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Gennem en fælles ven har jeg lært salmedigte-
ren Simon Grotrian at kende. 
I salmebogs-tillægget ’100 salmer’, som vi 
jævnligt bruger i Staby og Madum kirker, er Si-
mon Grotrian repræsenteret med 8 salmer. 
Simon Grotrian er blevet kaldt ”Danmarks mest 
originale digter” og har mere end 40 udgivelser 
i bagagen. Han debuterede i 1987 med digt-
samlingen ’Gennem min hånd’, og det er pri-
mært digte og lyrik, som er blevet udgivet fra 
hans hånd siden da. Siden 2008 har han også 
skrevet salmer. Hans digte og salmer har så 
meget deres egen stil, at de deler vandene hos 
kritikere, læsere og litteraturforskere, som enten 
har fundet hans poesi utilgængelig og uforstå-
elig - eller fantastisk og nyskabende.
Jeg spurgte Simon om jeg måtte interviewe 
ham om påskens betydning for ham som sal-
medigter og kirkegænger. 
Nærværende artikel er blevet til på baggrund af 
et interview med Simon Grotrian i hans hjem i 
Lemming nord for Silkeborg.  

Gudstjenesten
JWA: Jeg véd, at du jævnligt kommer i den lo-
kale kirke i Lemming om søndagen. Hvad er det 
vigtigste for dig i gudstjenesten? 
SG: Jeg synes, at nadveren er det vigtigste – 
selvom at der ikke altid opstår den fællesskabs-
følelse ved at deltage i den. Ved nadveren får vi 
den saltvands-indsprøjtning, at vi får Kristus 
”indenborde” og jeg synes, at det er en stor ga-
ve hver eneste gang. Jeg har ofte tænkt på bøn-
nen i forbindelsen med nadveren om ”at gøre 
kærligheden levende iblandt os”. Det lyder jo 
forjættende, men er det også det, der sker? 
Derfor er der også en stor del af gudstjenesten, 
som sker som en repetition af budskabet. For 
mig giver gudstjenesten en vej at gå ad i livet.

Troen
JWA: Hvilken rolle spiller troen i samfundet i 
dag?
SG: Jeg synes, at troen i dag bliver reduceret til 
et tag-selv-bord. Man tager lidt Buddhisme og 
mindfuldness og hvad man nu lige kan bruge. 
Men det er sådan set ikke et spørgsmål om, 
hvad man selv kan bruge, men om, hvad der er 
Guds vilje. Jeg tænker sommetider på Jesu ord i 
Bjerg prædikenen: ”Søg først Guds rige og hans 
retfærdighed - så skal alt det andet gives Jer i til-
gift” (Mathæus evangeliet kap. 6, vers 33). Der 
må være én, der holder os fast på tilværelsen, så 
man ikke bare flagrer rundt i livet. Det er nødven-
digt, at der også er noget på den anden side. Der 
er ikke kun ”dig og mig” – der er også et guds-
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rige at forholde sig til. Jeg synes ikke, at livet ale-
ne skal handle om min vilje, men derimod Guds 
vilje. Det er ikke noget pladder, når præsten står 
og siger, at Gud elsker alle, for det kan være en 
nødvendig meddelelse at bringe, men på den 
anden side forventer Han også noget af os.
JWA: Du har skrevet en smuk påskesalme, der 
hedder ”Et kors af påskeliljer står” ( Nr. 830 i 
”100 salmer”)
I det 4. vers står der: 
Og korset slynger skylden bort, 
da er din pine blevet kort,
lad altid korsets flammehav 
stå ud af påskemorgens grav.
Du bruger udtrykket ”skyld” – hvad betyder det 
ord for dig? 
SG: Jeg tror ikke, at man kan leve et liv uden at 
pådrage sig skyld – eller i hvert fald skyldfølelse. 
Det kan føles som det samme. At man har gjort 
noget forkert overfor nogen. Jeg mener ikke, at 
skyld og synd er fy-ord. Det er nogle ord, der 
kan arbejdes med, fordi de er en del af livet -og 
i det hele taget er et menneskeliv ikke ren idyl. 
Det er ment som et trøste-ord, når jeg skriver: 
”korset slynger skylden bort”.  
JWA: Hvad mener du med udtrykket ”korsets 
flammehav”? Hvad er det et billede på?
SG: Det er en måde at dramatisere opstandel-
sen på. I mine digte bruger jeg ofte metaforer, 
der har med ild at gøre. Jeg forbinder ikke ild 
med noget dårligt – det er et element, der kan 
udtrykke flere ting. Kristus døde faktisk på kor-
set. Jeg forestiller mig ikke Gud som en vatnis-
se. Han har temperament. Han kan bevæges og 
har menneskelige træk. I beretningen om tem-
pelrensningen ser vi, at Jesus har temperament 
og varme følelser, sådan forestiller jeg mig no-
get tilsvarende om Gud. 

