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Sigurd fortæller bibelhistorie
I Staby Skoles indskolingsafdeling har
vi hørt og set Sigurd Barrets dvd,
hvor han fortæller bibelhistorier. Det
har været rigtig godt at se, hvordan
hans udstråling og gejst har smittet af
på børnenes oplevelse af de gamle beretninger. Det har været spændende at
se, hvordan børnene helt automatisk
og uopfordret begyndte at synge med
på sangene, når de først havde hørt
dem et par gange. Men jeg har valgt at
lade nogle eksperter skrive en anmeldelse, og hvem er bedre til det end
nogle af de børn, der har set og lyttet
til dvd`en.
Svend Aage Jeppesen
I kristendom har vi set Sigurd fortæller bibelhistorier. Det er en god fortælling om bibelen.
Det handler om at Sigurd fortæller
Snapper om bibelen. Til sidst synger
og spiller Sigurd.
Han synger om historien han har
fortalt. 2. klasses yndlingshistorie er
Babelstårnet. Det er sjovt fordi at

sangene han synger, kan man synge
med på. De fleste synger med på
denne her ”Hei Sigurd vil du ikke
fortælle en historie fra bibelen for
mig”? Jo Snapper jeg vil gerne fortælle en historie fra bibelen for dig,
for de er fulde af action og tju-bang.
2. klasse kan bedst lide Babelstårnet,
fordi at de prøver at nå op til Gud,

Jesus på æslet. Tegnet af Anne.

men det går galt fordi at Gud gør deres sprog til mange forskellige sprog.
Da Sigurd er færdig med at fortælle
Babelstårnet spørger Snapper:
Hvorfor bygger vi det så ikke nu?
Så siger Sigurd, at nu ved vi, at vi
hører til på jorden.
Skrevet af Vivi og Olivia 2. klasse.

Sognetur den 30. april til Holstebro Kunstmuseum
– Sjælens Spejlbillede
Rundviseren var godt klædt på til, at
kunne fortælle om de mange billeder,
fotos, skulpturer m.m. på Holstebro
Kunstmuseum. Tilmed var han meget
stolt over den nye Færchfløj, som lige
er blevet indviet.
Og de var der alle: Jens Søndergaard, Carl Henning Pedersen, Oluf
Høst, Asger Jorn, Per Kirkeby for
blot at nævne nogle af de kunstnere,
som var repræsenteret. Det vil blive
for omfattende at beskrive om hver
enkelt kunstner og kunststykke. Så
derfor skal vi dvæle lidt ved en af
kunstnerne - John Olesen.
Det første vi så fra hans side var et
sort/hvidt billede. »Lad dræbersneglene udføre arbejdet«. Nogenlunde
sådan havde han formentlig tænkt, da
han udbredte et stort stykke hvidt papir, som blev indrammet med høje
træplanker. Derudover skulle bruges
en passende klat maling og en stor
flok dræbersnegle. Natten kunne så
falde på, og de små fyre fik dermed
arbejdsro til at lave deres helt eget

mønster ved at lade malingen slæbe
efter sig på papiret. »Aha«, kunne
man høre fra en af tilskuerne, »ham
må vi se mere til«. Vi blev ikke snydt:
Som det sidste, vi så fra både John
Olesens og hele udstillingens side, var
»Undrekammeret«. John Olesen har
engang udtalt, at man burde have et
fag i skolen, som skulle hedde:
»Læren i at se«. Han er selv gået i
spidsen, hvad det angår.
I Undrekammeret gav han et enestående eksempel på, hvad man kan få
øje på, ved bare at gå en tur ud i det
blå. Der var alt lige fra nedkørt leverpostejsbakke, udstoppede fugle og
dyr, til en gammel lampeskærm med
et fuglekranie som centrum. Alle tingene var sat op efter hvilken form, de
havde. »Mine børnebørn nærmest
trak os herhen, da vi var herinde«,
kunne man høre blive sagt fra en af
tilskuerne. Hvad der er dragende at se
på, er forskellig fra person til person,
men små udbrud som: »Hold da op«,
»har du set«, »hvad er det?«, »jeg

Karen ved et maleri som Per Kirkeby har malet.

kender flere, der vil kunne få flere timer til at gå herinde«, var blot nogle
af reaktionerne.
»Rundvisningen slutter her, men
der er kaffe i cafeen«, lød det fra
rundviseren. Ved kaffebordet blev de
mange kontraster diskuteret. Der var
fx ældgamle og nutidige kunstværker,
dunlette og tonstunge effekter, klassi-

ske og originale arbejdsformer, og
hele farvepaletten var repræsenteret.
Alt dette var sat op af professionelle
fagfolk til en stor helhed.
Denne eftermiddag drog vi hjem
tanket op til, at kunne berette om blot
en »lille smule« om: »Sjælens Spejlbillede«
Ane Thomsen

