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GODDAG! 
Hermed en kort præsentation: Jeg hed-
der pia Gjervig Lützen, jeg er blevet 
tildelt den opgave at være sognepræst 
i staby og madum fra 1. august 2012 
til 31. januar 2013. Jeg har prædiket i 
over 30 kirker og har haft nogle vika-
riater. Jeg kan faktisk godt lide sådan 
at komme rundt, men nu har jeg med 
tak sagt ja til et halvtårsjob på halvtid 

hos Jer. men det bliver ikke med halvt 
engagement, det lover jeg!  Jeg bor 
i no, nærmere bestemt no-bygade 
23 og er gift med per, som er lektor 
på ringkøbing Handelsgymnasium, 
vi er over sølvbryllupsalderen, vi 
har to børn, som for længst er flyttet 
hjemmefra.  Wisley er 28 år, bor med 
sin kæreste i Århus, han arbejder som 
pædagog. Louis er 26, bor med sin 
kæreste i ringkøbing og arbejder som 
mekaniker.  

I min tid som afløser har jeg varetaget 
en del gudstjenester i madum og staby 
kirker i året 2009, og et par stykker i 
dette år, så nogle af Jer kender lidt til 
mig. Jeg håber på et fortsat godt samar-
bejde med sognepræst Jakob sandal, 
som har hjulpet mig meget i tidens løb. 

Af Jeres dygtige ansatte er jeg altid 
blevet mødt med stor venlighed, hjælp-
somhed og godt humør. Dette person-
ale gør et stort arbejde, for at vi alle kan 
føle os velkomne!  Det er en fornøjelse 
og stor glæde at møde to menighedsråd, 
der virkelig kæmper en brav kamp for 
kirkerne og ikke mindst gør en kæm-
peindsats for at gøre opmærksom på, at 
der i Guds hus er godt at være, og der 

Her ses endnu en af graver Bent Møllers 
kreationer.Vi går alle rundt med et lille grønt 
håb, den grønne plante i midten af hjertet 
symboliserer dette, hjertet kan ses på Staby 
Kirkegård.



er plads til os alle.  Jeg har også mødt 
Jer, to menigheder, hvor jeg simpelthen 
føler mig så godt tilpas, og jeg har lært 
en del af Jer at kende. Jeg holder meget 
af Jeres tilbud om kirkekaffe, jeg synes, 
det er en god måde lige at få mulighed 
for en snak med hinanden efter gud-
stjenesten. men husk, det er et tilbud, 
en mulighed. 

som de fleste af os kan jeg godt lide, 
at ”tingene” er i orden, og dertil vil jeg 
godt indrømme, at jeg har et punkt-
gen, som jeg til stadighed arbejder med. 
Jeg kan finde på at udsende sedler med 
pkt. 1 klokkeringning pkt. 2 præludi-
um pkt. 3  …… , det har været årsag 
til stor morskab rundt omkring, f.eks. 
den gang jeg blev ringet op en lørdag 
eftermiddag af en graver: ”Det bliver 
dejligt at få en morgenlur i morgen!”  
???????  hvorefter jeg bare kunne høre 
stor latter i baggrunden.  pkt. 1 var fal-
det ud. eller brudgommen, der vendte 
sig om til mig, og hviskede… Jeg kan 
ikke huske pkt. 17, hvorefter vi begge 
brød sammen af grin, men fik dog kon-
trol, inden bruden trådte ind. Jah, jeg 
er hurtig til latter men ligeså hurtig 
til tårer.  I skal vide, at jeg ved, hvad 
det vil sige at bære på sorg. Jeg er dybt 
taknemmelig for, at Jesus bærer med.

