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Er kirken uforståelig og hemmelighedsfuld?

I dagens Danmark, stilles ofte det
krav til kirken, at den skal være for-
ståelig. Det hele skal skæres ud i pap.
Gøres enkelt og forståeligt. Men fra
bl.a. Harry Potterbøgerne ved vi: at
hverken børn eller unge eller gamle
lader sig slå ud af uforståelige ord.
Tværtimod. Der er noget fascinerende
ved store, katedralagtige ord og ven-
dinger - vendinger, som forstanden
ikke griber, men som hjertet får fat i:
Nåde. Vederkvægelse. Frelse. Salig-
hed. Barmhjertighed. Miskundhed.
Syndernes forladelse. Herrens åsyn.
Ordene basker smukke og gådefulde
rundt i kirkerummet. De slår hul i de
sproglige grænser. Man kan vokse i
dem. Og, det betyder noget for vores
liv, hvilke ord vi udsættes for. Vores
liv bliver præget af det sprog, vi bliver
udsat for. Hvis vi kun bruger flade,
banale, lavloftede ord bliver vort liv
fladt, banalt og lavloftet. Der skal
høje ord til at udvide livet.

Men kirken lider i øjeblikket af, at
alt skal gøres forståeligt og skal for-
klares. For man bilder sig ind: at hvis
bare folk forstår kirkens ritualer og

sprog, så bliver de begejstret for Fol-
kekirken. Men er det ikke noget
vrøvl? Er kirkens styrke ikke netop
dens hemmelighedsfuldhed? - er dens
styrke ikke netop, at den er anderle-
des? For kirken er anderledes - og,
det er den i kraft af, at vi i kirken kan
tale om dét, der er helt anderledes fra
os, nemlig: Gud.

I kirken kan vi bruge de store og
hemmelighedsfulde ord. Ja, her skal vi
faktisk bruge store og anderledes ord.
For Gud er anderledes - hvis vi når
derhen hvor vi kan sige: nu forstår vi
Gud, helt og aldeles - ja, så har vi mi-
stet ham! Gud kan ikke sættes på en
formel. Gud forstår vi aldrig helt -
måske i små glimt. I små glimt for-
nemmer vi måske omfanget af hans
uendelige kærlighed til os. Fornem-
mer omfanget af hans guddommelig-
hed! Omfanget af alt det, der er helt
anderledes fra os selv. Af alt det, der
ikke kan siges med almindelige flade
ord - for så smutter alt det guddom-
melige væk.

Nej, vi skal ikke forstå Gud - ikke
forstå alt hvad der foregå i kirken.



Ikke nødvendigvis forstå kirkeårets
forskellige farver. For det er ligegyl-
digt. Men vi kan i stedet lade de hem-
melige farvekoder pirrer vores nysger-
righed. Og, forstår vi ikke alle ordene i
tekstlæsningerne - gør det heller ikke
noget. Man kan lade dem lyde som be-
roligende bølgeskvulp fra evigheden.

Og, forstår man ikke hvordan Jesus
kunne gå på vandet, helbrede syge og
besatte, eller lave vand til vin - eller stå
op af graven påskemorgen. Ja, hvad så?

På en eller anden måde fornemmer
man måske alligevel, når man hører
evangeliet, at her er noget større på
færde - noget man ikke behøver at
forstå, men bare skal lade sig gribe og
overraske af! F.eks når én af Jesus di-
sciple ligger det lidt, han kan skrabe
sammen: fem brød og to fisk, i Jesu
hænder - og, underet så sker: at der
bliver mad nok til 5000, og mer til!
Det er ikke til at begribe med forstan-
den, men måske hjertet får fat i: at
sådan er det også med den indsats vi
kan gøre for vore medmennesker -
hvad enten det drejer sig om en ind-
betaling til Folkekirkens Nødhjælp,
eller nogle trøstende ord til folk der
sørger. Vi lægger det lidt vi har og kan
- i Jesu hænder - og, beder til: at Han
kan få det til at række.

Ja, underne er vidunderlig hemme-
lighedsfulde. Evangeliet giver os, gang
på gang, en pirrende fornemmelse af:
at vi har brug for Guds velsignelse, til
alt hvad vi foretager os. Vi har brug
for de store ord. Vi har brug for at
høre om: at der findes en Gud som er
helt anderledes fra os - og, som deler
sin uendelige kærlighed med os.

Astrid Louise Agerskov
(uddrag fra en prædiken)

?
! ?

!

Højtalere i Staby Kirke
For at bedre lydforholdene i
Staby Kirke, er der indkøbt
to nye højtalere.