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag
Mandag den 13. juni 2011 kl. 10:00 er der Friluftsgudstjeneste
hos Inger og Knud Jacobsen, Skorkærvej 2, Staby.
Medbring gerne en stol.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
Alle er velkommen
Ulfborg, Madum og Staby Menighedsråd

Koncerter
Orgelkoncert i Husby Kirke onsdag den 6. juli kl. 19:30
Med organisten fra Herning Kirke: Kristian Marius Andersen.
K. M. A. akkompagnerer også Herning Drengekor

Koncert i Madum Kirke med guitaristen Søren Bødker Madsen
torsdag den 1. september kl. 19:00
S.B.M. har en enestående evne til selv at komponere melodier.
Han har også lavet egne transskriptioner af kendte og iørefaldende
orkester – og klavermusik af gamle mestre.
Hertil kommer arrangementer af rock, pop, latin og heavy,
der klær` instrumentets uimodståelige karakter og charme.

Sommerfest i præstegården!
Søndag den 26.juni kl. 10.30 er der gudstjeneste i Staby kirke,
og bagefter er der et let traktement
(pølser m.m. øl og vand, kaffe og kage) i præstegården og haven.
Vi håber som altid på, at vi får godt vejr! – men uanset vejr og vind,
så er der plads, både inde og ude, til alle som har lyst.
Vi glæder os til at se jer.
Venlig hilsen
Astrid Louise Agerskov og Madum-Staby menighedsråd.

KFUM-SPEJDERNE - ULFBORG GRUPPE
Adresse: Knuden, Søparken 12, Ulfborg
KFUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt børne- og ungdomsarbejde, der hviler
på det folkekirkelige 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.

Palmesøndag.hvor spejderne medvirkede.
Vi mødes:
Bævere: Mandag kl. 17.30 - 18.45
Leder: Elsebeth Søgaard, tlf. 9749 2253
Ulve: Mandag kl. 19.00 - 20.30
Leder: Kirsten Agerbo, tlf. 5158 7427
Juniortroppen: Tirsdag kl. 19.00 - 21.00
Leder: Peter Nørskov Nielsen, tlf. 9749 5644

Spejdertroppen: Tirsdag kl. 19.00 - 21.00
Leder: Henrik Harmon Pedersen, tlf.
4073 6439
Gruppeleder: Arne Søgaard, tlf. 9749
2253

Månedens salmer

Juni: Nr. 331:
Uberørt af byens travlhed.
Tekst: Lars Busk Sørensen 1990.
Mel.: Klaus Brinch 1990.
Juli: Nr. 429:
Brødre og søstre! Vi skilles nu ad.
Tekst: Str. 1-2: Peder Sørensen
1852. Str. 3-4: Frederik Boye 1750.

Bearbejdet 1866.
Mel.: Forsamlingsmelodi 1867
August: Nr. 413:
Vi kommer, Herre, til dig ind.
Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen 1982.
Mel.: Erik Haumann 1982.

Kirkegårdtakster kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne

Madum Menighedsråd
Vi har jo nydt de mange skønne forårsdage, især omkring påsken,
der jo på mange måder er kirkens største fest, i Madum havde vi
jo i år fornøjelsen af at være værter ved et velbesøgt måltidsfællesskab skærtorsdag.
Kirkeligt set er vi jo ellers ved afslutningen af den skønne tid med
højtider og konfirmationer. Nu kommer den dejlige sommertid,
med gæster fra nær og fjern i vore kirker, tag godt imod dem.
Tænk også selv på, hvilken lise det er for sjælen, at gå i kirke en
solbeskinnet søndag morgen kl. 9, komme i kirken og mærke
dens kølige ro, og alligevel fornemme væggene tale om århundredernes gang i vores lille sogn.
I lighed med sidste år er vi, i menighedsrådene, i fuld gang med,
at følge op på vore visioner, vi har ikke ændret vores visioner i år.
Der vil igen, som sidste år, blive afholdt et borgermøde den 17.
maj, når kirkebladet udkommer, er dette møde dog allerede overstået. Det bliver interessant at høre, hvad de der bor i Madum
sogn mener om vores visioner, og nok så meget at få en generel
debat om, hvad vi vil med vores kirke.
Venlig hilsen Madum Menighedsråd
Per Jacobsen, formand

KIRKEBETJENINGEN
STABY

MADUM

Graver: Bent Møller,
privat tlf. 9733 1373, mobil 3035 8422

Graver: Lene Lysgaard,
privat tlf. 9749 1116, mobil 5121 3234

Organist: Åse Leth Jensen,
privat tlf. 9713 3711, mobil 2215 5778

Organist: Åse Leth Jensen,
privat tlf. 9713 3711, mobil 2215 5778

Kirkeværge: Ingrid Bennedsgaard,
privat tlf. 9749 1760, mobil 2362 3802

Kirkeværge: Kristian Jensen,
privat tlf. 9749 1426, mobil 4073 3250

Kirkesanger: Kristina Louise Noe,
privat tlf. 4841 6418, mobil 6165 2848

Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen,
privat tlf. 9749 5095, mobil 6174 8887