Det er med stor ydmyghed, jeg går 
ind til opgaven, og jeg håber, at I vil 
hjælpe mig. Jeg er altid bange for ikke 
at slå til. Jeg er godt klar over, at det, 
for nogle, er noget underligt sådan at 
få en præst tildelt i en periode, men jeg 
håber inderligt, at vi får det godt sam-
men. kunne vi møde hinanden med ” 
Æ strå”, som jeg kalder det:  Ærlighed, 
smil, tolerance, respekt,  Åbenhed,  så 
har vi allerede rakt hinanden noget giv-
ende, og vi er kommet godt i gang. 

efteråret nærmer sig, og jeg tænker 

mit, det har jo næsten ikke været som-
mer! men efteråret kommer, og vi går 
en ny tid i møde, i kirken er vi allerede 
i gang med den: trinitatistiden.  vi kal-
der den tid for den festløse tid, det er 
sandt nok, men der var én, der kaldte 
tiden for kirkeårets dagligdag, for det 
er jo netop i dagligdagen, vi lever. Det 
varer ikke mange uger, før vi fejrer 
høstgudstjenester i Jeres to smukke 
kirker. Der vil blive gjort lidt ekstra ud 
af pyntningen, så vi kan se alt det, vi 
fejrer og takker for. At vi har kornet i 
laderne, og store flotte æbler hænger 
på frugttræerne. Det er ikke os alle, 
der bor på en gård, eller har frugttræer 
i haverne, endsige har en have, men vi 
er heldige, vi kan køre forbi nogle køer 
og se en masse marker. Hvad mener jeg 
med heldige, joh….. vi bliver mindet 
om, hvor vore fødevarer stammer fra. 
Det kan godt være, at vi henter mælk-
en, kødet og brødet i supermarkedet, 
men vi har markerne omkring os.  er 
vi så bedre til at huske at sige tak? nej, 
det tror jeg ikke. Derfor er det godt for 
os at samles i Guds hus og blive min-
det om, hvor alle gode gaver stammer 
fra. vi skal i den kommende tid have 
spaghettigudstjeneste, vi skal møde 
de nye konfirmander og minikonfir-
mander, der er Alle Helgens gudstjen-
ester, og den 6. november indleder vi 
salmefestivalen, og så er der netop alle 
”dagligdagssøndagene”, hvor der ikke 
er noget specielt på programmet udo-
ver Herrens ord selvfølgelig, og det er 
ikke så ringe endda. 

Det var så den helt store JeG-pia-
omgang, nu håber jeg på at møde Jer i 
kirkerne, høre Jeres fortælling, tage del 
i Jeres liv, lære Jer bedre at kende. Høre 
nyt fra Jer.

Guds fred være med os alle.

Adventskoncert 
i Staby Kirke 
den 21. nov. 
2012, kl. 19:30
To vestjyder slår  
tonen an:
Tina Lynderup fra  
videbæk er: kirke-
sanger, sopran og 
solosanger.
Willy Egmose er jazz-
musiker, komponist, 
korleder og organist 
ved skjern kirke.
Alle er velkommen til 
denne gratis aften.
Ulfborg, De vestlige 
sogne og staby – ma-
dum menighedsrå



Astrid nyudklækket præst anno 2003 vi skriver.
Den gamle præstegård i staby dig driver
mange ideer skulle afprøves,
nej, her skal ikke tøves. 

nogle få ideer vi her ridser op:
på pilgrimsvandring med konfirmanderne med stop.
Øster kloster besøges,
herefter kan tempoet igen forøges.

natkirke med stearinlys, symboler og stilhed
en smagsprøve på retræte det er……. stilhed.

Friluftsgudstjeneste  under Guds åbne himmel,
godtfolk møder op i en vrimmel.
vi synger om den flotte pinseblomst,
nej, det er ikke omsonst.

et’ må vi ha’ med – du er lattermild,
med ordene du er snild
om det er dåb eller ved kisten du står,
ordene bliver vægtet – det du fint formår.

Ved Astrid Louise Agerskovs afskedsgudstjeneste i Staby Kirke for   Madum – og Staby Sogn og senere sammenkomst også for alle i 
Staby Sognegård den 3. juni. 

på Hospice du arbejdede i en årrække på fem,
ingen havde sagt, det skulle være nem.
på kirkehøjskolearrangementet i staby i marts
du refererede fra denne tid, her var du large.
De mange oplevelser gjorde indtryk – vi si’r tak,
folk og fæ stod klar med skulderklap.

ole, du er et stille gemyt,
at være i dit selskab det har vi har nydt.
Habil grillpasser ved sommerfesten hos Jer har vi ofte set,
du svinger gaffel og tang, det er dit gebet.
vi ser dig køre i en hurtig bil,
jo tingene skal gøres med stil.
Du har været Astrid et klippefast bagland,
også takket være dig, så holder I stand.
Jeres fælles passion det er ture ud i det blå at vandre,
der er tempo på, det kan vi ikke klandre.

nu går turen til kimbrernes land.
nye udfordringer – der skal kæmpes - og vi ved I kan.

med disse ord vi siger tak for såvel med – som modspil.
God vind fremover og lykke til.
      Ane Thomsen

Afskedstale til Astrid fra Madum

Astrid blev ordineret i nov. 2003 og 
blev indsat som præst i nov/dec 2003 
- omkring hendes fødselsdag. Jeg er 
ikke 100 på datoerne, men det er der 
omkring.

