2015
16. august kl.10:00 MARKEDS- OG GØGLER-GUDSTJENESTE
Igen i år holder Ulfborg sogn og Staby-Madum sogne en fælles gudstjeneste i forbindelse med
Ulfborg Marked, men vi flytter tilbage til kirkerne. I år bliver det søndag den 16. august kl. 10 i
Ulfkær Kirke. Gudstjenesten får et ’gøgler-indslag’, og det er sognepræst Gitte E. Hansen, der
prædiker.
16. august SANGAFTEN I MADUM KIRKE
Vi holder igen i år en aftensang søndag den 16. august kl. 19.30 i Madum kirke (ikke på loftet i år).
Vi skal først og fremmest synge gode sange, men der bliver også lidt fortælling. En god tradition
med en times sang en sensommeraften.
----------------------------------18. august menighedsrådsmøde -----------------------------------------------25. august om aftenen. Udflugt for menighedsråd m. fl. Madum arrangerer i år.
30. august i Staby Kirke kl.10:00. Nissum Fjord Dagen og konfirmandstart.
Fokus på børn og unge. Gudstjenesten bliver tilrettelagt som en familiegudstjeneste, hvor temaet
og aktiviteterne kommer til at dreje sig om ’fisk’.
Ved samme lejlighed præsenterer vi det nye konfirmandhold. De begynder undervisningen i uge
34, dvs. onsdag den 19. august kl. 7.30 Efter gudstjenesten vil konfirmanderne og deres forældre
(og menigheden) få lidt nærmere orientering om, hvad det kommende år vil indeholde – over et
let traktement i våbenhuset.
15. september kl. 17:00 i Madum Kirke: Efterårets spaghettigudstjeneste Ved gudstjenesten
medvirker Bæverne fra Ulfborg Spejder-Gruppe, og det kommer til at handle om Madum kirkes
skytshelgen, Hellig-Lars.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Madum Forsamlingshus
27. september kl. 10:30 i Staby Kirke, kl. 17:00 i Madum Kirke: Høstgudstjeneste og ’Fyld
Danmarks Kirker’.
28. september kl. 19:00 i ’Den lille ’Sal’ i Staby Sognegård. Slægtshistorier fra Madum og Staby,
Birgith Sørensen fra Lokalhistorisk Arkiv kommer med et indledende oplæg. Lokale får derefter
ordet.
30. september i Staby Præstegård, Litteraturkreds.
7. oktober kl. 9:30. Start af ’Varm Onsdag’ i Den lille Sal’ i Staby Sognegård.
18. oktober i Madum Kirke, billedgudstjeneste.
19. oktober kl. 19:30 i Staby Præstegård. Filmklub hvor vi ser den danske film ’Mennesker bliver
spist’. Filmen, hvor hovedrollerne spilles af Bodil Jørgensen og Erik Clausen (også
manuskriptforfatter og instruktør)
22. oktober kl. 19:00 i Staby Præstegård, Litteraturkreds.
25. oktober kl. 10:30 i Staby Kirke: BUSK (Børn – Unge – Sogn – Kirke) og dåbsjubilæum Medv.
minikonfirmander.
1. november Allehelgengudstjenste kl. 10.30 i Madum Kirke og kl. 16.30 i Staby Kirke.

4. november i Staby Kirke kl. 19:00 ’Sigurd Barret-sange m. skolebørnene’. Der er også en
udsmykning til kirken. Arrangement i samarbejde med Staby Skole, Wang Jing og lærerstuderende
fra Tvind.
5. november kl. 19:00 i Staby Præstegård, Litteraturkreds.
12. november kl. 19:30 i Staby Præstegård, Filmklub. ’Solisten’
29. november kl. 13:30 i Staby Kirke Adventsgudstjeneste med minikonfirmander –
juletræstænding.
6. december kl. 14:00 i Madum Kirke: Luciaoptog og juletræ i forsamlingshus.

10. december kl. 19:30 i Staby Kirke. Julekoncert med Vokal Vest.
Ulfborg, ’De vestlige Sogne’ og Staby Madum Menighedsråd
13. december kl. 10:30 i Staby Kirke: 9 læsninger.
24. december Børnegudstjeneste. Positivt, vi arbejder videre.
2016
4 – 5 ’Konfirmandundervisning for voksne’ januar – marts.
3. januar kl. 15:00 Hellig tre konger
Kirkehøjskole 2016 – Vemb, Bur og Gørding
24. januar i Staby Kirke. Billedgudstjeneste
7. februar Fastelavn i samarbejde m. Aktiv Staby
23. – 28. maj. Sognetur til Wittenberg og andre byer i Midttyskland.
30. august (kl.19:00 på Møltrup Optagelseshjem). Udflugt for menighedsrådsmedlemmer m. fl..
Staby arrangerer
Sommermødet i Staby Præstegård. Christian Mejdahl er foredragsholder.
2017
Der tages forbehold for ændringer.