På den nordlige væg ved salmetavlen
hænger den ene højtaler.Under prædike-
stolen er den anden hængt op. 



Ideen kommer fra Vestlolland, hvor
menigheder satte sig for at ændre ten-
densen for de halvtomme kirker. Man
ville vise Den danske Folkekirke fra
sin bedste side: Kirkebænke fyldt til
bristepunktet og en fællesskabsfø-
lelse, der fylder kirkerummet. Den
sidste søndag i september blev fastsat
som starten på dette initiativ.

Sognepræst Rebekka Maria Kri-
stensen, Utterslev på Lolland arbej-
dede på at gøre Fyld Kirken initiati-
vet landsdækkende. Hendes oplevelse
var, at flere egentlig gerne vil gå i
kirke, men frygten for at være den
eneste, der mødte op i den rungende
tomme kirke afskrækkede mange.
Hun mente derfor, at en fyldt kirke
ville skabe fællesskab og hjælpe på
genertheden.

Rebekka M. K. fortsatte - citat:
»Hvis du oplever det at gå i kirke som
noget positivt, så får du afmystificeret
tingene og kommer måske igen en an-
den gang. Så er det ikke sikkert, det
bliver søndagen efter, men måske et
halvt år efter. Det kan være med til at
ændre den negative holdning til fol-
kekirken. Folkekirken er fantastisk
god, som den er, og andet end det ne-
gative billede fra medierne«.

Det har været målet, at få lokalsam-
fundet »i tale«, og det gjaldt også for
dem, der ikke ved, hvornår man skal
rejse sig op og sætte sig ned under
gudstjenesten. Disse tanker har ført et
større fokus på at få det enkelte sog-
nebarn inviteret med blandt andet nu-
tidige kommunikationsmetoder.

Invitationerne til Fyld Kirken-da-
gen blev ikke blot bragt i Kirkebladet,
men også over Facebook, over sms på
telefonen, til den direkte henvendelse

med en skriftlig indbydelse per hus-
stand. Biskop Steen Skovsgaard og
Rebekka M. K. sagde enstemmigt, at
disse henvendelsesmetoder gør en
forskel, om man møder i kirken eller
ej. Det at blive set og anerkendt som
menneske tydeliggør den enkeltes
plads i kirken.

Formand for Lolland-Falsters
Stiftsråd Bent Normann Olsen mente
også, at flere vil komme i kirke, hvis
vi gennem invitationen får en præsen-
tation af, hvad en almindelig gudstje-
neste indeholder. Bare ordet `
højmesse` virker for nogen afskræk-
kende. - Enten er det meget kedeligt,
eller det er noget meget højtideligt.
Her kan »Fyld Danmarks Kirke«
være med til at bryde disse forestillin-
ger om, at gudstjenester er noget
langhåret og uforståeligt.

Pensioneret præst Bente Asschen-
feldt stod bag ideen om at finde en
bestemt dag på året, hvor man fylder
kirkerne - den sidste søndag i septem-
ber.

Både Rebekka M. K. og Steen S. er
enige om, at en almindelig søndags-
gudstjeneste er så god, at den godt
kan stå alene uden en hel masse
krumspring. Den er vores grund-
læggende kerneydelse. Folk viser for
eksempel hver juleaften, at salmerne
er til at synge med på, og det giver
tryghed. At være mange til højmessen
bidrager til en god oplevelse, og dem
skal vi gerne have mange af, slutter
Rebekka M. K..

Kilde: »Fyld Danmarks Kirker«
genopliver højmessens fællesskab.

Kristeligt Dagblad 9. juni 2010.

»Fyld Danmarks Kirker«
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Denne morgensang, som mange af os
holder af, er jo i virkeligheden det rene
sludder. Solen drysser overhovedet ikke
guldstøv ud over skyerne. Men alligevel
synger vi med glæde sangen, for vi ved
at den ikke skal forstås logisk konkret,
men som et billede. Og vi forstår den
netop som et billede på, hvor smuk og
værdifuld sådan en morgen er.

Sådan er det også med det religiøse
sprog, her prøver vi med billeder at ud-
trykke noget, som ikke kan forklares
med almindelig logik. Fx siger vi, at vi
er skabt af Gud, men vi ved da godt alle
sammen, at vi blev til ved at to menne-
sker var sammen, 9 mdr. før vi blev
født, og deres celler smeltede sammen
og blev til os. Men når vi alligevel bliver

ved med at sige, at vi er skabt af Gud, er
det fordi, der er så meget i livet som
ikke kommer ordentligt frem ved bare
at sige, at en ægcelle og en sædceller
tilfældigt mødte hinanden.