Fagligt har du jo altid sørget for at 
holde dig up to date… Du har været 
dygtig, ambitiøs, taget til københavn 
på din fridag for at deltage i undervis-
ning. Du har ekstra uddannelse inden 
for ledelse og selvfølgelig indenfor 
hospice.

selvom vi naturligvis havde håbet, 

du var blevet hos os, indtil du skulle på 
pension, er vi glade for, at du har trådt 
dine barnesko som præst her hos os…  
Jeg synes, vi skal være glade for, at det 
er hos os, du er startet ud og har fået 
dine 8½ års erfaring.

Du kom og tog os med storm… du 
kom, åbnede præstegården op for sog-
nebørn, og  var fuld af ideer. Jeg ved, 
at det også blev en udfordring for dig, 
at finde balance mellem de mange ak-
tiviteter, men nu har du fundet balan-
cen…

Du er over 40, børnene er flyveklare, 
og du er klar til nye udfordringer.

ole, du er med ved Astrids side, som 
en rolig stabil støtte. 

Astrid, du har let til smil og tårer, 
krøller der vipper op og ned, løber og 
går ture, der er fart over feltet.

Du har også i de 8½ år fået erfaring, 
udfordret  og fundet dig selv.

Dine prædikener er gode, vi holder 
meget af dem. Du tager udgangspunkt 
i  dagligdags ting, og fører det over i 
teologien. Det giver en tilgængelig for-
ståelse af kristendommen, forsæt med 
det.

Du er kendt for de gode samtaler 
omkring bryllup og begravelser.

Jeg ved også at du har betydet meget 
for mange….

Du er virkelig klar til at gå videre, vi 
sender dig stolte afsted.

vi er kede af, at det ikke er hos os, du 
får din videre færden.

Du har mange nye ideer til struktur, 
vi har ikke været parate, men du har 
sået frø, som vil spirre i årene fremover.

vi ønsker dig held og lykke fremover
selvom dette ikke er en begravelse 

”tak for alt”
Per Jacobsen

Afskedstale til 
Astrid fra Staby



Konfirmander Staby 1952 (nævnte efternavne er anno 1952).
Fotograferet i Staby Præstegård iført andendagstøjet. 
bagerst række fra venstre: Gunnar nielsen, Anton kolby, ejgil slot, German Albertsen, 
Henning thornvig, Jens Lodbjerg, erling madsen.
2. rk. fra v. : viktor madsen, Jens peter Jensen, poul Hansen, verner Halkjær, Harry sus-
gaard, erik mortensen, præst peter Christensen.
3. rk. fra v. : Ingrid pinvig, Hilda esager, signe esager, Ingrid Graversen, Inga tokkesdal, 
Inge Jensen, maja esager, elisabeth strandbygaard.
4. rk. fra v. : kamma nielsen, petra pedersen, marie vandborg, marie Wentzel, Lis thesbjerg, 
Ida Graversen, Anne maria stengaard, karen margrethe trillingsgaard.
pigen allerforrest: præstens datter else bolette Christensen.

60 – års jubilæum i staby kirke den 23. marts 2012.
bagerst række fra venstre: Astrid Louise Agerskov, ejgil slot, Gunnar nielsen, German 
Albertsen, Lisbeth Jensen ( f. strandbygaard), Inge bennedsgaard ( f. Jensen), Anton kolby, 
Inga Andreasen (f. tokkesdal), verner Halkær, Harry susgaard.
Forreste række fra venstre: Ingrid toft (f. Graversen), Anne marie steengaard, Hilda esager 
Jensen, kamma kirkeby (f. nielsen).

