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Der var en dansk statsminister, der for nogle år siden 
sagde, at ”religion skal ud af det offentlige rum”.  Er re-
ligion egentlig noget, der må være synligt i det offentlige 
rum i samfundet? Eller er religion noget, som vi skal hol-
de inden døre, måske helst helt inde ved hjertet? Det 
spørgsmål bliver stadig diskuteret i dag. Diskussionen 
har fået næring fra synligheden af én for de fleste dan-
skere anderledes og fremmed religion- nemlig Islam.
Når netop Islam virker så synlig skyl-
des det nok, at vi ikke længere ser 
eller vil se de mange synlige tegn på 
kristendom - her i landet. Tænk bare 
på de mange middelalderkirker i 
landskabet, som med deres klokker 
ringer til gudstjeneste. De kirkeklok-
ker, der ringer solen op og ned, mor-
gen og aften, med de 3 gange 3 be-
deslag, der skal minde os om, at vi 
skal sige Gud Fader, Søn og Hellig-
ånd TAK for endnu en dag.
Eller tænk på vores flag. I Danmark 
har vi et korsflag. Flere af de officiel-
le flagdage er alene ikke nationale festdage, men også 
kristne helligdage. Men måske er vi så vant til flaget, at 
vi ikke længere opfatter flaget som et kristent symbol.

Kultur, tro og værdier
Man kan sige, at kultur bl.a. består af gode vaner og er 
med til at skabe sammenhæng i tilværelsen. Sammen 
med de gode vaner hører et bestemt adfærdsmønster, 
som vi er enige om, og som skaber sammenhængs-
kraft i et samfund. Vi taler om vores fælles værdier, og 

så er det, at de religiøse forskelle synes at stå i vejen 
for fællesskabet.  Hvad er det, der gør Islam til så an-
derledes en religion? 
Den afgørende forskel er synet på Gud. I den kristne 
kirke tror vi på en treenig Gud Fader, Søn og Helligånd.  
For muslimer er det en gudsbespottelse. De opfatter 
treenigheden som flerguderi og hævder heroverfor, at 
Gud er én. Jesus er i deres øjne en stor profet, men han 

er ikke Guds søn. Den største af 
alle profeterne er Muhammed, 
som vi kristne til gengæld ikke 
betragter som en sand profet. 
Og hvor vi kristne har Biblen, 
har muslimerne Koranen. For-
skellene er markante, og de kan 
ikke fjernes, uanset hvor forstå-
ende begge parter ønsker at 
være. Derudover er der også 
andre forskelle, som hænger 
sammen med måden at udfolde 
sin religion på. Nogle forskelle 
er mere synlige, andre opdager 

vi først, når vi lærer hinanden bedre at kende. 
Men forskellene mellem kristendommen og Islam må 
ikke skygge for, at der faktisk også er meget, som er vi 
er fælles om. Både kristendom og Islam er udsprunget 
af jødedommen. Begge religioner har bredt sig ud over 
verden og har haft forskellige storheds-perioder.  Inden 
for begge religioner har der været tider med nogenlun-
de fredelig sam-eksistens, og tider med forfølgelse af 
anderledes troende. I øjeblikket er det især i den mus-
limske verden, at man oplever religiøs forfølgelse, men 

❚  Forskelle og ligheder mellem 
kristendom og Islam

kirkebladet.nu

DE TI BUD
 1. Du må ikke have andre guder
 2. Du må ikke misbruge Guds navn
 3. Du skal holde hviledagen hellig
 4. Du skal ære din far og mor
 5. Du må ikke slå ihjel
 6. Du må ikke bryde ægteskabet
 7. Du må ikke stjæle
 8. Du må ikke vidne falsk mod din næste
 9.  Du må ikke begære din næstes hustru 

eller mand
 10. Du må ikke begære din næstes ting



det forekommer desværre også i den kristne verden - 
fx i Rusland.  
     Nogen har spurgt, om det ikke kunne være velgø-
rende, hvis vi afskaffede de ydre tegn på, at vi har for-
skellige religioner, fx. kors, burka og tørklædet. Så vi i 
stedet bare kunne se hinanden som mennesker, og ik-
ke som henholdsvis kristne eller muslimer. Men det er 
ikke sikkert, at det er den rigtige fremgangsmåde at 
tvinge folk til at smide burka, tørklæde og kors. 

