
Fra 1. september 2016 har Staby-Madum 
pastorat fået ny sognepræst. Mit navn er Jes-
per Wiborg Andersen. Jeg er 38 år og uddan-
net teolog fra Aarhus Universitet i 2006. Jeg 
har været sognepræst i 9 år, dels i et embede 
på Nordfyn, dels i et embede i Thy.  Jeg er født 
og opvokset i Frøslev på Mors. 

Staby-Madum Pastorat ligger i et spæn-
dende område, hvor teologiske koryfæer som 
K.L. Aastrup og Kaj Munk har haft deres virke. 
Pastoratet har en god størrelse og i kirkerne 
er der forskellige inspirerende aktiviteter. Sog-
nene og kirkerne har et godt ry. Det er nogle 
af de bevæggrunde, der fik mig til at søge em-
bedet. Jeg er menighedsrådene taknemmelig 
for, at de har vist den tillid at kalde mig som je-
res nye præst i Staby-Madum pastorat.

Gennem mine 9 år som sognepræst har jeg 
samlet gode erfaringer og idéer med hensyn 
til samarbejde med lokale institutioner - så-
som borgerforening, spejder, efterskole, bør-
nehave, folkeskole m.m. Erfaringer og idéer til 
aktiviteter, som jeg gerne vil videreføre i det 
nye embede. 

Sideløbende med varetagelsen af mit præ-
steembede har jeg også en opgave som felt-
præst med tilknytning til Trænregimentet ved 
Aalborg Kaserne. I oktober-november 2016 
skal jeg på min første udsendelse som felt-
præst. Jeg skal udsendes til Kabul i Afghani-
stan i 4 uger, hvor jeg skal være hos de dan-

ske soldater ved lufthavnen. I Kabul vil det 
være min opgave, at stå til rådighed for solda-
terne og indgå i de daglige rutiner.  Det er min 
første og foreløbigt eneste udsendelse – der-
for har jeg fået bevilget orlov fra oktober til 
slutningen af november. Embedet i Staby-
Madum pastorat bliver i den periode vareta-
get af en anden præst.

Privat er jeg gift med Iben Wiborg Ander-
sen. Hun er uddannet pædagog og arbejder 
som pædagogisk leder i en specialbørnehave 
i Holstebro. Hun har desuden været formand 
for KFUM og KFUK i Holstebro i en årrække. 
Iben har 15 års erfaring som leder i kirkeligt 
børne- og ungdomsarbejde inden for KFUM 
og KFUK.

 Vi har en søn Frederik på 1½ år – han skal 
begynde i dagpleje i Staby til september. Der-
udover venter vi os en lille pige til oktober, 

❚  Præsentation af 
ny sognepræst
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som ifølge planen skal døbes den 4. decem-
ber i Staby Kirke.

»Herre - jeg vil gerne tjene«
Salmedigteren Kristian Østergaard skrev i 

1891 salmen »Herre – jeg vil gerne tjene« 
(DDS 373). 

I salmen lyder det:
»…sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne,
o, men lad mig aldrig savne
vished, at jeg tjener dig!«

De ord er rettet til både præst og menighed 
– ja alle døbte. Budskabet i verset er, at vi op-
fordres til at leve livet på en sådan måde, at 
vort liv bliver »Gud til ære og næsten til gavn«. 
Kristendom kan opfattes som en måde at le-

ve på, hvor vi i verset opfordres til at tjene Gud 
ved at tjene næsten. Man kunne også udlede 
dén pointe af verset, at alle frivillige kræfter 
kan bidrage med noget til det kirkelige fælles-
skab i en lokal kirke.

Ordene i Kristian Østergaards salme siger 
efter min opfattelse også noget om, at en god 
præst, er en præst, der bliver brugt. Jeg vil 
bestræbe mig på at blive brugt i Staby-Ma-
dum og omegn og knytte kontakt til så man-
ge folk i sognene som muligt. 

 Til slut vil jeg blot sige, at man altid er vel-
kommen til at henvende sig til mig. Jeg håber, 
at I vil opleve Staby Præstegård, som et åbent 
hjem, hvor alle er velkomne.

Jesper Wiborg Andersen

❚ Tak for tiden der er gået
I skrivende stund har jeg fået mit af-

skedsbrev fra Ribe Stift til fratrædelse den 
31. august.

Det der skulle have været 3-5 måneders 
afløsning blev i stedet til 11 måneder i em-
bedet som vikarierende sognepræst i Ma-
dum og Staby sogne efter biskop Niels 
Henrik Arendts pludselige død for nu snart 
et år siden.

