
Om få årtier er kristendommen ikke 
længere flertallets religion i lande som 
Holland, Sverige, Storbritannien og 
Frankrig (den svenske lutherske kirke 
regner med at være mindretalskirke i 
2026). Ikke fordi antallet af muslimer og 
andre religioners tilhængere vokser, men 
fordi folk forlader 
kirken. Det globale 
billede er ander-
ledes – på andre 
kontinenter vokser 
antallet af kristne 
stærkt. 

Her i Danmark falder 
tallet af kristne også, 
lidt langsommere 
end andre steder i 
Europa. Folk melder 
sig ikke ud af folke-
kirken i store tal, men 
procentdelen af børn, 
der døbes, bliver år 
for år mindre. Hvornår 
mon folkekirken for 
alvor skal til at reducere på antallet af kirker? 

Dybest set er det noget, befolkningen 
bestemmer. Derfor skal vi engang imellem 
minde hinanden om, at det at have en kirke 
i sognet er ingen selvfølgelighed. Hvis ikke 
vi bruger den, og hvis ikke vi giver kristen-
dommen videre, så får det ende.

Nu kan spørgsmålet i overskriften imidlertid 

også forstås anderledes: hvor længe endnu 
vil vi nøjes med de svar, som det moderne 
liv tilbyder os? Selvbestemmelse og demo-
krati er vigtige ord i den moderne verden. 
Men som en filosof fra Aarhus Universitet 
gjorde opmærksom på forleden: de er tavse 
i forhold til alle menneskelige problemstil-

linger. ’Du trøster ikke 
en fortvivlet person 
med, at vedkom-
mende kan få lidt mere 
demokrati’, sagde 
han. Når folk opdager 
de moderne begre-
bers begrænsninger – 
og ’det er ved at gå op 
for de kvikkeste’, så 
får religionen mulighed 
for fornyet betydning.

I kirken siges der 
noget om vores liv, 
som ikke kan fås andre 
steder. Det ville være 
en stor skam, hvis det 
budskab ikke længere 

havde et sted at lyde – når det en dag går op 
for os, at vi har brug for det. 

Men udviklingen er ikke uafvendelig. 
Kirken har en chance i disse år. Det skal den 
være opmærksom på. Men det skal vi alle 
sammen. Hvis ikke vi giver den en chance, 
rammer det os selv.

Niels Henrik Arendt

❚ Hvor længe endnu?
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ARRANGEMENTER
❚  Konfi rmandstart og Nissum 

Fjord- gudstjeneste
Konfi rmanderne begynder undervisningen 
19. august. Det markerer vi ved gudstjene-
sten 30. august 10.00 i Staby Kirke, hvor 
de er særligt inviteret med deres forældre 
og søskende. 
Denne dag er tillige den årlige Nissum Fjord-
dag, så gudstjenesten indgår i arrangemen-
terne på dagen, den vil have fi sk og fi skeri 
som tema og være særlig tilrettelagt for børn 
og alle andre. Under kirkekaffen hører konfi r-
manderne, deres forældre og alle andre inte-
resserede lidt mere om, hvad der skal foregå 
i konfi rmandundervisningen.

❚   Efterårets spaghetti-
 gudstjeneste om Sankt Lars
Spaghettigudstjenester er helt korte gudstje-
nester (20-25 minutter), særligt tilrettelagt for 
børnefamilier og med efterfølgende fælles-
spisning. 
Den næste holdes tirsdag den 15. september 
kl. 17 i Madum Kirke. 
Her medvirker spejderne fra Ulfborg-Gruppen, 
og det vil handle om ’Hellig-Lars’, som er den 
helgen Madum Kirke engang blev indviet til. 
Efter gudstjenesten er der fællesspisning 
i Madum Forsamlingshus (det er gratis at 
deltage).

❚  Billedgudstjeneste 
I den kommende tid vil vi to gange holde 
billedgudstjenester. Første gang er 18. 
oktober kl. 10.30 i Madum Kirke. 