Dansk retsvæsen
Men i stedet for at fokusere på forskellene mellem Is-
lam og os, kunne vi godt undersøge, hvad der egentligt 
forbinder os, uden at give køb på, hvad vi selv er.  
De 10 Bud har siden kristendommens indførelse her i 
landet spillet en afgørende rolle som basis for vores 
retsvæsen. Godt nok betragter vi i dag retsvæsenet 
som ikke-religiøst. For vi opfatter vores samfund som 
sekulariseret, og vi lægger i Danmark vægt på, at fx 
dommerne i en retssag, ikke må lade sig påvirke af 
egen eller andres religion. Og det gør vi ret i. Et mord er 
og bliver et mord. Og et begreb som fx æresdrab er 
problematisk, fordi det lægger et skær af legitimitet hen 
over handlingen, at en person har taget et andet men-
neskes liv. På samme måde er begrebet medliden-
hedsdrab også problematisk.  For hvem er det, vi har 
medlidenhed med? Et det den anden, eller er det én 
selv? 
Jeg tror at, at mange mennesker godt kunne forestille 
sig, at vi kunne komme i en situation, hvor vi føler, at vi 
er nødt til at bryde loven. Men domstolene har til op-
gave at sikre, at samfundets rets-følelse ikke skrider.  
Det må nemlig ikke være sådan i et civiliseret samfund, 
at det er op til den enkeltes følelser og fornemmelser, 
hvad er der godt eller ondt. Derfor har vi en lovgivning, 
som gælder for borgere.

Det religiøse fundament for lovgivningen
Det interessante er, at vores lovgivning historisk set har 
et religiøst fundament, som ikke skiller os ad, men net-
op forener os på trods af religiøse forskelle, nemlig i 
form af De 10 Bud. De 10 bud forbinder de tre store re-
ligioner: jødedom, kristendom og Islam.  Med hensyn 
til de første bud, budene om Gud, er vi kristne dog kun 
delvist enige med jøder og muslimer. Vi har hver vores 
gudsopfattelse, men er dog enige om ”ikke at dyrke 
andre guder”. Så er der ordene: Du må ikke lave dig 
noget gudebillede. Det overholder vi ikke i Folkekirken. 
Vi afbilleder gerne Kristus på korset. Og vi gør det, for-
di vi mener, at Gud var villig til at blive menneske og 
dermed har Gud selv ophævet forbuddet mod at blive 
afbildet i menneskes-skikkelse. Men jøder og muslimer 
efterlever billedforbuddet.  Og billedforbuddet kan og-

så være med til at forklare den stærke vrede, som Mu-
hammed-tegninger vakte hos muslimer verden over for 
13 år siden. Vi danskere havde svært ved at forstå 
dem, måske fordi vi, igen og igen, ser vores Gud afbil-
det som en henrettet mand på et kors.
En anden ting der er enighed om er, at vi ikke må mis-
bruge Guds navn og ikke sværge falsk. Så er der bud-
det om at holde helligdagen. Men hvilken dag skal vi 
holde hellig? Fredag, lørdag eller søndag?  Her har re-
ligionerne valgt hver sin dag, men vi er enige om, at 
Gud har givet os en særlig dag, hvor vi skal hvile fra ar-
bejdet og sige ham tak for alt.  Som I kan læse er der 
altså store forskelle i synet på Gud. 
Men enigheden finder vi i langt højere grad, når vi kom-
mer til de følgende bud: ” Du skal ære din far og mor”. 
”Du må ikke begå drab”, ”ikke bryde ægteskab”, ”ikke 
stjæle”, ”ikke vidne falsk” osv. Alle disse bud er vi enige 
om, jøder, kristne og muslimer. Og det er også de bud, 
som det danske samfund bygger på.  Derfor er den eti-
ske side af religionerne både synlig og en vigtig del af 
vores fællesskab. Etikken skal netop ikke gemmes 
væk, den skal være synlig, så den bliver til gavn for 
mennesker. Ja egentlig giver det god mening, at religi-
onens etik er synlig i det offentlige rum. 