Anderledes billeder i digtene
JWA: Til gudstjenesterne i Staby og Madum har 
vi sommetider sunget din salme ”Kalken med 
ordet” som nadversalme. Det 4. vers lyder så-
dan: 
 ”Vin og brødet 
sejler i kødet, 
hjertet slår fastere nu end før
cirklen alene
gjorde os rene 
da står vi ved din palmedør”. 

Der er én kvinde fra min menighed, der gerne vil 
vide, hvad du mener med udtrykket ”sejler i kø-
det”.
SG: Man indtager brød og vinen som en krops-
lig handling. Det er et symbolsk måltid. Når det 
”sejler i kødet”, så er det et håb om en bevæ-
gelse, som jeg også synes tro er. Et håb om, at 
vi bevæges og kommer ud af et dødvande.

Simon Grotrians trosbekendelse
Til gudstjenesten i vore kirker synger vi den 
apostolske Trosbekendelse, der formentlig er 
blevet formuleret omkring år 200 e. Kr.. Trosbe-
kendelsen indeholder nogle centrale dele, der 
omhandler de dramatiske begivenheder i på-
skedagene i Jesu liv: 
…pint under Pontius Pilatus,
 korsfæstet død og begravet,
 nedfaret til dødsriget,
 på tredje dag opstanden fra de døde… 
Simon Grotrian har skrevet en ny formulering af 
Trosbekendelsen, som udtrykker hans person-
lige tro. En tro, der også udtrykker en glæde 
over at have hjemme i Folkekirken. En trosbe-
kendelse, som jeg har fået lov at bringe her i kir-
kebladet:
Vi tror på Jesus Kristus, vores bror og frelser, 
som vil samle os alle i Paradis, når dette liv er 
forbi, og som har vundet over Djævlen, vores 
værste fjende. Vi tror, at al lidelse og smerte vil 
forsvinde, og at Dommedag vil rense os for en-
hver tvivl og synd. Vi tror på Gud, vores far i 
Himlen, som har skabt os og alt det gode, vi ser, 
han som mætter os og er kærlighed. Vi tror på 
Helligånden, der giver os vort åndedræt og hol-
der den levende samtale i gang. Vi tror på Fol-
kekirken som et ståsted og hjem for alle fortab-
te. Vi tror på, at verden er begyndelse, og at alt 
skal blive nyt.   
Amen.

Her i 2019 er Simon Grotrian aktuel med 3 nye 
udgivelser: 
• Salmesamlingen: ”I morgen gælder alle hjer-

ter” (Forlaget Wunderbuch). 
• Samtalebogen: ”Birken og kirken” (Forlaget 

Wunderbuch).
• Til efteråret udkommer en digtsamling: ”Dig-

te” på forlaget Herman & Frudit.
 JWA.

➔
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ARRANGEMENTER

❚  Koncert med Willy Egmose
28. maj kl. 19.30 i Madum Kirke.

’Skjern Kirkes Voksenkor’ med Willy Egmose 
ved klaveret giver en koncert denne aften.
Alle er velkommen og der er fri entré.
 Madum Menighedsråd.