Her vil vi blandt andet høre fortællingen 
om kvinden grebet i utroskab, som Jesus 
forhindrede i at blive stenet. (Knud Jakobsen 
fortæller). I stedet for prædiken vil vi betragte 
et billede eller to og bruge dem til at forstå 
fortællingen.

❚  5-års dåbsjubilæum – 
 familiegudstjeneste 
 i Staby Kirke
Vi fejrer hvert år 5-års dåbsjubilæum, i år 
for alle de børn der blev døbt i Staby og 
Madum kirker i 2010. De vil sammen med 
deres forældre modtage særlig indbydelse 
til gudstjenesten søndag, den 25. oktober 
kl. 10.30 i Staby Kirke. Og menighedsrådene 
giver ved denne gudstjeneste en gave til alle 
’jubilanterne’. Denne sidste søndag i oktober 
kaldes i mange af landets kirker BUSK-guds-
tjeneste (Børn-Unge-Sogn-Kirke). Gudstje-
nesten retter sig både i form og indhold særlig 
mod folkekirkens yngre medlemmer, f.eks. 
konfi rmander og minikonfi rmander (men alle 
kan nu have glæde af den). – Minikonfi rman-
derne medvirker med et lille spil.

❚  Vi mindes vore døde 
 Alle Helgens søndag
Den første søndag i november, Alle 
Helgens søndag, er overalt i landet blevet 
en dag, hvor man i særlig grad mindes 
de døde.

Mange benytter lejligheden til at besøge 
deres gravsted og ved gudstjenesterne 
læser man navnene på dem, der er døde i 
det forløbne år. Søndag den 1. november er 
gudstjenesten kl. 10.30 i Madum Kirke og kl. 
16.30 i Staby Kirke.

❚  Slægtshistorier i 
 sognegården
Alle kan lide at høre gode fortællinger 
fra den virkelige verden. Mandag den 28. 
september kl. 19.30 holdes der i sogne-
gården en aften med slægtshistorier her 
fra Staby og Madum. 

Birgith Sørensen fra Lokalhistorisk arkiv 
lægger for, men derud over er det meningen, 
at vi lokker en række lokale til at give glimt fra 
deres slægts liv i sognene og på egnen.

❚  Høstgudstjenester og Fyld Danmarks Kirker
 De traditionelle høstgudstjenester fi nder i år sted 27. september kl. 10.30 i   
 Staby Kirke og kl. 17.00 i Madum Kirke. 
 Eva Hermann medvirker på fl øjte sammen med vores 
  organist, Annette Gaardsted. Det er samtidig den 
 søndag, mange af landets kirker deltager i projekt 
 Fyld Danmarks Kirker , så tag din nabo med eller 
 ring og inviter familien. 
 Efter gudstjenesterne har begge menighedsråd 
 et arrangement, se nedenfor.

❚  Kom og fejr høsten i 
 Staby Sognegård og 
 Madum Forsamlingshus
•  Efter høstgudstjenesten i Staby Kirke 27. september 
 indbyder menighedsrådet til en fælles frokost i sognegården. 
 Frokosten består af et stykke med sild, grøntsagstærte og salat og kage til kaff en  
 – til en pris af 40 kr. pr. person. 
 Tilmelding til Ane Thomsen, tlf. 9749 2341 / 2910 2923. 
 Mad, sang og hyggeligt samvær med lidt underholdning.
• Efter gudstjenesten i Madum Kirke 27. september kl. 17.00 er der fællesspisning  
 i forsamlingshuset, også her med fællessang og lidt underholdning. 
 Tilmelding på 2277 5291 (Per Jacobsen) eller 
 9749 1426 / 4073 3250 (Kristian Jensen).

