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Madum Kirke
Madum Kirke er en lille kirke viet til
Skt. Laurentius. Skt. Laurentius var
en katolsk helgen. Navnet kommer
fra latin og betyder den beærede.
Ifølge en legende var han de fattiges,
forbrændtes og brandvæsenets helgen. Navnet Laurentius har afledt
mange danske navne som for eksempel Lars, Laurits og Laura.
Tårnet i Madum Kirke vender mod
vest, gavlene vender mod syd og
nord. Det indvendige, hvælvede tårnrum (der hvor orglet står nu) tjente
som våbenhus fra 1897 til 1948. Det
nuværende våbenhus er fra slutningen
af middelalderen bygget af munkesten, det er senere meget ombygget.
Kor og skib er fra den romanske
tid. De oprindelige mure er af rå og
huggen granit på skråkantssokkel.
Den gamle egetræsdør mod nord og
korbuen er bevarede. Syddøren og
flere vinduer ses tilmurede. Der er
bjælkeloft inde i kirken.
Alterstagerne er fra 1695, og der er
en romansk granitdøbefont. Prædike-

stolen er i landlig barokstil fra slutningen af 17. århundrede. Under
prædikestolen findes rester af en gammel helgenalter for Skt. Laurentius.
Glasmosaikruden i koret mod øst

Prædikestolen i Madum Kirke er i landlig
barokstil fra slutningen af det 17. århundrede. Under prædikestolen findes rester af
et gammel helgenalter.

er udført af kunstneren Jais Nielsen.
Det forestiller Jesus og børnene. På
granitalterbordet står der et forgyldt
egetræskrucifiks fremstillet af samme
kunstner.
Kirken er restaureret i 1948 - 1949
og igen 2007 - 2009. Ved sidste restaurering blev der blandt andet foretaget følgende: Tårnet var revnet og
blev istandsat. Der blev installeret en
ny klokke med automatisk ringning.
Dog bibeholdtes den gamle klokke,

den kan i dag betjenes fra kirkerummet. Klokkerne kan bruges samtidig,
de er synkroniseret, så de passer sammen i lyden. Derudover blev loftet restaureret, og der kom nyt blytag på
kirken.
Ønsker man at se kirken herunder
det nyistandsatte lofts/klokkerum,
kan man henvende sig til kirkeværge
Kristian Jensen.
Gudrun Fischer

Komme dit rige
Fortællingen om konen i muddergrøfter handler om en meget fattig kone,
der bor i en muddergrøft. En dag fanger hendes mand en magisk flynder,
der vil opfylde hans ønsker, og han
ønsker sig et hus. Da han kommer
hjem, er der et hus, men konen vil
have mere, og manden må af sted for
at bede flynderen om en herregård, og
vupti så får de sådan en. Men det er
ikke nok, konen vil være kejser og bliver det, pave og bliver det, og til sidst
vil hun være Gud
selv. Og da fiskeren
kommer hjem, sidder konen i muddergrøften.
Historien bliver
tit udlagt som en
straf for hendes begærlighed, men i virkeligheden siger den
noget helt andet.
Den kunne også
have endt med, at da
fiskeren kom hjem,

hang konen på et kors. Det var jo det
Guds søn gjorde.
Når vi lytter til Jesus’ historie om livets mening, om det guddommelige i livet, fortæller han ikke om at blive stor,
stærk, rig, magtfuld, kejser og pave.
Han taler om, at give det man har væk,
han siger fx til den rige unge mand ”Gå
hen og giv alt hvad du har, til de fattige”.
Han taler om at elske sin næste, og han
taler om at ”alt hvad I gør mod en af
disse mine små, gør I imod mig.”
Hvis vi vil søge Gud, skal vi altså
ikke gå til de magtfulde, stærke og
rige for at finde Guds gaver. Nej, så
skal vi gå til de fattige og nødlidende
og give dem hvad vi har. Der er Gud,
og det er i kærligheden, vi oplever, at
livet bliver stort og meningsfuldt ja ligefrem guddommeligt.
Derfor beder vi også i Fadervor om
at Guds rige må komme, at Guds
kærlighed må være levende imellem
os, og at vi kan se hinanden med
kærlighedens øjne.
Knud Jacobsen