Kristendom er lov og evangelium
Imidlertid har vi et problem i vores lutherske tradition. 
Vi har en tendens til at afvise Det Gamle Testamente og 
de 10 bud som lov-religion, fordi vi er så usikre over for 
dét med de gode gerninger. 
Vi har lært af Paulus og Luther, at vi ikke kan frelse os 
selv ved at overholde De 10 bud og gøre gode gernin-
ger. Frelsen er derimod Guds gave til os. Og det er og-
så rigtigt. Men det betyder jo ikke, at vi så kan leve som 
om, at Gud ikke krævede noget af os. Jesus blev en-
gang spurgt om, hvad godt man skal gøre- for at få 
evigt liv. Jesus henviste til nogle få bud, der alle kan 
samles i buddet om næstekærlighed. Som kristne skal 
vi, i alt hvad vi gør, arbejde for vores næstes ve og vel. 
Og det skal vi vel og mærke gøre for hans eller hendes 
skyld. Ikke for selv at optjene bonuspoint i det himmel-
ske. Stol på Gud og elsk din næste som dig selv! Det 
er kernen i vores tro - i vores kirke. 
Min konklusion er, at det er værd at huske på, at der er 
meget vi er fælles om i dagens Danmark, og som har 
med religion og værdier at gøre, uanset om vi er jøder, 
muslimer eller kristne. 
Godt nok gør det en stor forskel om vi kalder Gud for 
Allah eller vi tror på den treenige Gud. Vores gudsopfat-
telse adskiller os fra både jøder og muslimer.  Men det 
ændrer ikke på, at du og jeg har fået den opgave at 
gøre verden til et bedre sted at leve for alle – uanset 
hvilken religion vi har hver især.   JWA

➔
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ARRANGEMENTER

❚ Samtaleaften
28. august kl. 19:30 i Staby Præstegård. 
”Hvordan kan vi hjælpe hinanden, når livet 
gør ondt”, hvor Anna Marie Pedersen, Ulfborg 
kommer med et oplæg til aftenens tema. Der 
er kaffe på kanden, og alle er velkommen.
 Staby – Madum Menighedsråd

❚ Høstgudstjeneste 
I år foregår det den 16. september i Staby 
Kirke kl. 10:30 med efterfølgende sand-
wich, vin og kaffe i tårnrummet.  
I Madum Kirke er det den 14. oktober kl. 
11:30. Herefter er der frokost i Madum For-
samlingshus. Der vil blive samlet ind i begge 
kirker til Møltrup Optagelseshjem, Værestedet 
i Ulfborg og Kirkens Korshær.

❚ ’Fyld Danmarks Kirker’ 
Søndag den 30. 
september kl. 9:00 
i Staby Kirke kan 
vi alle kan være 
med til at Fylde 
Danmarks Kirker.
Den grundlæggende 
ide har hele tiden 
været, at få menne-
sker der er vant til at gå i kirke, til at invitere 
andre med til gudstjeneste denne dag. Nogle 
vil glæde sig over prædiken, som er væsent-
ligt og betyder noget for det moderne menne-
ske, andre over den danske salmeskat – eller 
begge dele. 

❚  Spaghettigudstjeneste og 
5-års dåbsjubilæum  

Den 23. oktober kl. 
17:00 i Madum Kirke 
er der spaghetti- 
gudstjeneste og 5-års 
dåbsjubilæum. 
En gudstjeneste i bør-
nehøjde, men også hvor 
alle aldre kan få noget 
ud af arrangementet.
Vi inviterer alle børn, der for fem år siden blev 
døbt i Staby – og Madum Kirke, sammen med 
deres familier til en kort børnegudstjeneste 
og derefter fællesspisning i Madum Forsam-
lingshus. Når det er fem år siden, man blev 
døbt, så har man en alder, hvor gode fortæl-
linger appellerer til fantasien. Derfor giver vi 
hver enkelt barn en aktivitetsbog med ideer til 
mange timers sjov og læring.