  5-års dåbsjubilæum – 

Vi fejrer hvert år 5-års dåbsjubilæum, i år 
for alle de børn der blev døbt i Staby og 

De vil sammen med 
deres forældre modtage særlig indbydelse 
til gudstjenesten søndag, den 25. oktober 
kl. 10.30 i Staby Kirke. Og menighedsrådene 
giver ved denne gudstjeneste en gave til alle 
’jubilanterne’. Denne sidste søndag i oktober 
kaldes i mange af landets kirker BUSK-guds-
tjeneste (Børn-Unge-Sogn-Kirke). Gudstje-
nesten retter sig både i form og indhold særlig 
mod folkekirkens yngre medlemmer, f.eks. 
konfi rmander og minikonfi rmander (men alle 
kan nu have glæde af den). – Minikonfi rman-

at vi lokker en række lokale til at give glimt fra 
deres slægts liv i sognene og på egnen.
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ARRANGEMENTER

❚  Skolekor med 
 Sigurd  Barrett-sange 
 i Staby Kirke og ny  
  udsmykning til kirken
I foråret indøvede 4.- og 5. klasse 
på Staby Skole en række af Sigurd 
Barretts sange, som de sang 
sammen med Sigurd og hans band 
i Ulfborg Kirke. 
Ikke alle fi k mulighed for at 
høre det, men nu bliver der 
mulighed for at høre de 
velsyngende børn ved en 
’koncert’ onsdag den 4. nov. 
kl. 19.00 i Staby Kirke. 
Klasserne har i ugerne inden 
i billedkunst-timerne arbejdet 
sammen med lærerstuderende 
fra Tvind om nye udsmykninger 
til Staby Kirke. De bliver afsløret 
samme aften. Sidste år fi k vi de 
fi ne glasmalerier, som hænger 
endnu. 
Kom og se, hvad skolen 
laver i år.

❚ Prædikener på hjemmesiden
Hvis man ønsker at læse gudstjenestens 
prædiken hjemme i stuen, så kan man gå ind 
på Staby Kirkes hjemmeside: 
stabykirke.dk  her kan man fi nde prædikener 
under ’Nye artikler’, som er placeret til højre 
på forsiden. Man kan ikke læse prædiken før 
gudstjenesten er startet.

❚  Litteratur i præstegården
Gruppen, der læser gode bøger 
sammen, fortsætter til efteråret. Den er 
altid åben for nye deltagere. 
Man kan tilmelde sig til nha@km.dk.
Vi mødes fl g. aftner kl. 19 i præste-
gården: 30/9, 22/10 og 5/11.

❚  Sorggruppen – ny start
I samarbejde med Ulfborg sogn blev der 
forsøgt opstartet en sorggruppe i forsom-
meren. Der var ikke tilmeldinger nok, så vi 
besluttede at udskyde til efter sommerfe-
rien. Nu skal det være. Der bliver et kort 
informationsmøde 3. september kl. 15.30 
i Sognehuset ved Ulfkær Kirke. Her kan 
man helt uforpligtende høre nærmere om 
gruppen.
Tilmelding skal ske inden 10. september til 
en af de følgende personer: Sorggruppe-
leder Kirsten Hansen, tlf.: 9749 2127, 
Niels H. Arendt, tlf.: 9749 1081, E-mail: 
nha@km.dk  eller Gitte E. Hansen, 
tlf.: 9749 1324, E-mail: geh@km.dk. 
Du er også velkommen til at ringe og få en 
pjece om gruppen. Der er tale om i alt 6 
torsdage fra september- januar 15.00-17.00.
Sorggruppen er et tilbud til voksne, der har 
mistet. Man må også gerne henvende sig, 
hvis man kender nogen, som kunne have 
brug for sorggruppen.

Anden gang er 12. november kl. 19.30. 
Her ser vi den amerikanske fi lm ’Solisten’, der 
handler om en hjemløs og skizofren mand, 
som en journalist tilfældigvis får øje på. 
Den hjemløse er en skibbruden musiker, men 
journalisten vil have ham tilbage til musikken 
(også fordi han så selv kan skrive interes-
sante artikler om ’projektet’) – det mislykkes, 
og journalisten indser, at man ikke kan spille 
gudfader for andre mennesker. Filmen er 
bygget på en virkelig avishistorie. 

