lokale kulturliv,

især, men ikke begrænset til, koncertaktivitet.
4.   Vi skal gøre os mere synlige i lokalsamfundet, måske deltage i et samarbejde

med andre aktører om profilering på nye medier.

Venlig hilsen Madum Menighedsråd
Per Jacobsen, formand

K I R K E B E T J E N I N G E N

STABY
Graver: Bent Møller,
privat tlf. 9733 1373, mobil 3035 8422

Organist: Åse Leth Jensen,
privat tlf. 9713 3711, mobil 2215 5778

Kirkeværge: Ingrid Bennedsgaard,
privat tlf. 9749 1760, mobil 2362 3802

Kirkesanger: Kristina Louise Noe,
privat tlf. 4841 6418,
mobil 6165 2848

MADUM
Graver: Lene Lysgaard,
privat tlf. 9749 1116, mobil 5121 3234

Organist: Åse Leth Jensen,
privat tlf. 9713 3711, mobil 2215 5778

Kirkeværge: Kristian Jensen,
privat tlf. 9749 1426, mobil 4073 3250

Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen,
privat tlf. 9749 5095, mobil 6174 8887

Sognepræst: Astrid Louise Agerskov, tlf. 9749 1081 - mailadr.: alag@km.dk
Træffes bedst: onsdage og fredage mellem 11.00 og 14.00



Nyt fra Staby Menighedsråd

Sommeren er ovre, vi har nydt sommermødet i Præstegården, de
skønne kirkekoncerter og har været til Ulfborg marked. Mange har
besøgt Staby kirke, set kalkmalerierne, gravstenene og kirkedigerne.
Efteråret i kirken starter, i år, med spaghettigudstjeneste, onsdag d. 1.
september i Staby Kirke. Gudstjenesten er for både Madum og Staby,
for hele familien og alle der har lyst. Vi starter i Staby kirke og slutter
med at spise aftensmad i Sognegården.
Ellers fortsætter vi med vore kirkekoncerter. ”Bøvlingkoret” kommer til Madum d.
16. september og, som før nævnt, kommer Kim Sjøgren til Sdr. Nissum kirke tors-
dag d. 4. november.
Sidste søndag i september tager vi en opfordring op. For et år siden tog man initiativ
til et ”Fyld Danmarks kirker op” på Vest Lolland. Nu opfordres alle præster og me-
nighedsråd til at være med. Vi vil gerne være med i Madum og Staby. Alle opfordres
til at møde op til en almindelig søndagsgudstjeneste den dag – for at være sammen,
mærke fællesskabet og gøre søndagsgudstjenesten mere festlig med fyldte
bænke,sang og musik. Alle opfordres – også dig!
Oktober byder på høstgudstjeneste, hvor minikonfirmanderne vil bære årets høst ind.
D. 1. november er der efterårsmøde i distriktsforeningen i Ringkøbing Provsti. Sog-
nepræst og forfatter Katrine Lilleør vil prædike og efterfølgende holde foredrag i
Højmark forsamlingshus over temaerne etik, kærlighed og våbenhuse. Mødet er
åbent for alle. Vi laver fælles tilmelding og fælles kørsel fra Staby. Interesserede kan
henvende sig til undertegnede.
Efteråret slutter, hvor vinteren begynder, ligesom det nye kirkeår, og minikonfir-
manderne vil opføre årets krybbespil 1. søndag i advent.
Søndagsgudstjenesterne er det grundlæggende i vores kirkeliv. Den tilbagevendende
og genkendelig prædiken, bønnerne, altergangen, salmerne – roen. Vi kan komme i
kirke hver søndag, men nye tider er indpasset. Alle kirker har ikke åben hver søn-
dag, det gælder også Staby, men så har nabokirken. Alle er velkomne til at gå til na-
bokirken, eller hvilken som helst anden sognekirke, når der ikke er søndagsgudstje-
neste i egen sognekirke. På den måde kan vi i fortsat komme i kirke hver søndag.
Det er også nye tider, med hensyn til vores kirkesanger.
Karen Margrethe Jølming, som har været kirkesanger i Staby kirke gennem mere
end seks år, har ønsket at gå på pension.
Hun har fratrådt sin stilling 31. juli. Vi har nydt Karen Margrethes dygtighed og en-
gagement i alle årene, og ønsker hun må nyde sit otium.
I stedet har vi ansat Kristina Louise Noe fra Ulfborg. Hun begynder 1. september,
og vi glæder os til en ny dygtig og engageret kirkesanger.

Med venlig hilsen Staby Menighedsråd

v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.



GUDSTJENESTER

                                                       Staby                           Madum
1. september                           17.30 spaghettigudstjeneste
5. september, 14.s.e.trin.        10.30 k.kaffe                  9.00
7. september                           19.30 Konfirmandopstartsgudstjeneste

19. september, 16.s.e.trin.        9.00 J. Sandal k.kaffe
26. september, 17.trin.             10.30                               9.00 k.kaffe
10. oktober, 19.s.e.trin.            10.30 Høstgudstjeneste k.kaffe
17. oktober, 20.s.e.trin.                                                    9.00 J. Sandal
24. oktober, 21.s.e.trin.            10.30 k.kaffe
31. oktober, 22.s.e.trin.            9.00                              10.30 k.kaffe

7. november, Alle helgens dag  9.00 J. Sandal k.kaffe    10.30 Pia Lutzen
14. november, 24.s.e.trin.                                                9.00 J. Sandal
21. november, sidste s. i kirkeåret  10.30 J. Sandal
28. november, 1.s. i advent      13.30 k.kaffe

Jeg har ferie i uge 45,46 og lidt af uge 47. Friweekend den 11. -12.september, den
16.-17. oktober. På kursus i weekenden 17.-19. september. 
I disse perioder passes embedet af sognepræst Jakob Sandal på tlf.nr: 97 49 51 08.
Kirkebil kan benyttes til gudstjenester i både Madum og Staby, henvendelse til
Gunners Taxi, tlf.: 20232373

A. Rasmussens Bogtrykkeri . Ringkjøbing

Rundvisning i Staby Kirke
Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 9749 1677, mobil 2890 0039,
eller mailadr. kvnoergaard@mail.tele.dk. Beretningen kan have forskellig
varighed efter ønske.
Læs mere om Staby Kirke på hjemmesiden: www.stabykirke.dk

Fællesmøde 22/9 kl. 19.00
Fællesmøde 9/11 kl. 19.30
AFLYST - Menighedsrådsmøde Staby
16/11 kl. 19.00

Alle møderne foregår i præstegården.

Med venlig hilsen
Madum og Staby Menighedsråd

Mødeliste for Staby og Madum menighedsråd