Ske din vilje

på dansk siger vi at ’vi får et barn’. et 
barn er altså noget man får, ikke noget 
man tager, noget man laver eller no-
get der kommer, det er noget man får 
foræret. sådan også med vores eget liv, 
det er noget vi får. Hvis vi på dansk 
siger, at vi tager vores eget liv, betyder 
det, at vi begår selvmord. At tage sit liv 
er altså ensbetydende med at ødelægge 
det.

Det danske sprog afspejler altså en 
viden om, at livet er en gave som vi har 
fået. men hvem har vi så fået det af? 
Her er kirkens svar helt entydigt, vi har 
fået det af Gud. når vi ikke rigtig kan 
forstå, hvad dette mærkelige begreb 
GUD egentlig er for noget, ja så kan vi 
tænke på det på denne måde: ”Gud er 
den vi har fået livet af.”

men vi har ikke bare fået vores eget liv 

og vores børn, vi har også fået de andre 
mennesker, vi lever sammen med. når 
vi spørger Gud ”Hvad går så det her 
liv, du har givet os, ud på, hvad er det 
vigtigste i livet?” kan vi finde svaret i 
bibelen, hvor Jesus siger ”Du skal elske 
Gud, og du skal elske din næste som 
dig selv.” eller sagt på en anden måde, 
det guddommelige i livet afslører sig i 
kærligheden mellem mennesker. For 
at denne kærlighed kan udfolde sig, 
skal vi hver for sig møde vores med-

mennesker med åbent sind parate til 
at hjælpe og dele vores liv med dem, 
på samme måde som vi gerne vil at de 
møder os og deler med os. Grundtvig 
udtrykker det på denne måde:

mit land siger Herren, er himmel og 
jord hvor kærlighed bor.

Knud Jacobsen



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

kFUm-spejderne i Danmark er et frivilligt børne- 
og ungdomsarbejde, der hviler på det folkekirke-
lige grundlag.

I spejderarbejdet lægger vi vægt på, at børnene 
får oplevelser i nær kontakt med naturen og tileg-
ner 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: kirsten Agerbo, tlf. 5158 7427

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

Gruppeleder: Arne søgaard, tlf. 9749 2253

Månedens  
salmer: 
September: Nr. 476:
kornet, som dør  
i jorden.
Tekst:  
svein ellingsen 1976. 
Holger Lissner 1992.
Mel.:  
Harald Herresthal 
1976.

Oktober: Nr. 489:
Guds nåde højt  
jeg prise vil. 
Tekst:  
Hans Christensen 
sthen 1586.  
bearbejdet 1844. 
Mel.:  
burkhard Waldis 
1553.

November: Nr. 776:
I fjerne kirketårne 
hist. 
Tekst:  
b. s. Ingemann 1838.
Mel.:  
C.e.F. Weyse 1838.

Rundvisning i Staby Kirke august 
og september 2012 
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. 

Det gælder datoerne:
Tirsdag den 14. august 
Tirsdag den 11. september
vi mødes ved kirken kl. 11:00
Der er ingen tilmelding

Husk menigheds-
rådsvalg 2012
Husk orienteringsmøde d. 
11. sept. kl. 19.00  i staby 
sognegård og valgforsam-
ling i madum Forsamling-
shus.

vær med og få indfly-
delse på staby og madum 
kirke!

Der findes foldere i kirk-
erne, hos købmanden og 
på hjemmesiden. Følg også 
med i dagspressen.

Læs eventuelt den nu-
værende opgavefordeling i 
menighedsrådet i det for-
rige kirkeblad juni, juli, au-
gust 2012.

Aktivitetskalender:
11. september i Staby Sognegård:  
orienteringsmøde om valget til menighedsråd.

11. september i Madum Forsamlingshus:  
valgforsamling til menighedsråd.

18. september kl. 19-21. i Staby Sognegård: 
sangaften med samuel Lamhauge ved klaveret. vi synger 2 x 45 
minutter, der er indlagt kaffepause efter de første 45 minutter.
staby Husmoderforening, sogneforening og menighedsråd.

23. september kl. 12.00 i Madum Kirke: 
Høstgudstjeneste m. efterfølgende frokost i madum Forsamling-
shus.