Skjern Kirkes Voksenkor på op mod 50 med-
lemmer bliver indtil denne sommer ledet af 
Willy Egmose. Derfor breder koret sig også 
over mange musikalske genrer. Ved denne 
koncert får vi et rent nordisk program. Det er 
dels foranlediget af, at Foreningen NORDEN 
fylder 100 år, dels kan man se det som en 
kvittering fra korets side. De to første kon-
certrejser til Norge og Sverige var nemlig ar-
rangeret af Foreningen NORDEN, og de gav 
et vældigt skub til korets udvikling. Det blev 
senere til rejser, der gik til Rusland og Tjek-
kiet, og i 2017 vendte det tilbage til Norden 
med en rejse til Færøerne.
Koret har 42 år på bagen – med samme leder. 
Igennem alle de år har det sunget ved guds-
tjenester og lavet koncerter både hjemme i 
Skjern og ude omkring. I 2013 uropførte koret 
”Kristi liv” – et værk af Lars Busk Sørensen og 
Willy Egmose. I julen 2018 kunne man høre 
endnu et nyt værk af samme forfatter og kom-
ponist. Det var julekantaten ”Men det skete”, 
som koret opførte i Lemvig Kirke og Skjern 
Kirke. Koret har indspillet cd’en ”Ingen skyg-
ger uden lys”.
I koncertprogrammet i Madum Kirke er der 
også indlagt fællessange.

❚  Himmelske dage
Den 30. maj til 2. juni 2019 er alle inviteret til 
Danmarks Største kirkelige folkefest og festi-
val i Herning – Himmelske Dage på Heden. 
Gå eventuelt på nettet: www.himmelskedage.

❚  Musikgudstjeneste
9. juni kl. 10.30 i Staby Kirke.

Omgivet af høje fjelde og 
fjord ligger Tromsdalen, ca. 
600 km nord for Polarcirk-
len. Ishavskatedralen ligger 
i Tromsdalen og er et kendt 
landemærke for hele Trom-

sø. I dette område holder Tromsdalskoret til 
og de har bl.a. tradition for, hvert år at give 
julekoncert i Ishavskatedralen.

I perioden fredag d 7. juni til tirsdag d 11. juni 
tager koret på en Danmarkstur - nærmere 
bestemt Vestjylland. Koret, som blev stiftet i 
1950 har et bredt repertoire med i bagagen, 
og nogle af sangene vil det præsentere vest-
jyderne for på forskellige destinationer. I pin-
sen er der musikgudstjeneste i Staby Kirke, 
hvor medlemmerne vil være med til at bære 
salmesangen. Derudover vil det synge egne 
stykker under ledelse af Nicolai Arctander 
Karlsen. 

❚  Taizegudstjeneste
26. maj kl. 19.30 i Madum Kirke. 

Denne gudstjeneste henvender sig især til de 
mange arbejdere med fremmed herkomst, 
som hjælper til på gårde og anden form for 
virksomhed her i området, men alle er selv-
følgelig velkommen. Vi gentager forløbet lidt 
i lighed med sidste år, hvor der tænkes inter-
nationalt. Ellebæk koncert-kor medvirker. 
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❚  Sommermøde
den 30. juni i Staby Præstegård

Dagen starter med gudstjeneste i Staby Kirke 
ved Jesper W. Andersen kl. 10:30. Derefter 
kører vi til Staby Præstegård, hvor der er pøl-
ser på grillen.
Peder Kristian Nielsen, tidligere forstander på 
Levring Efterskole, holder foredraget: Jeppe 
Aakjær og hans digtning ud fra bl.a. digtsam-
lingen ”Rugens Sange” og romanen ”Vredens 
Børn.” Indlægget vil slutte med oplæsning på 
jysk. Herudover er det oplagt at synge nogle 
af Jeppe Aakjærs mange skønne sange.
Alle er velkommen
 Staby – Madum Menighedsråd

❚  Studie-aften
Studie-aften om befrielses teologi i Staby 
Præstegård - torsdag den 4. juli kl. 19.30

Jesper W. Andersen holder et oplæg.
Derefter læser vi nogle små kommentarer til 
evangeliet. Drøftelse: Hvilke former for ulig-
hed og undertrykkelse findes der i vores sam-
fund i dag?  Hvordan skal vi som kirke for-
holde os til det? Der serveres kaffe og kage, 
og alle er velkommen.