Det opleves lidt mærkeligt.  Selvfølgeligt 
bliver det godt at få lidt mere tid til alt det, 
som jeg også gerne vil. Der er meget prak-
tisk, der har fået lov at ligge, fordi det kunne 
vente, til jeg gik på pension. Der er emner, 
jeg gerne vil have mere sammenhængende 
tid til at fordybe mig i. Der er bøger, som jeg 
gerne med god samvittighed vil kunne sæt-
te mig hen og læse. Mine børnebørn glæder 
sig til at morfar og farfar ikke altid er opta-
get om søndagen. I det hele taget ligger der 
mange arbejdsfri glæder forude og venter 
på at blive realiseret. Så det skal nok blive 
rigtig godt og spændende; men jeg skal lige 
vænne mig til tanken.

Det opleves ikke bare mærkeligt. Det er 
også lidt vemodigt at tænke på, at et langt 
og et utrolig spændende arbejdsliv er levet 
til ende. 17 år på gyngende grund på de 
store verdenshave og i Nordsøen. Næsten 
10 år som »aldrende« studerende på stu-
denterkursus og på Århus Universitet og 
godt 26 et halvt år som sognepræst, en 
gerning som endte her i Madum og Staby.

Det har været utrolig godt og en stor glæ-
de at få lov til at slutte min erhvervsaktive 
karriere her i sognene.

Tak til alle jer der betroede mig jeres livs-
historie. Tak til alle som jeg kom tættere på 
i glæde og i sorg i forbindelse med dåb og 
kirkelige handlinger.  Tak til den trofaste 
skare som har fulgt søndagenes gudstjene-
ster. Hvad enten I kom en gang imellem, el-
ler I hørte til den lille skare, som søndag ef-
ter søndag trofast passede jeres kirkegæn-
gerembede, så har I de sidste 11 måneder 
været en stor inspiration i arbejdet herhjem-
me bag tasterne. Når søndagens prædiken 
skulle have sin form, har jeg tydeligt kunne 
se jeres ansigter for mig

Tak til menighedsrådet for alt godt. I er 
ubetinget de mest aktive og engagerede me-
nighedsråd, jeg har mødt i min tid som præst. 
Det har været godt at opleve jeres hjælpsom-
hed, jeres engagement og jeres iver for at gi-
ve god kår for kirkelivet her i sognene.

Tak til kirkebetjeningen ved begge kirker, 
for et godt og humørfuldt samarbejde, for 
tjenstvillighed og hjælpsomhed. Tak også 
for overbærenhed når præsten helst ville 
det på en anden måde, end I var vant til.

Tak for fællesskabet om at være kirke her 
på stedet de sidste 11 måneder og de bed-
ste ønsker om alt godt i sogn og i kirke i ti-
den der kommer.

Arne Aa – Snart pastor emeritus
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❚ Markedsgudstjeneste 
Markedsgudstjene-
sten falder i år den 
21. august, og det 
foregår i Staby Kirke 
kl. 10.00. Arne Aa er 
prædikant og Bov-
bjerg Fyrorkester 
spiller til salmerne. 
Bovbjerg Fyrorkester 
består af Jens Anton 
Schmidt – basguitar, Eva Hermann - fløjte og 
vokal, Flemming Lisby – banjo, Lise Kristian-
sen – klarinet, og Jørn Kristiansen – harmoni-
ka. Der er kirkekaffe efter gudstjenesten, og 
alle er velkommen.

Ulfborg, Staby – Madum Menighedsråd

❚ Nissum Fjord Dagen 
28. august kl. 10.00 i Staby Kirke er der ’Nis-
sum Fjord Dagen’. Staby Madum Menigheds-
råd er gået sammen med Nissum Fjord Net-
værk om arrangementet. Temaet er »Vandre-
ture og fortælling«. Efter gudstjenesten van-
drer vi 5,5 km fra Staby Kirke til Kloster Havn. 
Arrangementet rundes af med servering af 
sandwich og drikkelse. Arne Aa og Gudmund 
Heinsen er fortællere. Alle er velkommen. 

ARRANGEMENTER

❚ Spaghettigudstjeneste 
28. september kl. 17.00 i Madum 
Kirke, Spaghettigudstjeneste. Jes-
per Wiborg Andersen har sammen-
sat en gudstjeneste beregnet til bør-
nefamilien, det skal dog nævnes at alle al-
dersgrupper kan være med. Efterfølgende er 
der et måltid varmt mad i Madum Forsam-
lingshus. Arrangementet forventes at være 
færdigt ved 18.30 tiden, så man også kan 
komme hjem til sengetid for de helt små.