❚ Sangaften
Den 6. november kl. 19:00 
i Staby Præstegård synger 
vi igen nogle af de skønne 
sange, der er i Højskolesang-
bogen. Organist Annette Gaardsted spiller på 
klaveret. Menighedsrådene er vært ved en 
kop kaffe, vi ser frem til en hyggelig aften.
 Staby – og Madum Menighedsråd

❚ Filmaften
den 20. november 
kl. 19:00 i Staby 
Præstegård
Vi ser den svenske film 
’Kæmpen’. Den 30-årige 
Rikard er både autist og 
svært deform. Han bor på 
plejehjem, da hans mor 
gav ham væk, da han var helt lille. Nu sætter 
Rikard alt ind på at vinde sin mors kærlighed 
igen, og han er overbevist om, at en sejr i det 
nordiske mesterskab i petanque vil gøre ud-
slaget. En 50 meter høj kæmpe hjælper ham 
i ånden. Filmen varer 1 time og 25 minutter.

Jonas og hvalen



ARRANGEMENTER

❚ Julekoncert med Midtjysk Kammerkor   

Her kan publikum høre julens dejlige 
toner udsat for kor. Der vil være et 
udvalg af de kendte og elskede danske 
julesange og engelske christmas carols, 

samt enkelte nyere indslag i 
julerepertoiret. Endelig vil der 
være fællessalmer så publikum 
også kan få rørt stemmen. Der 
er med andre ord lagt op til en 
festlig og afvekslende koncert.
Midtjysk Kammerkor blev 
dannet i 2011 og består af 
sangere fra Viborg fra det midt-
jyske område. Koncerten ledes 
af Midtjysk Kammerkors faste 
dirigent Søren Birch.

Arrangør: ’De vestlige Sogne’, 
Ulfborg, Staby - Madum Menighedsråd

Onsdag d. 28. november kl. 19.30 i Staby Kirke

❚ 1. søndag i advent 
2. december kl. 13:30 i Staby Kirke.  
Minikonfirmanderne opfører Krybbespillet, 
derefter er der kaffe og brød, og det hele 
foregår i kirken. Anden del af arrangementet 
foregår og slutter på ’Den grønne Plads’, hvor 
juletræet tændes, vi synger en sang, og jule-
manden kikker forbi.
  ’Aktiv Staby’ og Staby Menighedsråd

❚ 2. søndag i advent
9. december.
Først gudstjeneste i Madum Kirke kl. 14:00 
med luciaoptog, dernæst vores traditionelle 
juletræ i Madum Forsamlingshus. 
 Madum Menighedsråd

❚ Ringkøbing Garden   
En flok glade unge menne-
sker i Ringkøbing Garden 
spiller julen ind med kendte 
sange heriblandt også fælles-
sange. Efter koncerten er 
der kaffe og kage i Madum 
Forsamlingshus, hvor alle er 
velkommen. 

 Madum Menighedsråd

10. december kl. 19:00 i Madum Kirke. 
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❚ Madum Menighedsråd

❚ MENIGHEDSRÅDSVALG 2018

❚ MENIGHEDSRÅDSVALG I MADUM SOGN

I henhold til lov om valg til menighedsråd 
bekendtgøres det hermed, at der tirsdag 
d 13. nov. 2018 afholdes valg til menig-
hedsrådet i Madum Sogn. 

Der afholdes orienteringsmøde forud for 
valget. Her orienteres om menighedsrå-
dets arbejde og om reglerne for valget 
mv., ligesom der i forlængelse af mødet 
vil være mulighed for at deltagerne 
opstiller en kandidatliste.

Kandidatlister skal udfærdiges på en 
obligatorisk formular, der kan hentes 
på www.km.dk Her findes også de 
nærmere formelle regler for valget. 
Kandidatlister kan afleveres til valgbe-
styrelsen som anført herunder. Folke-
kirkemedlemmer og sognebåndsløsere 
over 18 år i sognene kan opstille en liste 
til valget, hvis der er mindst 5 stillere. 

Indkommer der kun en enkelt kandidat-
liste, bortfalder valget. 

Se www.sogn.dk for adresseoplysnin-
ger mv. om sognene.
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Der skal vælges 5 medlemmer for peri-
oden 2018-2020, da Madum benytter 
den særlige mulighed for 2-årig valgpe-
riode.

Der afholdes orienteringsmøde tirs-
dag d. 11. sept. kl. 19.00 i Madum 
Forsamlingshus efter de officielle 
regler herfor.

Kandidatlister kan afleveres til Per 
Jacobsen Heap, Opstrupvej 7, Stadil, 
6980 Tim hver dag kl. 16-18 mellem 
onsdag d. 19. sept. kl. 19 og tirsdag d. 
25. sept. kl. 19. 