30. september kl. 9.00 i Staby Kirke: 
“Fyld Danmarks kirker” ved Jakob sandal. staby og madum 
menighedsråd

7. oktober kl. 10.30 i Staby Kirke: 
Høstgudstjeneste med efterfølgende traktement.

9. oktober kl. 17.30 i Madum Kirke: 
spaghettigudstjeneste

23. oktober i Husby: 
Distriktsforeningens efterårsmøde, tidligere sognepræst i  
Husby elof vestergaard holder foredrag. Alle er velkommen, se 
dagspressen. 

6. november kl. 19.30 i Staby Kirke:  
“Gæt en salme”, vi kommer rundt i salmebogen på en ny måde

11. november kl. 10.30 i Staby kirke: 
musikgudstjeneste (fælles med madum)

21. November kl. 19.30 i Staby Kirke: 
Adventskoncert med tina Lynderup og villy egmose.  
Ulfborg, De vestlige sogne, staby og madum menighedsråd.

Kirkelige  
handlinger fra  
maj til og med  
juli 2012.

I Staby Kirke
Døbte:                                                     
tristan Damm nielsen 
Jonas Holst Graversen
rosa skovhus thomsen

Døde og begravede: 
Inga petra sørensen,
ejnar kloster

I Madum Kirke
Døbte:
nicolai Guldbjerg  
nørregaard

Døde og begravede:
Arne olsen

Gudstjenester på Ulfborg Aktivcenter 
I Lindestien Nord - torsdage I cafeteriet - onsdage
torsdag d. 6. september kl. 14:30 onsdag d. 19. september kl. 14:30 
musikandagt v. organist og kirkesanger i staby v. sognepræst Gitte Hansen

torsdag d. 4. oktober kl. 14:30 onsdag d. 24. oktober kl. 14:30 
musikandagt v. organist og kirkesanger i staby  v. sognepræst Gitte Hansen

torsdag den 8. november kl. 14:30 onsdag d. 21. november kl. 14:30 
musikandagt v. organist og kirkesanger i staby v. sognepræst Gitte Hansen

torsdag d. 6. december kl. 14:30 nb: torsdag d. 13. december kl. 14:30 
musikandagt v. organist og kirkesanger i staby v. sognepræst Gitte Hansen 
 nb: Gudstjenesten foregår i Ulfkær kirke

Kirkegårdstakster kan fås ved henvendelse til 
graverne og kirkeværgerne



Nyt fra Staby Menighedsråd!
sommeren går på hæld, og snart er det efterår. 
Det er skønt, at efteråret kan indeholde lange, 
varme, farverige og krydrede dage med sol og 
milde vinde. sommeren har ikke været så sta-
bil i år med mange stranddage, men de har 
været der. I skrivende stund har vi passeret et 
par dage med over 25 grader. Godt for os og 
godt for spejderne i Holstebro, der er på den 
største spej derlejr i Danmark nogensinde.

 vi har taget afsked med Astrid L. Agersk-
ov. Der var afskedsgudstjeneste i staby kirke 
d. 3. juni og efterfølgende frokost i staby 
sognegård. Det var en god dag og mange var 
mødt op.

Astrid er godt i gang i vesterkær sogn ved 
Ålborg.

efterfølgende har vi i samarbejde med 
provstiet og stiftet arbejdet på at finde en god 
løsning for staby – madum pastorat m.h.t. 
præsteansættelse.  

pia Lützen, som vi kender fra tidligere vi-
kariering, er i første omgang ansat som kon-
stitueret præst fra 1.aug. 2012 – 31. jan 2013. 
Det er vi glade for. vi kender pia Lützen, som 
en rigtig god prædikant.

konfirmandundervisningen starter midt i 
september, det vil være Jakob sandal, Husby, 
som skal stå for undervisningen og konfirma-
tionen bededag i staby 2013.

 Der har i løbet af sommeren været spaghet-
tigudstjeneste i staby kirke og en aften med

 ”Hit med salmen”, hvor der, med organ-
ist Aase Leth Jensen ved klaveret, var fri 
højskole- og salmesang. en skøn aften med 
masser af sommersange. D. 19. august er 
der, traditionen tro, markedsgudstjeneste på 
markedspladsen i Ulfborg. 