❚  Indskrivning for konfirmander
Søndag d. 25. august i Staby Kirke kl. 19.30

Først samles vi til en lille kort gudstjeneste 
i kirken. Dernæst følger en præsentation af 
konfirmationsforberedelsen. Konfirmations-
datoen næste år er: Bededag den 8. maj 
2020. Jesper W. Andersen sender en invita-
tion ud pr. post vedrørende denne aften.

❚  Markedsgudstjeneste
Markedsgudstjeneste den 18. august kl. 
9.30 i Ulfkær Kirke ved Gitte Hansen. 
 Ulfborg, Staby, Madum Menighedsråd

❚  Forårskoncert i Staby Kirke den 3. april 
’Come together’ koret bestående af medlemmer fra Ulfborg og andre vestjyske 
sogne sang foråret ind under ledelse af Sámal Lamhauge. Herefter tog vi Højskole-
sangbogen, og så var der frit slag, det blev et varieret sangprogram, idet unge som 
gamle kom med forslag, og Sámal L. spillede til.  



❚ Info

❚  En årvågen præst - Christian Führer
Anden Verdenskrig sluttede i 1945. Hele 
verden skulle nu i gang med at opbygge og 
starte på en frisk. Regeringslederne i Storbri-
tannien, USA og Sovjetunionen besluttede at 
dele Tyskland, såvel som Berlin, i fire besæt-
telseszoner med henblik på en demilitarise-
ring. I 1949 trådte DDR /Den Tyske Demokra-
tiske Republikforfatning i kraft, og landet blev 
opbygget af Walter Ulbrichts devise: ”Det må 
se demokratisk ud, men vi må have hånd om 
det hele”.

Under opbygningsfasen i 1949 – 1961 skete 
der fx det i 1950, at trods modstand fra 
mange medlemmer og landsforbund, blev alle 
partier slået sammen til den ’Nationale Fronts 
Enhedsliste’, som ved det første valg fik 
99,3 % af stemmerne. ”Stasi” (Ministeriet for 
Statssikkerhed) bliver oprettet som Det tyske 
Socialistiske Enhedsparti ”Skjold og Sværd”. 
Igennem 1950’erne gennemførte ”Stasi” 
talrige udrensninger af partimedlemmer.  Og i 
1953 kom der en hårdere kurs overfor kirken, 
især over for ungdoms – og studentermenig-
heder i form af pålagte reguleringer og fængs-
linger. I 1953 indførte Arbejderbevægelsen en 
verdslig/ikke-kirkelig konfirmation i et forsøg 
på at udkonkurrere den kirkelige. Og i 1961 
opførtes Berlinmuren, som en ”antifascistisk 
beskyttelsesmur mod Vesten”. Udvandring 
ville fremover være med livet som indsats 
pga. miner og grænsevagter, som havde fået 
”skudbefaling”.

Christian Führer født: 5. marts 1943 var evan-
gelisk luthersk præst ved Nikolaikirken i 
Leipzig i 1980 og allerede i 1982 inviterede 
han til fredsbønner i kirken, i det hele taget 
bøn om forandringer i DDR.  Han havde 
gennemskuet dette vanvid: Udrensninger og 
drab på flugtforsøg over grænsen med mere.  
I september 1989 udviklede bønnerne til 
mandagsdemonstrationer.

Efter brutale, men forgæves forsøg på, at 
stoppe de landsdækkende demonstrati-
oner trådte Erich Honecker (tysk kommu-
nist som ledede DDR fra 1971 frem til 1989) 
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tilbage. Han efterfulgtes af Egon Krenz.  I 
Berlin på Alexanderplatz den 4. november 
1989 fandt den største demonstration sted i 
DDR’s levetid med over 1 million deltagere, 
og denne blev direkte transmitteret i tv’et. 
Berlinmuren faldt endeligt om natten mellem 
torsdag 9. november og fredag 10. november 
1989. Årsagerne til murens fald var blandt 
andet det stærke pres fra befolkningen om at 
indføre rejsefrihed og den øgede republikflugt 
fra DDR til Vesttyskland. 

Christian Führers hensigter med fredsbønner 
og fredelige demonstrationer havde båret 
frugt. Christian Führer døde i 2014 i Leipzig. 

