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8. januar kl 14.00 i Staby Kirke, Hellig tre Konger, derefter er der kaffe i præstegården kl. 15:00.
Jesper W. Andersen fortæller.
21. januar Kirkehøjskole. Kl 9:00 i Staby Kirke dernæst i Staby Sognegård. Foredrag: Michael Böss
---- og Mette Bock (Emne Frihed og Folkekirken) om eftermiddagen.
--------------------------------------------------240117----------------------------------------------------------------------------9. februar k. 19.00 Aftenandagt i Staby Kirke med Jesper Wiborg Andersen, derefter foredrag med
Alfred Kirketerp i Staby Sognegård kl. 19:30. Overskriften er ’Martin Luther – liv og virke’. Staby Sognegård,
’Den lille Sal’ er lejet.
21. marts kl. 19:00 Filmaften: Niceville, foregår i Missisippi i 60’erne. Forholdet ml. sorte og hvide
anspændt. Tre stærke kvinder går sammen om at skrive en bog, men det betyder også at de lever livet
farligt. Der er varme, humor og alvor i filmen. Bonusmaterialet består bl.a. af aldrig tidligere viste scener.
(tager 2 timer og 20 minutter)
25. – 26. februar Konfirmandlejr på Blåkilde Efterskole.
26. februar kl. 9:30 i Staby Kirke. Fastelavns/familie/degnegudstjeneste. Knud Jacobsen fortæller
bibelhistorier. Derefter slås katten af tønden i gymnastiksalen på Staby Skole.
Aktiv Staby er med.
28. februar kl. 19:30 Sangaften i Lillesalen i Staby Sognegård ved Annette Gaardsted. (Har bestilt Lillesalen i
Staby Sognegård).

9. marts kl. 19.30 i kirkehuset i Rindum (Rindumvej 2 •Rindum • 6950 Ringkøbing): Forud for
arrangementet ”Luthers Nøgle” afholdes en statist aften.
Staby-Madum sogne skal bidrage med minimum 10 statister.
4. april 8:30 – 13:00 Luthers Nøgle på Nørre Vosborg for konfirmander. Frivillige hjælper også til. ”Staby
Madum” skal bage 350 boller.
UDKAST: 5. april kl. 17:00 Spaghettigudstjeneste i Staby Kirke. Børnekor fra Ulfborg under ledelse af Karen
Boye kommer og synger. ’Finde påskeæg’ bliver indlagt i programmet et sted. Derefter et måltid mad i
Staby Sognegård. Aktiv Staby, Staby - Madum Menighedsråd
???? april Gadeaften i ? Kirke. Den 22. februar for 200 år siden blev Niels W. Gade født. Ønske om at vi
markerer det i én af kirkerne.

18. – 19. april, ’Åbne døre’ Odin Teateret kommer til Staby. Der kommer tre personer: 2 fra
Canada og 1 fra Chile.
Den 26. og 27.april om aftenen bliver landsbyerne inviteret til Odin Teatret.

7. maj kl. 10:30 i Staby Kirke konfirmation( Bemærk det er ikke Store Bededag).

16. maj kl. 19:00 Menighedsmøde i Madum forsamlingshus.
17. maj kl. 19:00 Menighedsmøde i Staby Sognegård
13. juni Odin Teateret opfører forestillingen ”THEATRUM MACHINA.” i Staby. I KFK –
bygningerne. Kor/nogle sangere fra ’Varm onsdag’ og andre der har lyst til at synge, vil gerne
være med.
25. juni Kirsten Andersen, lektor og formand for Grundtvigsk Forum har sagt ja til at komme som
foredragsholder til sommermødet i Staby Præstegård
- kirkespil i Ringkøbing oktober
- foredrag i Vemb med Knud Nybo Rasmussen, dato er endnu ikke fastlagt.
- Lene Ettrup, skoleleder på Staby Skole vil gerne samarbejde omkring en emneuge under overskriften :
Luther og Reformationen.
31. oktober kl. 19:00 Reformationsgudstjeneste i Staby Kirke ved Eberhard Harbsmeier. Der er
ønske om at få Staby Skole med her, vi kunne foreslå at få udskiftet mosaikkerne med noget
relevant i forhold til Reformationen. Der bliver udgivet nye salmer og sange, som også kan tages i
anvendelse.
2. november Luther og musikken i Lem
2. november Foredrag i Velling med Eberhard Harbsmeier.
1.2.3.4. november Fortsættelse af Reformationsjubilæet.
Der tages forbehold for ændringer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udflugten til Hellig Kors Kirken i Sdr: Lem er vi stadig interesseret i.
2018
27. april Store Bededag Konfirmation.