 Det vigtigste i efteråret 2012 er valg til me-
nighedsrådet. Der er orienteringsmøde d. 11. 
sept. i staby sognegård. vi forventer, at der 
efterfølgende samme aften vil være et opstill-
ingsmøde. Indkommer der kun én liste (in-
den d. 3. okt.), er de pågældende valgt - valgt 
til en spændende fritidsbeskæftigelse med 

indflydelse på staby kirke og 
livet her omkring. og arbejdet 
rækker langt videre med ind-
sigt og kendskab til sognene 
omkring os, provstiet, stiftet, 
ja, hele landet.

 Det er vigtigt, at vi bakker 
op omkring præsten og kirken - staby og 
madum kirke, da vi er ét pastorat. vi har et 
godt samarbejde og langt de fleste arrange-
menter er lavet af begge menighedsråd.

vi mødes til gudstjeneste om søndagen, og 
til arrangementer hen over efteråret.

I efteråret starter børnekoret igen. børne-
koret er et samarbejde mellem skolen og 
kirken. Ligeledes vil der være et tilbud til 
minikonfirmanderne, som er 3. klassetrin.

D. 18. sept. er der højskolesang i staby 
sognegård med samal Lamhauge ved klav-
eret. Arrangementet er et samarbejde mellem 
staby Husmoderforening, - sogneforening 
og - menig hedsråd. D. 30. sept. mødes vi til 
”Fyld Danmarks kirker”. med denne titel 
opfordres  alle danskere til at gå i kirke ne-
top den dag og opleve fællesskabet. Den 23. 
okt. holder distriktsforeningen efterårsmøde 
i Husby. tidligere sognepræst i Husby elof 
vestergaard kommer og holder foredrag. Alle 
er velkomne. 

I uge 45 er der salmefestival, som er inspire-
ret af salmemarathonen, der løb af stablen i 
2009 – 2011 i ringkøbing provsti. I løbet af 
ugen vil der rundt omkring i provstiet være 
arrangementer med salmesang i fokus. I sta-
by kirke er der d. 6. nov. ”Gæt en salme”, og 
søndag d. 11. nov. afslutter vi festivalen med 
en musikgudstjeneste.

D. 21.nov. afslutter vi efteråret med en stor 
koncert i staby kirke med tina Lynderup og 
villy egmose.

med venlig hilsen 
Staby Menighedsråd v/ birgitte 

Holm eskildsen, fmd.

Madum Menighedsråd
siden sidst har vi fået konstitueret pia G. 
Lützen som præst i staby og madum sogne, 
vi i menigheds-rådet glæder os til samarbej-
det, og synes vi har fået strikket en helt pæn 
gudstjeneste og aktivitetsplan sammen.
kirkeligt set er den stille sommertid ved at 
være ovre, og vi kan glæde os til høstgud-
stjeneste med frokost den 23. september. I år 
falder ”Fyld danmarks kirker” ikke sammen 
med høstgudstjenesten, og vi opfordrer til 
at hjælpe med at fylde staby kirke, den 30. 
september kl. 9.00. Den 9. oktober kl. 17.30 
har vi spaghettigudstjeneste i madum, bak 
også op om dette arrangement, desværre har 
vi set vigende tilslutning til spaghettigudstje-
nesterne, men lad os vende kurven. endelig 
holder vi traditionen tro Allehelgen, hvor 
navnene på de der er døde i sognet det sen-
este år læses op. 
Der er jo menighedsrådsvalg i dette efterår, i 
madum har vi valgt at deltage i 2 forsøg, det 
ene hedder valgforsamling, det andet 2 års 
funktionsperiode. valgforsamling går ud på, 
at man afholder en valgforsamling, det skal 
foregå som en generalforsamling, på denne 
vælges menighedsrådets medlemmer så. Der 
er en ”ventil”, hvis nogen er utilfredse med 
resultatet af valgforsamlingen, kan de indg-

ive en ordinær kandidatliste,  så bliver der 
valg på almindelige vilkår. Det andet forsøg 
nemlig 2 års funktionsperiode, betyder at 
menigheds rådet sidder 2 år i stedet for 4 som 
nu, så det vil sige at der bliver menigheds-
rådsvalg i madum allerede igen i 2014. valg-
forsamling bliver tirsdag den 11. september, 
vi vil opfordre Jer til at møde frem, vi vil 
forsøge at undgå, at man bliver valgt, ”blot 
fordi man rejser sig for at åbne vinduet”, vi 
vil nemlig gerne have en fordomsfri debat 
om menighedsrådet og kirken generelt, så 
mød frem så mange I kan, er du interesseret 
i menighedsrådsarbejdet, vil det være en god 
idé at kontakte undertegnede.
Her i efteråret vil vi lægge en langsigtet plan 
for kirkegården i samarbejde med en kirkeg-
årdskonsulent.
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 fore-
trækker, at alt bliver ved det gamle.