Også i dette efterår vil vi se et par fi lm 
sammen, første gang 19. oktober kl. 19.30 i 
præstegården, hvor vi ser den danske fi lm 

’Mennesker bliver spist’. 
Filmen, hvor hovedrollerne spilles af Bodil 

Jørgensen og Erik Clausen (også manuskript-
forfatter og instruktør) fi k fornylig den såkaldte 

Gabriel-Pris. Den er både humoristisk og 
alvorlig: Mekanikeren Herluf, hvis ægteskab 

kører noget på rutinen, får forskellige begyn-
dende symptomer på demens. En dag bliver 
han væk, og da går det for alvor op for hans 

familie, hvor meget de holder af ham. 

❚  Filmklub
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Elof Westergaard, biskop i Ribe, var både 
prædikant i Staby Kirke, og foredrags-
holder ved sommermødet i Staby Præste-
gård den 28. juni. 

Her i haven talte han ud fra en roman, som 
K.L. Aastrup har skrevet. Vi blev ledt igennem 
et stykke vestjysk kultur, da flere af vore 
omkringliggende landsbyer blev nævnt i den 
forbindelse.

Elof Westergaard har selv boet i Husby og 
fungeret som præst i ’De vestlige Sogne’, så 
mange minder blev også vækket denne dag. 
Så alt i alt en sommerdag med grill i haven, 
et historisk vingesus, sang fra højskolesang-
bogen og et godt samvær.

❚ Nyt ved Madum Kirke
Diget ved kapellet på Madum Kirkegård har fået et 
løft - vores dygtige graver-afløser Knud Erik har, når 
der har været lidt tid til overs, renset diget for jord 
m.m., så stenene er kommet smukt frem og Kristian 
Jensen har jævnet jorden langs diget, herefter er der 
sået græs og der er etableret et nyt affaldsdepot.

Ovenfor er der jævnet jord og sået græs med sten-
kant og flis omkring de 4 tilbageblevne træer. 

Der er gjort klar til bøgehæk - som vil blive sat til 
efteråret.

Helhedsindtrykket er blevet rigtig godt og det er en 
fornøjelse at se det smukke dige komme frem.

Lene Lysgaard

❚ Sommermødet 2015

❚  Gravstedsmapper  
 i Staby Kirke
Der er blevet lavet 3 mapper med 
billeder af nuværende og tidligere  
gravsten på Staby Kirkegård.

Under billedet står der navnene og 
fødsels- og døds-datoer på de begra-
vede samt hvor på kirkegården stenen 
står/stod.

Mapperne ligger på stenaltret i tårn-
rummet.

Mapperne er delt op efter efternavne 
og dernæst mandens fornavn.

Vi vil forsøge, at holde mapperne 
a`jourført med de nye gravsteder, som 
kommer til.

Vi håber mange vil benytte muligheden 
for at kigge i dem.Hvis man kunne 
have ønske om, at få et eksemplar af et 
bestemt billede, kan man henvende sig 
til menighedsrådet.

Staby Menighedsråd
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❚ KFUM-spejderne - Ulfborg Gruppe
Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg

KFUM – Spejderne i Danmark er et frivilligt børne – og ungdomsar-
bejde, der hviler på det folkelige 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 – 19:00
Leder: .......................... Kristina Louise Noe tlf. 6165 2848

ULVE:  ......................... Mandag kl. 18.00 – 19:30
Leder:  ......................... Anette Kobborg, tlf. 20714556

SPEJDERTROPPEN:  . Tirsdag kl. 19.00 – 21.00
Leder:  ......................... Morten Dahl, tlf. 2480 4986
Gruppeleder:  .............. Kim Bertelsen, tlf. 3063 6884 / 9742 0383

30. august i Staby Kirke kl.10.00: 
Nissum Fjord Dagen og konfirmandstart. 
Se side 2.