Man kan sige at biologien, som kan
forklare mange ting, efterlader os som
en tilfældighed. Det er tilfældigt, at jeg
er mig, jeg kunne lige så godt slet ikke
være blevet til eller være blevet en helt
anden.

Når vi derimod siger, at vi er skabt af
Gud, så er vi netop ikke en tilfældighed.
Så er jeg netop mig, fordi det er vigtigt,
at jeg er mig, mit liv er betydningsfuldt,
og det er vigtigt, at jeg netop udfylder
den plads, som jeg er sat i. At betragte
sig som skabt af Gud indeholder også
en tillid til, at alt, det som virker så me-
ningsløst, har en mening, og at jeg ikke
behøver fortvivle over ondskaben og
modgangen og mit eget svigt. Trods alt
kan vi om aftenen folde hænderne og
sige tak med tillid til, at vi igen i mor-
gen får mulighed for at give og modtage
kærlighed i samværet med de andre
mennesker, som også er skabt af Gud.

Knud Jacobsen

I østen stiger solen op - den spreder guld på sky

Munkhulevej, Klostervej og Klosterga-
arde klinger velkendt i de fleste stabya-
ners ører, og disse navne er ikke kom-
met ud af ingenting. Historieforskernes
teori er som følger: Staby Kirke er en
gammel katolsk kirke - formentlig kal-
det »Vor Frue Kirke« eller »Maria Kir-
ken«. På kortet over Nørre Staby finder
vi Munkhulevej. - Over Sønder Staby
findes Klostergårdene og Klostervej.

Disse egennavne stammer formentlig
tilbage i tiden, hvor Staby Kirke var en
katolsk kirke.

Den katolske kirke havde den skik, at
når en kvinde havde barslet, skulle der
gå 40 dage, inden hun var renset. Først
da kunne hun komme i kirken og blive
velsignet. Kvindernes plads var i den
nordlige side i kirken, og de havde også
deres egen indgang også i denne side.

Runeindskrift i Lindes Kapel i Staby Kirke



Aktivitetskalender
1. sept. Koncert med guitaristen Søren Bødker Madsen
     Madum Kirke kl. 19.00

25. sept.    »Fyld Danmarks kirker gudstjeneste«
     Staby Kirke kl. 10.00 Høstgudstjeneste
     Madum Kirke kl. 12.00 Høstgudstjeneste

11. okt. Spaghettigudstjeneste
     Madum Kirke kl. 17.00, Madum og Staby Menighedsråd

28. okt. »Natkirke«
     Staby Kirke kl. 20.00-22.00, Madum og Staby Menighedsråd

27. nov. Adventsgudstjeneste
     Staby Kirke kl. 13.30 og tænding af julebelysning på 
     »Den grønne Plads«.
     Staby Sogneforening og Staby Menighedsråd

Nogenlunde sådan har det formentlig
været i Staby. Udover denne specielle
nordlige indgang er der en hel frise af
kalkmalerier med Maria som gennem-
gående figur. Når kvinden udenfor kir-
ken stod foran omtalte dør, blev hun
mødt med runeristningen på venstre
side/østlige side: Maria: I Marias navn
træd ind og vær ren. På højre side
var/er der ristet med runer: I konge i
sognet - eller Konge i sognet. Runefor-
sker Wålins oversættelse. (Runerne er
først oversat til latin, dernæst til dansk.)
På denne samtid gik præsten ud for at
tage imod kvinden - førte hende ind og
gav hende en velsignelse.

Runerne er ristet på kvadresten. Hele
Staby Kirke er bygget af flere omgange:
Lindes Kapel er en tilbygning, derfor giver
det mening med denne placering af runerne.
Runerne blev opdaget i 1963 i forbindelse
med en gennemgang af kister i kapellet.

I samråd med tidligere sognepræst
Anker Steenberg er disse fakta videre-
bragt. Har man lyst til at se disse runer,
kan man med graveren aftale et tids-
punkt, hvor der kan være låst op ind til
Lindes Kapel. Ane Thomsen

Øverste linie: (Vest for jerndøren) - oversat:
I konge i sognet eller Konge i sognet.
De to nederste linier:(Øst for jerndøren) -
oversat: Maria: I Marias navn træd ind og
vær ren.



Foredrag
I sognehuset ved Holstebro kirke
mandag den 24. oktober kl. 19.30

DR Journalist og manden bag DR-dokumentaren
»Sømanden og juristen - historier fra et hospice«

Anders Agger
Kommer og fortæller om »den etiske balance«.