Venlig hilsen Madum Menighedsråd
Per Jacobsen formand.

KIRKEBETJENINGEN
stAbY: mADUm:

Graver: bent møller, Graver: Lene Lysgaard, 
privat tlf.: 97 33 13 73, mobil: 3035 8422 privat tlf.: 97 49 11 16, mobil 5121 3234

organist: Åse Leth Jensen, organist: Åse Leth Jensen,  
privat tlf.: 97 13 37 11, mobil: 2215 5778 privat tlf.: 97 13 37 11, mobil: 2215 5778

kirkeværge: Ingrid bennedsgaard,                   kirkeværge: kristian Jensen,  
privat tlf.: 97 49 17 60, mobil 2362 3802      privat tlf.: 97 49 14 26, mobil: 4073 3250

kirkesanger: kristina Louise noe                     kirkesanger; susanne Winther Jacobsen, 
privat tlf. 48 41 64 18, mobil 6165 2848        privat tlf.: 97 49 50 95, mobil: 6174 8887

konstitueret sognepræst:  
pia Lützen mobil: 6145 7308 eller 9785 3268 - mailadr.: piaglz@gmail.com 

træffes bedst mellem 11-12, undtagen mandag.



 STABy MADUM 
2. september 13. s. e. trin. 10:30 pia L. - kaffe                      
9. september 14. s. e. trin. 09:00 pia L. 10:30 pia L. 
16. september 15. s. e. trin. 10:30 pia L. - kaffe                     
23. september 16.s.e.trin. 10:30 pia L.  12:00 pia L.  Høstgudstj.   
  med efterfølgende frokost 
30. september 17.s.e.trin. 9:00 Jakob s. - kaffe
 ’Fyld Danmarks kirker’      
7. oktober 18. s. e. trin. 10:30 pia L. 
 Høstgudstj. med efter- 
 følgende traktement   
9. oktober  17:30 pia L. - spagettiguds. 
14. oktober 19.s.e.trin. 09:00 Jakob s.  
21. oktober 20. s. e. trin.  10:30 pia L.  - kaffe 
28. oktober 21. s. e. trin. 19:00 pia L.  
 Aftensgudst. - kaffe  
4.november Allehelgensdag 14:00 pia L. kaffe          10:30 pia L.              
11. november 23. s. e. trin. 10:30 pia L. musikgudstj.          
 ( Fælles m. madum)          
 kaffe  
18. november 24. s. e. trin. 10:30 Jakob s.  
25. november  09:00 pia L.                         10:30 pia L. - kaffe
sidste søndag i kirkeåret   

GUDSTJENESTER

pia Lützen tiltræder i en 50% stilling i staby - madum pastorat fra den 1. - 8. - 2012 til 31.-1.-2013.
Al henvendelse i denne periode ang. kirkelige handlinger, samtaler m.v. skal rettes til konstitueret 
sognepræst pia Lützen på mobil tlf. 61457308 eller 97853268. mail: piaglz@gmail.com
pia Lützen har fri d. 29.-30. september, d.13.-14. oktober, samt i d.12.- 18. november. 
I disse perioder passes embedet af Jakob sandal.
kontoret passes af sognepræst Jakob sandal for henvendelser ang. fødselsattester, ansøgninger  
om navneændring m.v. Jakob sandal har fri frem til 19. august, samt 15. – 16. september,  
15. -21.oktober, samt 24. -25. november tlf9749 5108. JAsA@km.dk
Ferieafløser i uge 32-33 Gitte Hansen, Ulfborg tlf: 97491324 mail GeH@km.dk)
kirkebil kan benyttes til gudstjenester i både madum og staby, henvendelse til  
Gunners taxi, tlf.: 2023 2373

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