3. september kl. 15.30:  
Kort informationsmøde vedr. sorggruppe i 
Sognehuset ved Ulfkær Kirke.  
Se side 4.

15. september kl. 17.00 i Madum Kirke: 
Spaghettigudstjeneste. 
Se side 2.

27. september kl. 10.30 i Staby Kirke  
og kl. 17.00 i Madum Kirke:  
Høstgudstjeneste og ’Fyld Danmarks 
Kirker’.  
Se side 2.

28. september kl. 19.00 i ’Den lille Sal’ i 
Staby Sognegård:   
Slægthistorie, Birgith Sørensen fra Lokal-
historisk Arkiv kommer med et indledende 
oplæg. Lokale får derefter ordet.  
Se side 3.

30. september kl. 19.00: 
Litteraturkreds i Præstegården.  
Se side 5.

7. oktober kl. 10.30 i ’Den lille Sal’ i 
Staby Sognegård:  
’Varm onsdag’ starter.

18. oktober kl. 10.30 i Madum Kirke: 
Billedgudstjeneste.  
Se side 3.

19. oktober kl. 19.30 i Præstegården: 
Filmklub.  
Se side 5.

22. oktober kl. 19.00 Præstegården: 
Litteraturkreds.  
Se side 5.

25. oktober kl. 10.30 i Staby Kirke:  
5 – års dåbsjubilæum og BUSK- gudstje-
neste.  
Se side 3.

1. november kl. 10.30 i Madum Kirke og 
kl. 16.30 i Staby Kirke:  
Alle Helgens gudstjeneste.  
Se side 3.

4. november kl. 19.00 i Staby Kirke: 
Skolekor og udsmykning til kirken.  
Se side 4.

5. november kl. 19.00 i Præstegården: 
Litteraturkreds  
Se side 5.

12. november kl. 19.30 i Præstegården: 
Filmklub.  
Se side 5.

29. november kl. 13.30: 
Adventsgudstjeneste  i Staby Kirke og 
juletræstænding på ’Den grønne Plads’.  
Se dagspressen.

❚  Aktivitetskalender: August-november 2015

Torsdag d. 20. aug.  Niels Henrik Arendt

Torsdag d.  3. sept.  Gitte Hansen

Torsdag d. 17. sept. Niels Henrik Arendt

Torsdag d.  8. okt.  Pia Lützen 

Torsdag d. 22. okt.  Niels Henrik Arendt

Torsdag d.  5. nov.  Niels Henrik Arendt

Torsdag d. 19. nov.  Gitte Hansen

Torsdag d.  3. dec.  Niels Henrik Arendt

❚  Gudstjenester på Aktivcenteret / Ulfborg Plejehjem
  i cafeteriet torsdage kl. 14.30

❚  Kirkelige handlinger maj-august 2015
Barnedåb
28. juni i Staby Kirke:  Marinus Riis Andersen
 2. august i Staby Kirke:  Mads Sivkjær Vestergård 
 9. august i Madum Kirke:  Lasse Øster Pedersen
Vielser
16. maj i Staby Kirke:  Helle Andersen og Karl Frost
15. august i Staby Kirke:  Nina Bolet Nielsen og  
 Hans Henrik Lerche Jensen
Begravelser og bisættelser
15. juli i Staby Kirke:  Tage Lystbæk Jeppesen

❚  Kørsel: 

 Man er meget velkommen til at henvende sig til koordinator Ane Thomsen, hvis man 
ønsker kørsel til gudstjeneste eller anden kirkelig handling i både Madum og Staby.  
Tlf. 2910 2923 / 9749 2341 eller anethomsen2@yahoo.dk  