Entré: 50 kroner pr. person
Arrangør: KLF, Kirke og Medier, Nordvestjysk Distrikt

Natkirke
i Staby Kirke fredag d. 28. oktober kl. 20 - 22.

- Bare lige et øjeblik
Natkirken, er en åben kirke om aftenen og en anderledes måde at gå i kirke på.

I natkirken kan du komme forbi, gå ind og gå igen, når det passer.
Her finder du rumlighed, ro og stilhed og tid til fordybelse og bøn.

Udenfor er det mørkt og hverdagen er travl. I natkirken er der levende lys og
ro til eftertanke. Der er rum for det sanselige og det spirituelle.

Den aften i Staby Kirke vil der være mulighed for at tænde et lys, tekst-
læsning, bøn, salmesang, stille musik, samtale, refleksion og nadver.

Alle er velkomne.
Program vil følge senere i Torsdagsavisen og på kirkens hjemmeside.

Vi håber, der vil blive taget godt imod natkirken i Staby.

Filmklub
Ønsket om en filmklub har længe stået på dagsordenen.

En filmklub er et sted, hvor man, sammen med andre, kan introduceres til en
film, se den og bagefter tale om filmen, 

og det der rørte os undervejs - og helst over en kop kaffe.
Vi vil derfor, ved Staby og Madum kirke, starte en filmklub til efteråret i 2011.

Filmklubben får hjemme i Præstegårdens konfirmandstue.
Filmene kan være, men behøver ikke at være, »kirkelige«, 

men kan også omhandle menneskelivet og dets grundlæggende levevilkår.
Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu.

Der vil blive fremvist film
Onsdag d. 15. november kl. 19.00

Onsdag d. 18. januar 2012 kl. 19.00
Torsdag d. 9. februar 2012 kl. 19.00

Filmprogram følger til efteråret i Torsdagsavisen og på hjemmesiden.



Kirkelige handlinger fra april til og med juni 2011
I STABY KIRKE I MADUM KIRKE
Døbte: Døbte:
Alma Søby Nielsen
Clara Bolet Jensen
Døde og begravede: Døde og begravede:
Marie Jensen Halkjær

Kirkegårdtakster kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne

Månedens salmer
September: Nr. 681:
Dig vil jeg elske, du min styrke.
Tekst: Johann Sceffler 1657,
Hans EgedeGlahn 1863.
Mel.: Johann Balttasar Kønig 1738.

Oktober: Nr. 65:
Troens smykke, Jesus sød.
Tekst: Gottfried Wilh. Sacer 1661,
Harald Vilstrup1925.
Mel.: Freylinghausen 1714.
November: Nr. 598:
O Gud, du ved og kender.
Tekst: Thomas Kingo 1681 - 
bearbejdet 1935
Mel.: Geneve 1542.

KFUM-Spejderne - Ulfborg gruppe
Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg

KFUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt børne- og ungdomsarbejde,
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 etc.

Vi mødes:
Bævere: Mandag kl. 17.30 - 18.45
Leder: Elsebeth Søgaard, tlf. 9749 2253
Ulve: Mandag kl. 19.00 - 20.30
Leder: Kirsten Agerbo, tlf. 5158 7427
Juniortroppen: Tirsdag kl. 19.00 - 21.00
Leder: Peter Nørskov Nielsen, tlf. 9749 5644
Spejdertroppen: Tirsdag kl. 19.00 - 21.00
Leder: Henrik Harmon Pedersen, tlf. 4073 6439
Gruppeleder: Arne Søgaard, tlf. 9749 2253



Madum Menighedsråd

Siden sidst er der jo ikke sket meget med det ydre udtryk ved Madum
Kirke, vi har haft provstesyn og overvejer nu de muligheder vi har med
hensyn til kirkegården og dennes fremtidige udvikling. Vi kunne godt
tænke os at lægge en langsigtet plan for kirkegården.

Kirkeligt set er den stille sommertid ved at være ovre, og vi kan glæde os
til koncerten med Søren Bødker Madsen i Madum kirke den 1. september
og siden den høstfesten. I år vil vi genoptage den gamle tradition med fro-
kost efter gudstjenesten. Vi har ligesom sidste år sammen med Staby me-
nighedsråd taget beslutning om at deltage i initiativet »Fyld Danmarks Kir-
ker« så søndag den 25. september, inviteres du til at tage både familien og
naboen med i kirke, så vi kan få fyldt vore kirker på denne søndag, der jo
så også bliver den dag hvor vi har høstgudstjeneste.