❚ Høstgudstjenester  
2. oktober i Madum Kirke kl. 10.30. Efterflg. 
er der frokost i forsamlingshuset. 9. oktober i 
Staby Kirke kl. 10.30. Efterflg. er sandwich 
og drikkelse i tårnrummet. Kirkerne pyntes 
med sensommerens og efterårets korn, blom-
ster og grene, og traditionen tro samles der 
ind til: Værestedet i Ulfborg, Møltrup Optagel-
seshjem og Kirkens Korshær. Efter gudstjene-
sterne fejres det på forskellig vis i de to kirker, 
at høsten er i hus. Alle er velkomne.

Staby-Madum Menighedsråd

❚ Præsteindsættelse 
Jesper Wiborg Andersen indsættes som 
præst i Staby-Madum Pastorat den 4. sep-
tember. 
Madum Kirke kl. 10.30 med efterflg. frokost i 
Madum Forsamlingshus. Tilmelding senest d. 
29. august på 2277 5291 Per Jacobsen eller 
9749 1426 / 4073 3250 Kristian Jensen. 
Staby Kirke kl. 14.00 med efterflg. kaffe i 
Staby Sognegård. Tilmelding senest d. 29. 
august til 4226 1559 Birgitte Eskildsen eller 
9749 2341 / 2910 2923 Ane Thomsen. Alle er 
velkommen. 

Staby-Madum Menighedsråd

❚ Fyld Danmarks Kirker 
25. september kl. 10.30 i Staby Kirke ’Fyld 
Danmarks Kirker’ – gudstjeneste med Jesper 
Wiborg Andersen. Opfordringen gælder også 
i år. Søndag 25. september ringer kirkeklok-
kerne over hele landet til gudstjeneste tæt på, 
hvor du bor. Giv kirken en chance og gå til 
gudstjeneste denne dag.
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ARRANGEMENTER

❚  Allehelgensaften - 
Vandringer i mørket -  
åbenbaringer og håb 

Mandag den 31. oktober  kl. 18.30. Vi mø-
des i skolegården i Staby, derfra vandrer vi 
med fakler mod kirken. Der vil være fortællin-
ger undervejs. I kirken vil vi møde foredrags-
holder Alfred Kirketerp, der er sognepræst i 
Assing Sogn, Assing Kirke, der ligger i Kibæk. 
Han vil fortælle om Luther så alle/børn, voks-
ne, unge og ældre kan forstå.

❚ Allehelgensaften 
Mandag d. 31. oktober i Staby. »Vandringer 
i mørket. Åbenbaringer og håb«. Staby Kirke 
vil sammen med Aktiv Staby vandre gennem 
mørket til kirken, hvor der er fortællinger om 
Luther. Dette er startskuddet i Staby på refor-
mationsjubilæet 2017, hvor vi fejrer, at Luther 
d. 31. oktober 1517 opslog 95 teser på kirke-
døren i Wittenberg og reformationen tog sin 
begyndelse. Aftenen er inspireret af projekt-
gruppen bag »Vandringer i mørket. Åbenba-
ringer og håb«. Projektet udspringer af et 
samarbejde med Nissum Fjord Netværket, 
som Staby Menighedsråd er medlem af, Nør-
re Vosborg og Skærum Mølle, fortællergalle-
riet og Odin Teateret. Projektet drejer sig om 
fortællinger, forestillinger, historier og billeder 
fra vores hjemegn og den lutherske kristen-
dom og hvilken betydning det har for os. Pro-
jektet løber fra 2015-2017, hvor det kulmine-
rer med Holstebro Festuge og ved 500 året for 
Reformationens indførelse d. 31.10.2017.
I Staby er vi med – med arrangementet d. 31. 
oktober 2016 og med deltagelse i Ringkøbing 
Provstis reformations- festival i uge 44 i 2017, 
hvor festivalen starter med en stor gudstjene-
ste i Staby Kirke d. 31. oktober.
Nærmere information følger senere.

❚ Højskolesangaften 
24. oktober kl. 19.30 Højsko-
lesangaften med Erik Sommer 
i Staby Sognegård. Den, der 
synger er aldrig alene . . . Afte-
nens tema er et højskolefore-
drag med sange, anekdoter og fortællinger 
om poesi, begivenheder og mennesker. Høj-
skolesangbogen er en samling værdifulde be-
skrivelser af, hvad der er væsentligt, og som 
har værdi for os som mennesker og folk.

❚ Filmaftener  
13. oktober kl. 19.00 i Staby Præstegård 
starter vi igen et forløb med filmaftner. Vi har 
denne gang delt en film op, og filmens titel er 
Barbara, hvor 1. del varer 1 time og 10 minut-
ter. 2. del vises den 16. november.