Bo Grymer formidlede ovenstående udbredt 
i et meget større perspektiv i Staby Præste-
gård den 27. februar. Den aften så vi filmklip 
fra filmen Nicolaikirche, der handler om Chri-
stian Führers arbejde. Det var en spændende 
aften.



❚  Med Sogneindsamlingen / Folkekirkens Nødhjælp til Zambia  
Som mangeårig leder af 
Sogneindsamlingen her 
i lokalområdet, fik jeg i 
starten af september 2018 
mulighed for at melde 
mig som interesseret i at 
deltage i den årlige rejse 
for indsamlingsledere. Der 
er afsat oplysningsmidler, 
der bruges på at give en 
håndfuld danske frivil-
lige indblik i, hvad blandt 
andet indsamlingsmid-
lerne anvendes til. Dog 
er flybillet, vaccinationer, 
al transport i Danmark 
og lommepenge for egen 
regning og man er forpligtet på at holde 
oplysningsmøder om turen op til næste 
sogneindsamling.
Der blev holdt rejsemøde i Odense den 
29.09.2018, hvor alle deltagerne mødtes 
og fik en masse informationer om Zambia, 
som var rejsemålet i 2018, og om Folkekir-
kens Nødhjælp generelt. 
Den 24.10 mødtes så en flok spændte 
rejsedeltagere i Kastrup Lufthavn og vi fløj 
via Amsterdam/Nairobi til Lusaka, hoved-
staden i Zambia. Her mødtes vi med de 
lokale medarbejdere på fælleskontoret 
(norsk, engelsk og dansk kirkes nødhjælp). 
Herfra findes de lokale samarbejdspart-
nere der forestår de enkelte projekter rundt 
i landet.
I 2017 fik ca. 30.000 zambiere en eller 
anden form for støtte – vi besøgte en land-
mand, der avlede tomater og havde kyllin-
gehold, så hvordan man brændte mursten 
(så de kunne modstå klimapåvirkninger), 
besøgte et ungdomsprojekt, hvor man var 
kommet i gang med at tørre grøntsager i 
en soldrevet ovn og fremstille jordnødde-
smør ved hjælp af en hånddreven maskine 
(lignede de gamle hånddrevne kødhakkere 
fra før vi fik alle de el-drevne køkkenma-
skiner), så nybyggede toiletter og hørte 
om, hvor meget det nedbragte sygdomme 
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i landsbyen. I mange landsbyer var der 
oprettet spare/låne grupper der kunne 
hjælpe med midler til køb af vandpumpe 
eller indhegning af afgrøder, starte kyllin-
gehold eller fælles ”købmandshandel” op. 
En familie havde fået vejledning og hjælp 
til opstart af dambrugsprojekt, en landsby 
fik støtte til at bygge en dæmning, så der 
kunne opsamles regnvand til dyrene o.s.v..
Det har været en spændende og lære – 
og oplevelsesrig tur, hvor vi var rundt og 
besøge 3-4 projekter pr. dag – helt ude 
hos de enkelte slutbrugere – ad veje, vi 
ikke troede muligt at komme frem ad, med 
temperaturer på 35-36 C (i skyggen). Men 
overalt mødte vi glade og stolte menne-
sker der havde mod på fremtiden og gerne 
ville delagtiggøre os i deres hverdag og 
fremskridt. Når de fik at vide, at en del af 
grundlaget for den hjælp de fik, stammede 
fra frivillig indsamlinger og frivilligt arbejde 
bl.a. i Danmark blev de både forundrede og 
respektfulde.
I perioden midt januar og frem til årets 
Sogneindsamling den 9. marts har jeg 
fortalt om Folkekirkens Nødhjælp og 
Zambia 7 gange – med Kolind og Horne 
(Hirtshals) som yderpunkter.
 Arne Søgaard