Endelig har vi jo siden sidst haft vores borgermøde, 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

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

Vi er langt forbi midsommer. I skrivende stund er Danmark sta-
dig storslået og grønt - selvom det varme sommervejr lader vente
på sig. Snart modnes æblerne og kornet, og dagene bliver kortere.
D. 17. maj var der borgermøde i sognegården, hvor vi var inde
omkring flere emner. Bl.a. om at afholde degnegudstjenester
og omkring kirkebladet. Der var bred enighed om, at degne-
gudstjenester er en god ide, når gudstjenestelisten er tynd, især om somme-
ren. Kirkebladet blev også vendt. Mange steder er kirkebladet i farverige
layouts. Andre steder er den skåret ned til et enkelt ark, eller en side i den
lokale avis. Der var på borgermødet bred enighed om at fortsætte med nu-
værende layout, få fat i flere frivillige skribenter og endda udbygge bladet
med flere sider. Vi modtager gerne henvendelser fra frivillige, der har lyst til
at være med.
Vi har holdt sommerferie, været til pinsegudstjeneste hos Inger og Knud
Jakobsen, til sommerfest i Præstegården og til markedsgudstjeneste. Som-
merens kirkekoncerter er blevet afholdt.
»Fyld Danmarks kirker« er igen i år den sidste weekend i september. Vi
håber alle tager udfordringen op og kommer til gudstjeneste. Høstgudstje-
nesten er den samme dag. I Staby holder vi fast i traditionen med at med-
bringe årets høst, bære det ind, for derefter at indsamle penge til velgøren-
hed ved at sælge ud af høsten. I oktober er der spaghettigudstjeneste for
hele familien i Madum. I november kommer Alle helgens søndag og måne-
den slutter med 1. søndag i advent og krybbespil.
Filmklub. Som noget nyt opstarter vi en filmklub, hvor vi vil mødes tre
gange hen over efteråret og vinteren. Her kan man i samvær med andre se
film og debattere bagefter. Alle er velkomne.
D. 28. oktober er der »Natkirke« i Staby. Det bliver en anden måde at gå i kirke
på, hvor der er plads til ro og fordybelse. Til det åndelige og det sanselige.
Staby og Madum kirke vil i sammenarbejde med skolen opstarter et børne-
kor. Koret vil forløbe hen over to perioder. Et i efteråret og et i foråret.
Nærmere oplysninger kommer senere.
Kirken har fået et nyt isolerende gulv over skibet. Vi håber nu gulvet over ski-
bet er bæredygtigt og at det giver en besparende effekt på varmeregningen.
Ligeledes bliver affaldspladsen færdig i løbet af efteråret.
Ved præstegården har vi sat en sten, fundet på Vibholms marker. Her på skal
der markeres, at Præstegården er, så ingen kører forbi, hvis de har et ærinde.
Vi ønsker alle et farverigt efterår og vel mødt i kirken.

Med venlig hilsen Staby Menighedsråd

v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.



GUDSTJENESTER

                                                       Staby                           Madum
28. august, 10.s.e.trin.              9.00 kirkekaffe            10.30 kirkekaffe
4. september, 11.s.e.trin.

11. september, 12.s.e.trin.        9.00 J. Sandal - kirkekaffe
18. september, 13.s.e.trin.        10.30
25. september, 14.s.e.trin.        10.00 høstgudstj.           12.00 høstgudstj.
2. oktober, 15.s.e.trin.            9.00 kirkekaffe            10.30 kirkekaffe
9. oktober, 16.s.e.trin.

11. oktober                                                                       17.00 spaghettigudstj
16. oktober, 17.s.e.trin.            9.00 kirkekaffe
23. oktober, 18.s.e.trin.            9.00 J. Sandal
28. oktober                               20.00-22.00 Natkirke
30. oktober, 19.s.e.trin.
6. november, Alle helgensd.  10.30 kirkekaffe            9.00

13. november, 21.s.e.trin         9.00 J. Sandal
20. november, sidste s. i kirkeåret
27. november, 1.s.i advent       13.30

Jeg har ferie i uge 42. På kursus 6.-8. sept., 3.-4. nov. og 18.-20. nov.
Friweekend: 8.-9. okt. og 12.-13. nov.
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

Rundvisning i Staby Kirke sensommeren 2011
Der er rundvisning, hvor Karen Nørgaard
vil vise og fortælle om Staby Kirkes histo-
rie og de mange seværdigheder, som fin-
des i kirken. 
Varighed er cirka 1 time.

Det gælder datoerne:
Tirsdag den 20. sept.
Vi mødes ved kirken kl. 11:00.
Der er ingen tilmelding