 Chaufføropgaven vil gå på skift imellem menighedsrådsmedlemmerne. Ifølge aftale med 
Ulfborg Aktivcenter kan vi leje deres bus, så kørestolsbrugere også kan blive kørt. I så 
fald bedes man henvende sig senest to dage før.
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❚ Kirkebetjeningen
❚ STABY: ❚ MADUM:
 Graver: Kaj Jeppesen  Graver: Lene Lysgaard 
 Tlf. 3035 8422  Tlf. 5121 3234

 Organist: Annette Gaardsted  Organist: Annette Gaardsted
 Tlf. 9733 3518 / 2089 6777  Tlf. 9733 3518 / 2089 6777 

 Kirkeværge: Edith Bennedsgaard  Kirkeværge: Kristian Jensen
 Tlf.: 9749 1597 / 6175 8500  Tlf. 9749 1426 / 4073 3250

 Kirkesanger: Ane Thomsen  Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen         
 Privat tlf. 9749 2341 / 2910 2923     Tlf. 9749 5095 / 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.

❚ Kirkegårdstaksterne kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne.

❚ Referater fra menighedsrådenes arbejde kan læses på Staby Kirkes hjemmeside: 
 www.stabykirke.dk 
 I venstre side på forsiden skal man klikke sig ind under, hovedmenu, menighedsrådet.
 Madum- og Staby Menighedsråd.

❚ Madum Menighedsråd ❚ Nyt fra Staby Menighedsråd
Sommeren er gået på hæld. Vi er blevet 
snydt lidt med det gode sommervejr, 
men håber at sensommeren byder på 
varme dage med røde bær og krydret 
duft.
Der har været mange gæster forbi Staby 
Kirkegård og gudstjenesterne i Staby 
Kirke. Derfor er vi glade for, at vi kunne 
tilbyde en gudstjeneste på både dansk og 
tysk, som vi havde først i august.
August måned slutter med Fjordens Dag. 
Der er arrangementer hele vejen rundt om 
Nissum Fjord og Staby Kirke deltager. Vi 
arrangerer en gudstjeneste, temaet er 
”Fisk” og gudstjenesten henvender sig 
(bl.a./også) til børn og unge, som resten 
af arrangementerne langs fjorden gør.  Ved 
samme gudstjeneste opstarter det nye 
konfi rmandhold. Vi afslutter gudstjenesten 
med små hapser i tårnrummet.
D. 15. september er der spaghettiguds-
tjeneste i Madum Kirke. En gudstjeneste, 
der henvender sig til alle børn med deres 
familie i både Madum og Staby. Som altid 
er alle velkomne.
Høstgudstjenesten d. 27. september vil i 
år være en formiddagsgudstjeneste med 
efterfølgende frokost i Sognegården. 
Hensigten er at fejre høsten og skabe tid til 
mere samvær - i denne fortravlede verden.
Dagen efter står menighedsrådet bag et 
arrangement i sognegården under titlen 
”Slægtens år”. Vi håber, at mange vil møde 
op og høre lidt lokal historie og beretninger 
fra gamle slægter i Staby og Madum.
Den 4. november kl. 19.00 i Staby Kirke er 
der mulighed for at høre ’Sigurd Barrett-
sange m. skolebørnene’. Arrangementet er 
i et samarbejde med Staby Skole, Wang 
Jing og lærerstuderende fra Tvind.
Hen over efteråret opstarter minikonfi r-
manderne, der jo er et tilbud til 3. klasses 
elever. Ligeledes opstarter Filmklubben, 
Litteraturkreds og ”Varm Onsdag”.
Den 29. november er det 1. søndag i 
advent. Vi mødes til gudstjeneste, jule-
træstænding og sammenkomst i Sogne-
gården.

På kirkegården arbejder vi fortsat med 
udvidelse af graverbygningen og ”Ny plan 
for kirkegården”.
Stiftet har givet tilladelse til at udvide den 
nuværende graverbygning, og vi har også 
fået byggetilladelse fra kommunen. 
”Ny plan for kirkegården” er en plan der 
kommer til at strække sig over fl ere årtier.
Første skridt i år er 2 nye bænke, udvidelse 
af græsarealer og plantning af træer. 
Der tilstræbes at give et miljø/ et rum til tid 
og eftertanke.