Barbara er en dansk film fra 1997 af Niels 
Malmros, hvor handlingen foregår på Fær-
øerne. Den er baseret på romanen Barbara fra 
1939 af den færøske forfatter Jørgen-Frantz 
Jacobsen. 

Den unge danske præst, hr. Poul ankommer 
til Færøernes voldsomme natur. Han betages, 
øjeblikkeligt af præsteenken Barbara. Ikke 
uventet leder betagelsen til en hed forelskelse 
og giftermål. – Men Barbara kan med sin 
charmerende udstråling også drage andre 
mænd til sig, Hr. Poul prøver at leve med Bar-
baras flygtige natur, men kan ikke overvinde 
sin jalousi, da Barbara indleder et forhold til 
Andreas Heide, der er hjemme fra sit studieliv 
i København.

Efter filmen er der kaffe, hvor der er mulighed 
for at drøfte filmens indhold.

❚ BUSK-gudstjeneste 
Den sidste søndag i oktober – den 30. 
oktober er der i Madum Kirke kl. 10.30 
BUSK – gudstjeneste og 5-års dåbsjubi-
læum. Igen i år vil dåbsjubilanterne sam-
men med deres forældre få en invitation 
til at være med denne søndag. BUSK står 
for Børn, Unge, Sogn, Kirke, – alle kan 
være med. Minikonfirmanderne bidrager 
også med et lille indslag, og der er kirke-
kaffe efter gudstjenesten.



Husk menighedsrådsvalg 2016

ARRANGEMENTER
Kort om Allehelgen

Allehelgensdag falder den 1. november. Det gælder 
både i folkekirken og ude i verden.
Allehelgenssøndag er altid den første søndag i novem-
ber, og det er tilmed den søndag, hvor allehelgensdag 
markeres i folkekirkens gudstjeneste. Her mindes man 
de døde, både dem, som vi for nyligt har mistet, men 
også kristne gennem tiderne, som har vidnet om deres 
kristne tro. 
Allehelgen har rødder tilbage til middelalderen. For den 
protestantiske kirke er højtiden også præget af, at Lu-
ther allehelgensaften den 31. oktober 1517 slog sine te-
ser mod den katolske kirke op på kirkedøren i Witten-
berg. Derfor regner man den 31. oktober som jubilæ-
umsdagen for reformationen. 
Med andre ord er Allehelgensaften den 31. oktober.
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I anledning af menighedsrådsvalget i inde-
værende år, vil vi gerne give et kort indblik 
i menighedsrådenes arbejde.
Først: Det allervigtigste ved et menigheds-
rådsarbejde er, at vi afgiver et løfte, når vi går 
ind i menighedsrådsarbejdet som lyder: »at vi 
i troskab mod den danske – lutherske folke-
kirke vil udføre det betroede hverv, der giver 
gode vilkår for den kristne menigheds liv og 
vækst«. 
Dernæst: Nogle af de rammer vi arbejder in-
denfor, og hvordan foregår det rent praktisk:
Alle folkekirker i Danmark ledes af et menig-
hedsråd. Et menighedsråd kan sammenlignes 
med en bestyrelse i foreningslivet og består af 
mindst fem valgte medlemmer samt sognets 
præst. Tilsammen bestemmer de, hvad deres 
kirke skal. Et menighedsråd sætter retningen 
for kirkens arbejde, og det er blandt andet 

menighedsrådets opgave at planlægge, hvil-
ke aktiviteter der skal være i kirken – medita-
tion, børnerytmik, ungdomsgudstjenester el-
ler noget helt andet. Derudover administrerer 
menighedsrådet kirkens ejendomme og øko-
nomi og har ansvaret for kirkens personale, 
dog med undtagelse af præsten. Kirkemini-
steriet fungerer som arbejdsgiver for præsten. 
I grove træk kan et menighedsråd se således 
ud: Formanden har det overordnede overblik, 
næstformanden støtter formanden og tager 
over hvis formanden er forhindret i at udføre 
et arbejde. Kassereren har styr på pengekas-
sen, kirkeværgen passer på kirken og kon-
taktpersonen er personalets hjælpende hånd.

Hvem kan stille op 
Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekir-
ken, har du mulighed for at blive valgt ind i et 
menighedsråd. Når man bliver valgt, sidder 

❚  Orienterings- og opstillingsmøde
Kom til orienterings- og opstillingsmøde tirsdag d. 13. september 19.00 i Staby Sogne-
gård og valgforsamling i Madum Forsamlingshus. Støt op omkring din kirke og få indfly-
delse på Staby og Madum Kirke! Følg også med i dagspressen. 
På nettet er der også information at hente:  
www.folkekirken.dk/aktuelt/menighedsraadsvalg-2016

➔

❚  Fælles  
julekoncert 

Vores fælles julekoncert kom-
mer til at foregå i Husby Kir-
ke den 29. november.