Cirka 50 mennesker havde 
fundet vej til hyggeligt 
samvær i haven.  
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❚ Sommermødet 2018
’Kaj Munk’ blev den røde tråd ved som-
mermødet i Staby - Madum Pastorat den 
1. juli. Jesper W. Andersen kom omkring 
Vedersøpræsten i prædiken ved den ind-
ledende gudstjeneste. Efter fortæring af 

grillmaden i præstegårdshaven fortalte 
Finn Tarpgaard levende og spændende 
om Kaj Munk i et nutidigt perspektiv. 

Hermed et lille billedgalleri fra dagen: 

Ta’ selv bord ved grillen 
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❚ Om barnedåb i Staby og Madum Kirker                   
I Staby og Madum Menighedsråd er vi 
blevet enige om at holde fast i ordlyden
om barnedåb som den står formuleret i 
»Anordning om dåb i Folkekirken«.
I dåbsanordningen står der i § 3: »Dåben 
foretages i kirken ved sognets gudstje-
nester på søndage- og helligdage«.
Det holder vi fast i for at styrke opbak-
ningen til søndagshøjmessen, og for at
fastholde tanken om, at man døbes til 
det fællesskab, som den lokale kirke er.

Det er af vital betydning for kirkens frem-
tid, at man døbes til menighedens fæl-
lesskab - med menigheden som vidner 
på dåben.
Hvis der er ‘særlige omstændigheder’ 
omkring en dåb, kan der efter aftale med 
præsten foretages dåb på et andet tids-
punkt f.eks. lørdagsdåb.

På vegne af Staby og  
Madum Menighedsråd

Jesper W. Andersen

❚ Biblens planter               
I en del bibelske beretninger findes op-
lysninger om planter og planteprodukti-
on. Her kan nævnes eksempelvis aloe, 
byg, ceder, figen, granatæble, oliven og 
vin. Ved læsning af disse beretninger kan 
det være en hjælp at have kendskab til 
datidens flora i de bibelske lande og til 
menneskets udnyttelse af de forskellige 
planter. Det vil styrke forståelsen af tek-
stens mening. I nærværende artikel bli-
ver en enkelt plante nævnt med tre ud af 
et utal af henvisninger til Bibelen. 

HØR
”Hørren og byggen blev slået ned, thi 
byggen stod i aks og hørren i blomst” (2. 
Mos. 9, 31). 

”Men Rahab havde ført (spejderne) op 
på taget og skjult dem under hørstæng-
lerne, som hun havde bredt ud på taget.” 
(Josua 2,6). 
Om en god husmor: ” Hun sørger for uld 
og hør, hun bruger sine hænder med 
lyst.” (Ordspr. 31, 13).
Almindelig hør har været dyrket i årtusin-
der i Palæstina. Der er flere arter, men 
den almindelige anses for at være den 
art, der henvises til i Bibelen. De hidtil 
ældste fund af dyrket hør er fra Pete Sa-
bz, Iran fra ca. 5500 – 5000 f. Kr.. Hørren 
blev sået i vintermånederne, og når plan-
terne var udviklet og på et passende mo-
denhedstrin, blev de hevet op, bundet i 
neg og lagt i vand i adskillige uger, såle-
des at stænglerne kunne løsne sig fra de 
øvrige stængeldele. Derefter blev nege-
ne skåret op og spredt til tørring, hvoref-
ter de blev heglet/fibrene blev udskilt. Fi-
brene kunne nu væves til lærred. Frøene 
bruges til madlavning – de hele til brød, 
den pressede til olie, og endelig presse-
rester til udmærket foder til dyrene. Den 
dyrkede hør finder man i dag i stor stil i 
Polen, Holland og Frankrig.

