2019
10. juni 2. pinsedag kl. 10.00 Friluftsgudstjeneste hos Inger og Knud Jacobsen
--------------18. juni ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sommermødet 30. juni 2019:
Søndag den 30. juni 2019 i Staby Præstegårds have. Peder K. Nielsen tidligere forstander på Levring
Efterskole er foredragsholder. ”Jeppe Aakjær og hans digtning ud fra bl.a. digtsamlingen ”Rugens Sange” og
romanen ”Vredens Børn.”” . Varighed ca. 45 minutter. Pris 3000kr plus kørepenge.
4. juli kl. 19:30 Studie-aften om befrielses teologi i Staby Præstegård
Jesper W. Andersen holder et oplæg.
Derefter læser vi nogle små kommentarer til evangeliet.
Drøftelse: Hvilke former ulighed og undertrykkelse findes der i vores samfund i dag? Hvordan skal vi som
kirke forholde os til det?
Der serveres kaffe og kage, og alle er velkommen.
22. sept. Høstgudstjeneste, Madum
29. september ’Fyld Danmarks Kirker’,
6. oktober, Høstgudstjeneste, Staby.
Gudstjeneste med bl.a. fotoserie taget af Mikkel Jezequel, som også viser billederne på lærred. Gerne en
aften.
uge 36. - 3. september. Madum arrangerer. Intern udflugt. Tur til Helligåndskirken, Hvide Sande. Der
arbejdes videre.
Landemode 1. lørdag i oktober Kl. 10:30 – 16:30 i Ribe (Lørdag den 5. oktober)
24. oktober kl. 17:00 Spaghettigudstjeneste Madum. 5 – års dåbsjubilæum
24. november kl. 19:00. Holstebrokoret "Gesta Danorum" kommer enten til Sdr. Nissum eller Husby
kirke. Synger jule/ adventssalmer og fællessalmer.
Prisen er 5000kr plus udgifter til diverse, annonce , kaffe, - til deling: Ulfborg, ’De vestlige Sogne’ Staby
Madum Menighedsråd.
Sangaften
Filmaften
1. december 1.s.i advent
8. december 2.s. i advent
9. december Ringkøbing Garden Madum Kirke
------------------------------------------------------------2020-----------------------------------------------------------------------4. maj 75-året for Danmarks befrielse.
8. maj konfirmation.
12. juli Fejringen af Genforeningsdagen i Ribe Domkirke
I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.
Jubilæumsåret begynder officielt med et åbningsarrangement 10. januar 2020 i København. Også dagene
for de to afstemninger i februar og marts vil få en særlig plads i programmet.
Begivenhederne kulminerer 10.-12. juli 2020. Her markerer vi 100-året for de historiske dage i 1920, hvor
Kong Christian 10. red over grænsen til Sønderjylland, der nu var genforenet med Danmark.
------Der tages forbehold for ændringer