Et stort kor under ledelse af 
Erik Sommer vil synge jule-
sange og salmer.

’De vestlige Sogne’, 
Ulfborg og Staby-Madum  

Menighedsråd



man oftest i menighedsrådet i fire år ad gan-
gen. Man kan søge om tilladelse om at køre i 
en periode på to år. Madum har fået denne 
ordning bevilget de næste to år. Staby Ma-
dum Menighedsråd har cirka tolv møder år-
ligt, dertil kommer udvalgsmøderne. 

Kultur
Folkekirkens kerneydelser er gudstjenesten 
og kirkelige handlinger som nadver og dåb, 
men folkekirken er også en vigtig aktør i kul-
turlivet.
Hvert år afholder kirker landet over mange tu-
sinde kulturelle arrangementer lige fra klassi-
ske koncerter og foredrag til rockkoncerter og 
kunstudstillinger, og det gør folkekirken til en 
af Danmarks absolut største kulturinstitutio-
ner. Staby Madum Menighedsråd er bevidste 
om, at der årligt bliver indlagt, fordelt over en 
fireårsperiode: foredrag, koncerter af forskel-
lig art, kunstudstillinger – her kan nævnes ud-
flugter til museer fx til Religiøs Kunst i Lemvig, 
udstilling på Gimsinghoved, Struer, og kunst i 
børnehøjde; fx glasmosaikker i kirken. 

Socialt arbejde
Kirkens sociale arbejde har stor betydning. 
Staby Madum Menighedsråd opfordrer vores 
præst til at komme på hjemmebesøg rundt 

om i sognene. Derudover har vi et tæt samar-
bejde med skolen, og i den forbindelse kan 
menighedsrådet være bindeled til familier, 
som har overskud til at hjælpe børn, der har 
brug for et lille pusterum udover skolens om-
råde. Vore to sogne tilbyder Julehjæp til fami-
lier og enlige, som ikke har råd til at holde jul, 
endvidere støtter vi flere landsdækkende 
hjælpeorganisationer. 

Frivillige
Frivillige er med til at løfte opgaven i sognet, 
her kan fx nævnes kirkekaffen, pyntning af kir-
ken, og hjælpe ved minikonfirmandundervis-
ning. Det er blevet et meget givtigt tiltag, som 
er med til styrke sammenholdet i vort lille 
samfund, og den energi de frivillige lægger i 
arbejdet smitter og tilfører menighedsrådene 
fornyede kræfter.

Kirken i det offentlige rum
Kirken har sin plads i det offentlige rum, såvel 
inde som ude skal området passes og holdes 
ved lige. Det visuelle indtryk er ikke uden be-
tydning. Alt er ved det gamle, vil en og anden 
måske tænke, og dog – løbende bliver der la-
vet små ændringer. Ved de store ændrings-
projekter skal der søges om tilladelse højere 
oppe i systemet.
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Det tager tid at sidde i et menighedsråd, der vil unægtelig være nogle regler, bestemmelser og 
paragraffer man skal sætte sig ind i, disse opgaver skal der tages fat i. Men samtidig møder man 
mange positive og spændende mennesker, hvilket gør at man flytter sig, og får et stort indblik i 
landets og sognets kultur og historie. 

Dertil kommer et solidt kendskab til den danske sang- og salmeskat. Så en stor vidensbank og 
et inspirerende arbejde venter forude, hvis man stiller op og bliver valgt til menighedsrådet. Et 
tidligere menighedsrådsmedlem udtrykte det på sin helt egen vestjyske facon: »Nej, det er ikke 
en straf at sidde i et menighedsråd, det er faktisk meget interessant«.

❚  Rundvisning  
i Staby Kirke

 Tirsdag den 30. august
Der er rundvisning, hvor Karen  
Nørgaard vil vise og fortælle  
om Staby Kirkes historie og  
de mange seværdigheder,  
som findes i kirken.
Vi mødes ved kirken kl. 11.00 
Varighed er cirka 1 time. 
Der er ingen tilmelding.
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’VARM ONSDAG’
Siden september 2014 har ’Varm onsdag’ 
kørt som et tilbud for alle der er interesseret 
i et hyggeligt og frit samvær. Arrangemen-
tet er blevet til i samarbejde med Aktiv 
Staby og Staby-Madum Menighedsråd. 
Alle, som har lyst, kan komme og være 
med, og tidspunktet er fra 9.30-12.00. Men 
man kan komme og gå som det passer ind 
i eget program.
I grove træk vil en formiddag forløbe no-
genlunde således: 
Vi synger et par sange fra Højskolesangbo-
gen, og Annette, vores organist i Madum – 
og Staby Kirke spiller til på klaveret.
Derefter er der ta’selv kaffe og rundstykker, 
og dette til en pris af 20 kr. per person.
En sang eller to synges igen, og så er der 
frit slag. Her kan nævnes i flæng hvad der 
efterfølgende foretages: Kortspil, brætspil 
af forskellig art, strik, udveksling af strikke-
opskrifter, og syning, og ikke mindst en 
god snak hen over bordet. Derudover kan 
tilføjes at i vinteren 2015-16 gik de frem-
mødte sammen om at indbinde de ny høj-
skolesangbøger. Enhver kan komme med 
nye forslag og tiltag.