Kilde: ’Biblens planter’ skrevet af  
Hans Arne Jensen, forlag Rhodos
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 23. august:  Jesper W. Andersen

6. september:  Gitte Hansen 

20. september: Jesper W. Andersen  
     (m. nadver)

11. oktober:  Gitte Hansen

 25. oktober:  Jesper W. Andersen

 8. november:  Gitte Hansen (m. nadver)

22. november:  Jesper W. Andersen

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

❚ Aktivitetskalender
28. august kl. 19.30 i konfirmandstuen i Staby Præstegård. Samtaleaften. Se side 3
 
16. september Høstgudstjeneste i Staby Kirke kl. 10.30. Se side 3

30. september kl. 9:00 I Staby Kirke ’Fyld Danmarks Kirke’. Se side 3

14. oktober i Madum Kirke kl. 11:30. Høstgudstjeneste. Se side 3

23. oktober kl. 17:00 Spaghettigudstjeneste og 5-års dåbsjubilæum i Madum Kirke. Se side 3

6. november kl. 19:00 i Staby Præstegård, sangaften. Se side 3

20. november kl. 19:00 i Staby Præstegård. Filmaften. Se side 3

28. november i Staby Kirke kl. 19:30 Julekoncert. Se side 4

2. december 1. søndag i advent i Staby Kirke kl. 13:30, krybbespil. Se side 4

9. december 2. søndag i advent i Madum Kirke kl. 14:00, juletræ i Madum Kirke. Se side 4

10. december kl. 19:00 i Madum Kirke. Koncert med Ringkøbing Garden. Se side 4

❚  Kirkelige handlinger  
 april - juli 2018

Viede:
Den 26. maj 2018 i Madum Kirke:  
Mette Jacobsen Heap og Per 
Jacobsen Heap
Begravede:
Den 6.juni. 2018: Inga Bertelsen 
fra Staby Kirke
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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 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. 2071 4556

SPEJDERTROPPEN:  Tirsdag kl. 19.00-21.00
Leder:  ......................... Morten Dahl, tlf. 2480 4986

Gruppeleder:  .............. Kim Bertelsen, tlf. 3063 6884 / 9742 0383

❚ Kirkegårds taksterne 
 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

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



Det har været en lang og tør sommer, og på 
kirkegården giver det arbejde med at holde liv 
i planterne, kig selv. De ikoniske seljerøn har 
måttet bukke under for kræft og råd. Da de er 
et særkende for Madum Kirkegård, vil de i ef-
teråret blive afløst af nye. Når du nu er på kir-
kegården, prøv 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 arbejder vi på at finde en løsning på.
Vi kan glæde os til et efterår med masser af 
arrangementer. Vi har ligesom de seneste 8 år 
sammen med Staby Menighedsråd taget be-
slutning om at deltage i initiativet ”Fyld Dan-
marks Kirker” i år er det den 30. september, 
her inviteres du til at tage både familien og na-
boen med i kirke, så vi kan få fyldt vore kirker. 
Igen i år har vi, traditionen tro frokost efter 
høstgudstjenesten den 14. oktober. Der bliver 
spaghettigudstjeneste den 23. oktober, hvor 
spejderne deltager. 

Endelig har vi jo, haft vores borgermøde, hvor 
der ikke dukkede nogen op ud over menig-
hedsrådet. Det giver os naturligvis overvejel-
ser om, Madum Sogns fortsatte eksistens 
som selvstændigt sogn. Der er orienterings-
møde i forbindelse med menighedsrådsvalg 
2018 den 11. september kl. 19.00, her vil der 
være gode muligheder for at give sin mening 
til kende, og påvirke en eventuel beslutning 
om sognets fortsatte selvstændighed.

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
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De mange solskinstimer i 
sommer har været til stor 
glæde for ferie – og turist-
folket, men den histori-
ske tørke har også fyldt 
rigtig meget hos land-
mændene og mange an-
dre erhverv. Vi må være 
besindige og ønske den 
bedste løsning for konse-
kvensen af denne undta-
gelsestilstand.

Interessen for vore danske kirker er stadig in-
takt, mange turister har hen over sommeren 
været på besøg på vores kirkegård og ved vo-
re gudstjenester. I den forbindelse bør næv-
nes, at åbningstiden alle dage er udvidet i 
tidsrummet kl. 8:00 – 20:00.

Sommerens aktiviteter er forløbet planmæs-
sigt, sidst i maj havde vi spaghettigudstjene-
ste, hvor Jesper og Knud fangede børnenes 
opmærksomhed ved fortælling, et børnekor 
havde øvet en stak sange og salmer, og efter 
gudstjenesten var der fællesspisning i sogne-
gården, det blev en fin aften.