❚ Info



❚  Fremtidens gudstjeneste  
Vores nuværende ritualbog og gudstjene-
steordning er fra 1992. Den gudstjeneste-
ordning fra dengang gav de lokale menig-
heder flere muligheder og 
større frihed samtidig med 
at gudstjenesterne gav et 
fælles præg landet over.
Siden er der sket rigtig 
meget, der er kommet 
nye bønner, salmer og 
bibeloversættelser. Dertil 
kommer nye former for 
gudstjenester, det være 
sig fx spaghettigudstjene-
ster og friluftsgudstjenester. De mange nye 
tiltag øger også behovet og forventning om 
større frihed. Det giver hermed også anled-
ning til en række spørgsmål og principielle 
overvejelser om forholdet mellem frihed og 
orden i Den danske Folkekirke. 
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En faggruppe med biskop Elof Wester-
gaard som formand har bedt menighedsrå-
dene eventuelt sammen med menigheden 

om at drøfte overvejelser om 
forholdet mellem autorisation 
& frihed i Folkekirkens liturgi. 
De tre modeller er som følger: 
’Den konservative’, ’Den frie’ 
og ’Mellemvejen’.  Hvordan 
skal rammerne for et levende 
og vedkommende guds-
tjenesteliv være? Og hvem 
bestemmer?
Der er materiale både på 

nettet og i en pixiudgave, som Ribe Stift 
har sendt ud. Gå eventuelt på nettet: www.
folkekirken.dk  eller på Ribe Stifts hjemme-
side.

At udtrykke sig med pensel 
og farver er også en del af 
konfirmandundervisningen.  



23. maj  Gitte Hansen

6. juni  Jesper Wiborg Andersen

20. juni  Gitte Hansen

8. august   Jesper Wiborg Andersen

22. august   Gitte E. Hansen

5. september  Jesper Wiborg Andersen

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

❚ Aktivitetskalender
26. maj Taizegudstjeneste   
kl. 19.30 i Madum Kirke. Se s. 3

28. maj kl. 19.30 Koncert i Madum Kirke. 
Willy Egmose leder Skjern Kirke Voksenkor. 
Se s. 3

30. maj til 2. juni ’Himmelske dage’ i 
Herning. Se s. 3

9. juni kl. 10.30 musikgudstjeneste i Staby 
Kirke med norsk og lokalt kor. Se s. 3

10. juni kl. 10.00 Friluftsgudstjeneste hos 
Inger og Knud Jacobsen, Skorkærvej 2, 6990 
Ulfborg. Ulfborg, Vemb, Gørding, Bur, Staby, 
Madum Menighedsråd.

30. juni kl. 10.30 Gudstjeneste og 
sommermøde. Se s. 4

4. juli kl. 19.30 Studieaften i Staby  
Præstegård. Se s. 4

18. august kl. 9.30 Markedsgudstjeneste i 
Ulfkær Kirke. Se s. 4

25. august kl. 19.30 i Staby Kirke.  
Indskrivning af konfirmander. Se s. 4
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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 ca. 1 time.

Det gælder følgende tirsdage:  
18. juni, 23. juli og 13. august.

Der er ingen tilmelding.

Rundvisning i Staby Kirke  



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

KFUM – Spejderne i Danmark er et frivilligt børne – og 
ungdomsarbejde, 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. 18.00-19.30
Leder ........................... Anette Kobborg, Tlf.  2071 4556

Ulve ............................. Mandag kl. 18.00-19.30
Leder ........................... Gurli Smedegaard, Tlf.  2781 0142

Spejdertroppen .......... Tirsdag kl. 19.00-21.00
Leder ........................... Kim Berthelsen Tlf .: 9742 0383
               
Gruppeleder ................ Kim Bertelsen tlf. 3063 6884  9742 0383

❚ Kørsel: 
Man er meget velkommen til at 
henvende sig til koordinator Ane 
Thomsen, hvis man ønsker kørsel – 
herunder også for kørestolsbrugere  
til gudstjeneste eller anden kirkelig 
handling i både Madum og Staby.  
Tlf. 2910 2923 eller 9749 2341  
eller anethomsen2@gmail.com

❚ Kirkelig handling  
 marts 2019
Begravede/bisatte:

Staby Kirke 9. marts:  
Jens Led Andersen.