Alle ønskes et godt efterår.
Med venlig hilsen 
Staby Menighedsråd 
v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.

Det har været en lang, kold, og fugtig sommer. På kirkegården har det været et 
plus, da vi har plantet en del nyt. Alt står pænt, takket være vores dygtige medar-
bejdere. Når du nu er på kirkegården, prøv så at kigge op på tårnet, det har vi jo 
fået sandblæst, pudset og kalket i 2009, så alt burde være godt, men vi synes det 
er skidt, det vil vi få Nationalmuseets eksperter til at se på i løbet af efteråret. 

Der arbejdes meget konkret med indkøb af orgel, så vi håber, vi kan indvie et andet 
orgel i 2016.

Vi kan glæde os til et efterår med masser af arrangementer, et af de første bliver 
spaghetti guds tjeneste den 15. september, hvor spejderne deltager. Igen i år har vi 
traditionen tro en bid mad efter høstgudstjenesten den 27. september. Vi har ligesom 
de seneste 4 år sammen med Staby Menighedsråd taget beslutning om at deltage i 
initiativet ”Fyld Danmarks Kirker”, det er samme søndag som høstgudstjenesten, altså 
den 27. september, her inviteres du til at tage både familien og naboen med i kirke, så 
vi kan få fyldt vore kirker.

Endelig har vi jo, haft vores borgermøde, hvor vi drøf-
tede Madum Kirkes situation. Det var dejligt at blive 
bekræftet i, at vi ikke gør det helt tosset i menig-
hedsrådet, og at lokalsamfundet foretrækker at 
alt bliver ved det gamle.   

Venlig hilsen Madum Menighedsråd, 
Per Jacobsen formand
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❚ 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

❚ GUDSTJENESTER

23. august 12. s.e.trin. 10.30 NHA  
30. august 13. s.e.trin. 10.00 NHA. 
  Nissumfjord-dag. 
  Konfirmandstart. 
  Familiegudstj. Kirkekaffe  
 6. september 14. s.e.trin.  10.30 NHA 
13. september 15. s.e.trin. 10.30 NHA. Kirkekaffe  
15. september tirsdag  17.00 Spaghettigudstj. NHA 
20. september 16. s.e.trin. 10.30 NHA  
27. september 17. s.e.trin. 10.30 NHA Høstgudstj. * 17.00 NHA Høstgudstj. * 
 4. oktober 18. s.e.trin. 10.30 NHA  
11. oktober 19. s.e.trin. 10.30 Pia Lützen. Kirkekaffe  
18. oktober 20. s.e.trin.  10.30 NHA Billedgudstj. 
   Kirkekaffe 
25. oktober 21. s.e.trin. 10.30 NHA. 
  Børn-unge-sogn-kirke. 
  Dåbsjubilæum. Kirkekaffe  
 1. november Alle Helgen 16.30 NHA 10.30 NHA. Kirkekaffe 
 4. november Onsdag 19.00 Sigurd Barrett-sange  
  med skolebørn  
 8. november 23. s.e.trin. 10.30 NHA  
15. november 24. s.e.trin. 10.30 NHA. Kirkekaffe  
22. november Sidste s.e.trin.  10.30 NHA. Kirkekaffe 
29. november 1.s. i advent 13.30 Adventsgudstjeneste  

❚ Staby  ❚ Madum

* Indsamling til: Værestedet i Ulfborg, Møltrup Optagelseshjem, Kirkens Korshær. 

Sognepræsten er tjenstligt bortrejst i dagene 6.-12. oktober samt 18.-20. november. I disse 
perioder passes embedet af pastor Pia Lützen (tlf. 61457308). 

Det gælder fortsat, at sognepræsten gerne kommer forbi til en snak – man skal bare give et 
praj (tlf. 9749 1081).