1.juli blev vores sommermøde afholdt i pasto-
ratet. Kaj Munk var overskriften, og herunder 
fik Jesper ham med i prædiken og Finn Tarp-
gaard havde senere mere tid i præstegårdsha-
ven til at gå i dybden omkring Vedersøpræ-
sten. Vi er dybt taknemlige - en stor flok frivil-
lige sørgede for, at det hele klappede med be-
spisning, kaffe med mere. Endnu engang kan 
vi tilføje et godt sommermøde i dagbogen.

Det er ikke uden grund, at Desmond Tutu 
modtog Nobels Fredspris i 1984. Op gennem 
1970’erne og 80’erne blev han verdenskendt 

for sin ikke-voldelige modstand mod Arpart-
heid. Dette faktum blev den røde tråd ved vo-
res årlige litteraturaften i præstegården den 
11. juli. Vi blev en lille flok interesserede om-
kring bordet, og mange etiske spørgsmål blev 
vendt denne aften.

Nært forude venter den 29. august, hvor der er 
samtaleaften i Staby Præstegård sammen 
med Anne Marie Pedersen: ”Hvordan kan vi 
hjælpe hinanden, når livet gør ondt?” 
Ellers er der de traditionelle arrangementer 
hen over sensommeren og efteråret, som er 
omtalt i nærværende kirkeblad, der løber af 
stablen. Vel mødt til hvad der kunne friste.

’Husk bierne’ dette slogan er gået de færreste 
menneskers opmærksomhed forbi i år. Da 
’Grøn Kirke’ for snart mange år siden lavede 
en tjekliste, var dét også et punkt. Kaj har væ-
ret på kursus i staudebede, og her til efteråret 
vil der blive etableret et område med henblik 
på biernes velbefindende, hvor de kan få nek-
tar og andet godt. 

Mange af de uskrevne regler blev med et hug 
forvandlet til skrevne regler. EU’s Persondata-
forordning trådte i kraft den 25. maj, og vi ret-
ter ind. Provstiet har udstukket en relevant 
tjekliste, som vi allerede er kommet langt med, 
så med tiden lærer vi nok også at leve med de 
nye forskrifter.
 
For vores sognepræst Jespers vedkommen-
de starter et nyt hold til konfirmationsforbedel-
se. En introaften den 19. august i Staby Kirke 
blev starten på endnu en vinter med mange 
spændende timer i konfirmationsstuen og ude 
i ”marken”. Rigtig godt forløb ønskes herfra.

God sensommer og et godt efterår til alle.

De bedste hilsner 
Staby Menighedsråd
v/ Ane Thomsen, fmd.

❚  Nyt fra  
 Staby   
 Menig- 
 hedsråd
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❚ Rundviser i Staby Kirke
Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 97 49 16 77  
eller mobil 28 90 00 39. Varighed efter ønske.

 

❚ Staby ❚ Madum
 26. august 13.s.e.trin. 10.30 JWA

   2. september 14.s.e.trin. 09.00 J. Sandal / Kirkekaffe

  9. september 15.s.e.trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe

16. september  16.s.e.trin. 10.30 JWA Høstgudstj.*                 
Sandwich

23. september 17.s.e.trin. 10.30 JWA

30. september 18.s.e.trin. 09.00 J. Sandal                           
’Fyld Danmarks Kirker’

  7. oktober 19.s.e.trin. 09.00 J. Sandal / Kirkekaffe

14. oktober 20.s.e.trin. 11.30 JWA Høstgudstj.*
Frokost

21. oktober 21.s.e.trin. 10.30 JWA

23. oktober 17.00 JWA
Spaghettigudstjeneste 
5-års dåbsjubilæum

28. oktober 22.s.e.trin. 10.30 Arne Aa / Kirkekaffe

  4. november Alle Helgen 10.30 JWA 19.30 JWA / Kirkekaffe

11. november 24.s.e.trin. 09.00 J. Sandal

18. november 25.s.e.trin. 10.30 JWA / Kirkekaffe 
Kor medvirker

25. november s.s.i kirkeåret 10.30 JWA / Kirkekaffe

  2. december 1.s.i advent 13.30 JWA Krybbespil **

  9. december 2.s.i advent 14.00 JWA - Lucia **

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

❚ Gudstjenester
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