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
DDS 725
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I løbet af vinteren og foråret, har vi i menig-
hedsrådet haft fokus på kirkegårdens fremtid, 
der er allerede sket nogle småændringer og vi 
arbejder stadig med hvorledes vi kan bevare 
gravsten fra nedlagte gravsteder på en god 
måde, idéer er velkomne.
Vi har igen fået mulighed for, at have kirken 
åben om dagen, det er vi rigtig glade for, så 
kom og nyd freden og roen i vores dejlige kir-
kerum.
Kirkeligt set er vi jo ved afslutningen, af den 
skønne tid med højtider og konfirmationer, vi 
håber konfirmationsforberedelsen har givet 

konfirmanderne livsduelighed, og sået et frø til 
at komme i kirken fremover. Nu kommer den 
dejlige sommertid med gæster fra nær og fjern 
i vore kirker, lad os tage godt imod dem.
Når dette læses har vi haft vores borgermøde 
den 14. maj, der håber jeg vi også har fået nyt-
tigt input til nytænkning i sognet, og forhåbent-
lig skal vi i gang med processen, omkring at 
danne fælles menighedsråd med Staby.

 Venlig hilsen Madum Menighedsråd
 Per Jacobsen formand.

Sognepræst Jesper Wiborg Andersen,  
Nørrevej 5, 6990 Ulfborg.  

Tlf. 9749 1081 / Mobil: 5150 4081 / E-mail: JEKA@KM.DK 
Træffes alle dage undtagen mandag.

❚  STABY:
 Graver: Kaj Jeppesen 
 Tlf. 3035 8422

 Organist: Annette Gaardsted 
 Tlf. 2089 6777

 Kirkeværge: Edith Bennedsgaard                                       
 Tlf.: 9749 1597 / 6175 8500                                             

 Kirkesanger: Ane Thomsen 
 Tlf. 2910 2923

❚  MADUM:
 Graver: Knud Erik Kjær 
 Tlf. 2153 5515 / 5121 3234
 Organist: Annette Gaardsted 
 Tlf. 2089 6777
  Kirkeværge: Kresten Jensen 

Tlf.: 4073 3250 / 9749 1426  

 Kirkebetjeningen

❚  Madum Menighedsråd

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

❚ Kirkegårds taksterne kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne. 
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Solen skinner, fuglene kvidrer og lammene 
springer lystigt omkring. Traktorerne brum-
mer her og der, nu er der gode vækstbetin-
gelser, - lad os satse på en god sommer.
Når dette blad udkommer, så har vi passeret 
datoerne 14. og 15. maj. Ved vore menig-
hedsmøder var folk inviteret til at komme og 
være med i afstemning om, vi skal lægge 
Staby – og Madum Menighedsråd sammen 
til eet råd. I skrivende stund vides endnu ikke 
udfaldet af dette møde, referat følger.
Hvordan skal fremtidens gudstjeneste se ud? 
Dette spørgsmål har menighedsrådet fået af 
en faggruppe med Elof Westergaard i spid-
sen. Et umiddelbart stort spørgsmål kan si-
ges, så vi må tage det i små etaper. Der er en 
lille artikel desangående inde i bladet, og vi vil 
løbende holde læseren orienteret.
Konfirmandstuen har lagt rum til et par fore-
drag her sidst på vinteren: Bo Grymer, en for-
midabel formidler, tog tilhørerne med tilbage 
i tiden med fakta om ’Murens Fald’. Og med 
Arne Søgårds utrættelige arbejde på at hjæl-
pe lande i Afrika fik vi også et indblik i, idet 
han i ugen op til den landsdækkende ind-
samling til Folkekirkens Nødhjælp kom forbi 
Staby Præstegård. 
Den 3. april var der forårskoncert i Staby Kir-
ke med Sámal Lamhauge ved klaveret. Den 
gode korklang leverede sanggruppen ’Come 
together’, som sang foråret ind med skønne 
sange. Herefter var det tid til fællessang med 
Højskolesangbogen i hånden. Vi kan bare 
konstatere, sangglæden er stadig intakt hos 
unge som gamle. Tak for en dejlig aften.
Hvert forår arrangeres der spaghettigudstje-
neste, og i år blev det den 9. maj.  En hygge-
lig aften var tilrettelagt med fortælling, børne-
kor og fællesspisning, og det hele sluttede 
således at selv de mindste børn kunne nå at 
komme hjem til normal sengetid. 