Frivillige har handlet ind, lavet 
kaffe og ryddet på bordet inden vi starter, 
ligeledes tager de også opvasken og al-
mindelig oprydning inden vi går hjem. 
Det er også et forum, hvor man kan tage 
ordet for en kort bemærkning: Det kunne 
være reklame for et arrangement i nærme-
ste fremtid, fx blev der arrangeret ’Plant et 
træ’ med skolebørnene, og spørgsmålet 
lød: Hvor mange her vil låne redskaber/
spader ud? En enkelt gang har børnehave-
børnene kikket ind og sunget en sang for 
de tilstedeværende.
Nu går vi vinteren 2016/17 i møde, og en-
hver er velkommen, vi starter den 5. okto-
ber. Er man gangbesværet eller på anden 
måde gerne vil have et lift, så kan man rin-
ge til Gunnar Thesbjerg tlf. 9749 2080, 
4041 4105. 
Det er en ordning som er gratis og indehol-
der også tilbud om at man tager rollatoren 
bag i bilen.
Takket være mange frivillige hænder har 
det fungeret rigtig godt, og det har virket 
som et lille pusterum i den ugentlige rytme.  
Aktiv Staby, Staby-Madum Menighedsråd   

SOMMERKONCERT I STABY KIRKE
Et veloplagt ensemble fra Esbjerg gav kon-
cert i kirken søndag den 31. juli. Somme-
rens sange og salmer skinnede igennem 
programmet med solosang men også med 
fællessang. Violinisterne var også på ba-

nen med blandt andet små sonater. Derud-
over havde musikanterne et cembaloorgel, 
som Lars Ole Mathiasen spillede på. Denne 
sommeraften blev fyldt med fantastisk 
klassisk musik i Staby Kirke.

Fra venstre: Ejnar Balling, 
Søren Storm Larsen,  
Lars Ole Mathiasen,  
Anne Mette Balling og 
Benedikte Storm Aa.



21. august kl. 10.00 i Staby Kirke
 Markedsgudstjeneste. Se side 3. 

28. august kl. 10.00 i Staby Kirke
 ’Nissum Fjord Dagen’. Se side 3.

4. september kl. 10.30 i Madum Kirke 
og kl. 14.00 i Staby Kirke
 Præsteindsættelse. Se side 3.

13. september kl. 19.00
  Opstillingsmøde i Staby Sognegård 

og Madum Forsamlingshus.  
Se side 5.

25. september kl. 10.30 i Staby Kirke
  ’Fyld Danmarks kirker’  

gudstjeneste. Se side 3.

28. september kl. 17.00 i Madum Kirke
  Spaghettigudstjeneste. Se side 3.

2. oktober i Madum Kirke kl. 10.30
 Høstgudstjeneste. Se side 3.

5. oktober kl. 9.30 i Staby Sognegård
  ’Varm onsdag’ starter. Se side 7.

9. oktober i Staby Kirke kl. 10.30
 Høstgudstjeneste. Se side 3.

13. oktober kl. 19.00  
i Staby Præstegård
 Filmaften. Se side 4.

24. oktober kl. 19.30
  Højskolesangaften med Erik 

Sommer i Staby Sognegård.  
Se side 4.

30. oktober i Madum Kirke 
  BUSK – gudstjeneste, 5-års  

dåbsjubilæum. Se side 4.

31. oktober kl. 18.30 ved Staby Skole
  ’Alle Helgens Aften’. Se side 4.

16. november kl. 19.00
 Filmaften. Se side 4.

29. november kl. 19.30
 Julekoncert i Husby Kirke. Se side 5.  

11. december i Madum Kirke kl. 14.00 
  Gudstjeneste og Luciaoptog. 