Sognepræst: Astrid Louise Agerskov, tlf. 9749 1081 - mailadr.: alag@km.dk
Træffes bedst: onsdage og fredage mellem 11.00 og 14.00

Nyt fra Staby Menighedsråd
Hvilket forårsvejr vi har haft. Sol og varme. Landmænd og haveejere har fået ordnet deres forårsarbejde
i et ruf, og den velkendte gylleduft er ved at fortage
sig.
I Staby menighedsråd har vi set regnskaber og skåret i
budgetter. De er snart parate til afsendelse til provstiet
og dermed til godkendelse.
Vi har været til søndagsgudstjeneste, fejret påsken og de unges
konfirmation. Børnene har været til dåbsgudstjeneste og til koncert med Sigurd Barret i Ulfborg kirke. Den sidste lørdag i april
tog vi på kunstmuseet i Holstebro og blev ført ind i en sælsom
udstilling om mennesket, livet og naturen - ”Sjælen spejl”.
Nu står vi over for sommeren!
Solen - varmen - Pinse - ferien - søndagsgudstjenesten –kirkekoncerter - stranden - besøg i feriebyens kirke - børn - arbejde bedsteforældre - sommerfest i præstens have - skole –skoletasker
- Ulfborg marked - høst - ristede pølser - markedsgudstjeneste
for gøglere og godt folk - røde æbler - september.
2. pinsedag, mandag d. 13. juni ser vi frem til gudstjeneste i det fri
i haven hos Inger og Knud Jakobsen, Skorkjærvej 2
Søndag d. 26. juni er der, efter gudstjenesten, sommerfest i
præstegårdens have. Vi mødes til hyg’ligt samvær og ristede hot
dog.
Søndag d. 21. august mødes vi traditionen tro til markedsgudstjeneste i det store telt på markedspladsen.
Og kirkekoncerterne - de vil løbe af stablen hen over sommeren.
Vi har nu fået tilladelse til at opføre en affalds/depotplads bag kirkegården. Det har vi ventet længe på og glæder os til at komme
igang.
Et andet omfangsrigt projekt er at lægge en nyt blændgulv på loftet over kirkerummet. Dermed opnår vi en isolerende effekt og et
sikkert gulv at gå på. Begge projekter udføres i 2011.
På kirkegården fortsætter vi udskiftning af hække og er snart hele
vejen rundt.
Vi ønsker hermed alle en rigtig god sommer.
Velmødt i kirken!
Med venlig hilsen

Staby Menighedsråd
v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.

GUDSTJENESTER

Staby
2.juni, Kristi himmelfart
5. juni, 6.s.e.påske
12. juni, Pinsedag
13. juni, 2.Pinsedag
19. juni, Trinitatis søndag
26. juni, 1.s.e.trin.
3. juli, 2.s.e.trin.
10. juli, 3.s.e.trin.
17. juli, 4.s.e.trin.
24. juli, 5.s.e.trin.
31. juli, 6.s.e.trin.
7. august, 7.s.e.trin.
14. august, 8.s.e.trin.
21.august, 9.s.e.trin.
28. august

Madum

9.00
10.30 kaffe
9.00 kaffe
10.30
10.00 Friluftsgudstj., Skorkærvej 2 kaffe
9.00 J. Sandal
10.30 m. eftf. sommermøde i præstegården
9.00 J. Sandal
10.30
9.00 J. Sandal kaffe
10.30 J. Sandal kaffe
9.00 P. Lützen kaffe
10.30 Markedsgudstjeneste, Ulfborg marked

Jeg har ferie i uge 26 og fra og med den 28. juli til og med den 15. august.
På kursus den 6.-8.september.
I disse perioder passes embedet af sognepræst Jakob Sandal på tlf.nr: 97 49 51 08.
Kirkebil kan benyttes til gudstjenester i både Madum og Staby.

Henvendelse til Gunners Taxi, tlf.: 20232373

Rundvisning i Staby Kirke sommeren 2011
Der er rundvisning, hvor Karen Nørgaard
vil vise og fortælle om Staby Kirkes historie og de mange seværdigheder, som findes i kirken.
Varighed er cirka 1 time.

Det gælder datoerne:
Tirsdag den 7. juni
Tirsdag den 5. juli
Vi mødes ved kirken kl. 11:00.
Der er ingen tilmelding

Rundvisning i Staby Kirke
Henvendelse til Karen Nørgaard på telefon 9749 1677, mobil 2890 0039, eller mailadr.
kvnoergaard@mail.tele.dk. Beretningen kan have forskellig varighed efter ønske.
Læs mere om Staby Kirke på hjemmesiden: www.stabykirke.dk
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