De trækker unægteligt et stort læs, mange 
med fremmed herkomst arbejder ude på går-
dene og som arbejdsmænd for håndværker-
ne.  Kirken forsøger at tilrettelægge en guds-
tjeneste på deres betingelser, der er Tai-
zégudstjeneste i Madum Kirke den 26. maj. 
Alle er selvfølgelig velkommen.
Willy Egmose stopper som korleder for 
Skjern Kirkes Voksenkor her til sommer, men 
inden da vil han og koret give koncert i Ma-
dum Kirke tirsdag den 28. maj kl. 19:30.
Der er god grund til at løfte blikket mod øst, 
hvor Herning åbner dørene for arrangemen-
tet ’Himmelske Dage’. Det foregår i dagene 
30. maj – 2. juni, hvor bl.a. teater, fortællinger, 
debat og sang vil fylde programmet.
Den 9. juni Pinsedag får vi besøg af Troms-
dalskoret fra Nordnorge. Menigheden vil i 
den grad få sangledsagelse, da koret vil syn-
ge med på alle salmerne i den allerede pro-
gramlagte musikgudstjeneste.
Dagen efter den 10. juni tager vi ud under 
åben himmel, hvor gudstjenesten vil foregå 
hos Inger og Knud Jacobsen, Skorkærvej 2, 
6990 Ulfborg.
Tidligere efterskoleforstander Peder Kristian 
Nielsen bliver dagens foredragsholder ved 
sommermødet den 30. juni i Staby Præste-
gård, som starter med en gudstjeneste i 
Staby Kirke.
Der skal også ønskes konfirmanderne et 
stort tillykke, vi ved unge mennesker vokser 
med opgaven, der gennem en hel vinter har 
været under Jesper W. Andersens kyndige 
hånd. God vind fremover.
Udstyret med arbejdshandsker og redskaber 
har kirkegården fået den helt store tur efter 
vinterens mørke, så den i dag fremstår trim-
met og imødekommende. Prøv at gå en run-
de omkring kirken, eventuelt sætte sig på en 
bænk for at få sig et hvil. Vores graver Kaj 
Jeppesen siger tilmed, der kommer folk, som 
også sætter sig ind i kirken for at drosle ned 
og få sig en rolig stund.  Det er også noget af 
det ’Den danske Folkekirke’ kan tilbyde.
Hermed de bedste ønsker om en lys og god 
sommer.
 Med venlig hilsen 
 Staby Menighedsråd
 v/ Ane Thomsen

❚  Nyt fra  
 Staby   
 Menig- 
 hedsråd
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❚ Staby ❚ Madum
  2. juni 6. s. e. påske 09.00 Thomas Kristensen

  9. juni Pinsedag 10.30 JWA.  
Med norsk og lokalt kor. 
Kirkekaffe

10. juni 2. pinsedag 10.00 JWA.  
Friluftsgudstjeneste hos 
Inger og Knud. Kirkekaffe.

16. juni Trinitatis 10.30 JWA. Kirkekaffe

23. juni 1. s. e. trinitatis 14:00 JWA

30. juni 2. s. e. trinitatis 10.30 JWA. Sommermøde

  7. juli 3. s. e. trinitatis 10.30 JWA. Kirkekaffe

14. juli 4. s. e. trinitatis 09.00 J. Sandal

21. juli 5. s. e. trinitatis 09.00 Gitte E. Hansen. 
Kirkekaffe

28. juli 6. s. e. trinitatis 19.30 Lone Hvejsel 
Kirkekaffe

  4. august 7. s. e. trinitatis 10.30 JWA

11. august 8. s. e. trinitatis 10.30 JWA

18. august 9. s. e. trinitatis 9.30  
Markedsgudstjeneste i Ulf-
kær Kirke ved Gitte Hansen

25. august 10. s. e. trinitatis 19.30 JWA.  
Konfirmand indskrivning. 
Kirkekaffe

  1. sept. 11. s. e. trinitatis 10.30 JWA. Kirkekaffe

  8. sept. 12. s. e. trinitatis 10.30 JWA
                                                                               

❚ Gudstjenester