❚  Aktivitetskalender

 1. sept. Jesper Wiborg Andersen

15. sept.  Gitte Hansen

29. sept.          Jesper Wiborg Andersen

 13. okt.  NN (intet navn) 

 27. okt.   Gitte Hansen

 10. nov. NN (intet navn)

24. nov. Gitte Hansen

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

❚ 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, derefter Menighedsrådet. Madum og Staby Menighedsråd

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

KFUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt børne – og ungdoms- 
arbejde, 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 etc.
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. 2071 4556

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

❚  Kirkelige handlinger  
maj-juli 2016
Dåb

29. maj i Staby Kirke Anders Høj Meldgaard

17. juli i Staby Kirke  Mason Hounisen Laumann 
Albrektsen

Vielse

14. maj i Staby Kirke  Viki Kirkegaard Faurby og  
Claus Kirkegaard Faurby

23. juli i Staby Kirke  Mai Moesgaard Thorup og 
Henrik Moesgaard Thorup

❚ Præsternes kontaktoplysninger 
Sognepræst Arne Aa, Kærgårdvej 71, Husby, 6990 Ulfborg, tlf. 5950 4081, e-mail:  
ara@km.dk. Træffes alle dage undtagen mandag, det gælder til og med den 31. august.

Sognepræst Jesper Wiborg Andersen, Nørrevej 5, Staby, 6990 Ulfborg. Tlf. 9749 1081, 
e-mail jeka@km.dk. Træffes alle dage undtagen mandag, det gælder 1.-30. september 
begge dage inkl.

Oktober og november måned: Følg dagspressen og hjemmesiden: www.stabykirke.dk
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❚ Madum Menighedsråd
Vi glæder os til at sige velkommen til vore nye sognepræst Jesper Wiborg Andersen, 
kom og vær med til at gøre indsættelsen festlig, i Madum bliver det den 4. september 
kl. 10.30 med efterfølgende frokost.

Nu er orglet fra Agedrup på Fyn installeret, der mangler dog de sidste detaljer før det 
spiller helt perfekt, med mine lægmandsører lyder det dog godt allerede. 

Vi kan glæde os til et efterår med maser af arrangementer, et af de første bliver 
spaghettigudstjeneste den 28. september, hvor spejderne deltager. Igen i år har vi, 
traditionen tro en bid mad efter høstgudstjenesten den 2. oktober. Vi har ligesom de 
seneste 5 år, sammen med Staby Menighedsråd taget beslutning om at deltage i initia-
tivet »Fyld Danmarks Kirker« det er den 25. september, her inviteres du til at tage både 
familien og naboen med i kirke, så vi kan få fyldt vore kirker. Selvom det er lidt tidligt, vil 
jeg også lige nævne, at vores traditionelle juletræ, i år bliver flyttet til 3. søndag i advent, 
da kalenderen ellers ikke har kunnet gå op.

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 
menighedsrådet og at lokalsamfundet 
foretrækker at alt bliver ved det gamle.

Venlig hilsen  
Madum Menighedsråd,  
Per Jacobsen, formand

❚ 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

❚ 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 
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❚ Nyt fra Staby Menighedsråd
Det er med stor glæde, at vi nu kan byde 
velkommen til sognepræst Jesper Wiborg 
Andersen, hans hustru Iben og deres 1-åri-
ge søn Frederik. Jesper W. Andersen star-
ter som sognepræst i Staby og Madum 
sogne d. 1. september. De flytter i præste-
gården sidst i august. Jesper har erfaring  
som sognepræst gennem ni år. Han flytter 
fra en stilling i Sjørring-Thorsted-Skjold-
borg-Kallerup Pastorat i Thy og har inden 
da været sognepræst Særslev-Ejby-Melby 
Pastorat  på Fyn. Parret venter deres andet 
barn til oktober. Jesper er præget af den 
grundtvigske og lutherske trosretning, vil 
gerne fortsætte med og udvikle det gode 
kirkeliv i Staby og Madum og han er vant til 
at arbejde med børn. I sin fritid har Jesper 
gennem mange år været engageret i spej-
derkorpset FDF. Jesper er uddannet felt-
præst og skal på introduktions-tur i 4 uger 
i oktober. I den periode vil sognene blive 
passet af nabopræsterne sammen med 
den periode, hvor Jesper skal have bar-
selsorlov. Det drejer sig om oktober og no-
vember måned. 

Når vi med glæde byder velkommen til 
Jesper, må vi også tage afsked med Arne 
Aa, som har vikarieret som sognepræst si-
den Niels Henrik Arendt gik bort i august 
2015. Det har været til stor glæde, at have 
Arne Aa som sognepræst her i de to sog-
ne. Doris og Arne Aa flyttede i stor hast fra 
Esbjerg til deres sommerhus i Vester Hus-
by i oktober sidste år. Arne Aa gik ind i ar-
bejdet med stor erfaring som sognepræst 
og menneskekender. Han har bidraget til 
kirkelivet og menighedsrådsarbejdet med 
stort engagement. Vi vil hermed gerne tak-
ke for tiden, der er gået og ønsker det bed-
ste for både Doris og Arne Aa, når de ven-
der tilbage til Esbjerg.

Der er menighedsrådsvalg i 2016. D. 13. 
september er der orienteringsmøde og ef-
terfølgende opstillingsmøde i Staby Sog-
negård kl. 19.00. Det er optakt til den egen-
tlige menighedsrådsvalg d. 8. november. 
Der skal være valg i november, hvis der op-

stilles mere end én liste. I 
Staby har der været én li-
ste siden 1980’erne. Når 
der er opstillet én liste er 
valget afgjort ved opstil-
lingsmødet – altså d. 13. 
september. »Du bestem-
mer, hvad din kirke kan« er 
sloganet på dette års me-
nighedsrådsvalg. Det er så sandt, at du får 
indflydelse på Staby Kirke og kirkelivet i 
Staby ved at blive medlem af menigheds-
rådet. Så derfor – »støt op om Staby Kirke«, 
mød op d. 13. september og stil op til me-
nighedsrådsvalget!

Sommeren er gået med sommermøde i 
præstegårdshaven, sangaften i kirken, 
klassisk sommerkoncert og gudstjenester. 
Nært forude venter markedsgudstjene-
sten, og gudstjeneste med efterfølgende 
vandring ved Nissum Fjord Dagen.

Efteråret byder blandt andet på højskole-
sangaften, vandring og fortælling om Lu-
ther Alle Helgens Aften og mindegudstje-
neste Alle Helgens Søndag. Sidst i novem-
ber starter det nye kirkeår med 1. søndag i 
advent og der er stor julekoncert d. 29. no-
vember.                                                                                                                                      

Det nye hold af konfirmander og minikon-
firmander starter ud, »Varm Onsdag« star-
ter op, og der er tilbud om to filmaftner i 
konfirmandstuen.

På kirkegården bliver der arbejdet videre 
med »De tre Haver« i nordvestdelen af kir-
kegården, hvor der fremadrettet bliver an-
lagt flere urnegravpladser. 

Godkendelse af projektet af ny graverbyg-
ning er tæt på at være i hus. Nærmere om 
det i næste kirkeblad.

Vi glæder os til efteråret og ser frem til et 
godt samarbejde med sognepræst Jesper 
Wiborg Andersen.

Med venlig hilsen 
Staby Menighedsråd

v. Birgitte Holm Eskildsen
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❚ GUDSTJENESTER

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

Sognepræst Arne Aa kommer gerne forbi til en snak –  
man skal bare give et praj (tlf. 59 50 40 81).

Læs mere om Staby Kirke på hjemmesiden: www.stabykirke.dk

❚ Staby ❚ Madum
21. august 13.s.e. trinitatis 10.00 Arne Aa - Kirkekaffe

Markedsgudstjeneste
28. august 14.s.e. trinitatis 10.00 Arne Aa

Nissum Fjord Dagen
 4. september 15.s.e. trinitatis 14.00 Præsteindsættelse 10.30 Præsteindsættelse
11. september 16.s.e. trinitatis 10.30 Jesper W. Andersen

19.30 Konfirmandstart
Jesper Wiborg Andersen 
Kirkekaffe

18. september 17.s.e. trinitatis 10.30 Jesper W. Andersen 
Kirkekaffe

25. september 18.s.e. trinitatis 10.30 Jesper W. Andersen
’Fyld Danmarks Kirker’

28. september Spaghettigudstj 17.00 Jesper W. Andersen
 2. oktober 19.s.e. trinitatis 10.30 Høstgudstjeneste *
 9. oktober 20.s.e. trinitatis 10.30 Høstgudstjeneste *
16. oktober 21.s.e. trinitatis 10.30
23. oktober 22.s.e. trinitatis 10.30 - Kirkekaffe
30. oktober 23.s.e. trinitatis 10.30 Dåbsjubilæum

Børn – unge – sogn – kirke
Kirkekaffe

 6. november Alle Helgen 10.30 - Kirkekaffe 16.00
13. november 25.s.e. trinitatis 10.30
20. november s. s. i kirkeåret 10.30 - Kirkekaffe
27. november 1. s. i advent 13.30  Krybbespil **
 4. december 2. s. i advent 10.30 Jesper W. Andersen**
11. december 3. s. i advent 10.30 Jesper W. Andersen** 

Kirkekaffe 
14.00 Jesper W. Andersen**
Luciaoptog 