Postludium
Postludium betyder efterspil og bruges som afslutning på gudstjenesten.
Forklaringen er fundet på nettet.
Går man ind under www.folkekirken.dk, finder man frem til henvisninger til Ritualbogen. Bogen for gudstjenesteordning for den danske
folkekirke, årg. 1992. Her beskrives
postludium som udgang eller udgangsmusik.
I mange kirker går man, traditionelt, ud under postludium. Det gør vi
også i Staby Kirke. I mange andre kirker bliver man siddende og lytter til
postludium for derefter at gå.
Vi har, i menighedsrådet, fået henvendelser fra menigheden, om vi
kunne indføre at sidde ned under
postludium i Staby Kirke.
Begrundelsen herfor er, at vi kan
sidde stille hen, nyde musikken og

lade gudstjenesten bundfælle sig. Det
kan være en smuk og rolig afslutning
på gudstjenesten.
Vi har ladet os inspirere, og på forsøgsbasis vil gudstjenesterne i Staby
kirke i de tre forårsmåneder marts, april
og maj, i år, blive afsluttet med et postludium, hvor menigheden bliver siddende og går ud efter endt orgelspil.
Til borgermødet d. 23. maj i sognegården bliver forsøget evalueret, og
der er mulighed for at give sin mening
og holdning til kende.

Staby Børnekor

Stemmerne bliver opvarmet, der synges og danses i musiklokalet på Staby
Skole. Ind i mellem spilles der også på instrumenter. Sigurt Barrret har sat sit
tydelige præg i de sange, der er med på programmet, men også helt almindelige børnesange bliver sunget. Julen er kendt for de mange sange og salmer,
også disse har børnene stiftet bekendtskab med. – Alt i alt en god start på
Staby Børnekor tilblivelse. Her er et situationsbillede i Madum Kirke ved juletid. Koret er ledet af Aase Leth Jensen og koret består af: Anne Eskildsen,
Emma Eskildsen, Jolanta Cera, Olivia Schöbel Harder, Sara Meta Hedegård
Kristensen, Sofie Bech Jakobsen, Sofie Dich Mortensen og Vivi Led Andersen.
Børnekoret medvirker:
Torsdag den 15. marts kl. 14.30
på Ulfborg Aktivcenter.
Søndag den 25. marts kl. 14.00
i Hover Kirke.
Søndag den 1. april, Palmesøndag
kl. 10.30 i Madum Kirke

På vore veje i det offentlige rum
møder vi mange skilte. Et af dem kan
ses på nedenstående billede. På nederste skilt er der et lille ikon (kirken),
og det er et tegn på, at her er en vejkirke.
Fællesnævneren ”vejkirke” stammer fra Sverige og Norge, hvor en del
kirker nær større veje gjorde og gør
sig umage med at byde vejfarende indenfor - især i sommertiden. Vejkirkerne er åbne i dagtimerne, ligesom
der nogle steder holdes faste andagter
henover ugen. Det er efterhånden blevet mere almindeligt, at folk ønsker at
benytte kirkerummet udenfor de faste
gudstjenestetider til andagt, eftertanke, eller blot tid til at få to minutters ro i en ellers travl hverdag.
Ideen om vejkirker med forpligtende åbne kirkedøre for turister og
vejfarende blev lanceret af Kirkefondet i Danmark i 1998 efter inspiration
fra Sverige og Tyskland. Det var den-

gang et nyt tiltag, som var og er med
til at skabe nyt liv i landsbykirkerne,
der antalsmæssigt udgør den største
del af vejkirkerne.
Niels Brostrøm Overgaard, sognepræst på Fyn udtaler: ”Op gennem
vor historie har kirkerne ligget der
som åndehuller for de vejfarende, så
tanken om de åbne vejkirker, falder
efter min mening fint i tråd med at
understrege vores status som folkekirke.” I dag er de der stadig – kirkerne - som et åbent tilbud, til fri afbenyttelse for alle der kommer forbi.

Kilde: Brochuren: Vejkirke – ordningen
I den forbindelse skal tilføjes, at
Madum Kirke, som ikke er en vejkirke, er åbent alle hverdage fra
(cirka) 8-16 sommer og 9-16 vinter.

Rundvisning i Staby Kirke maj og juni 2012

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 15. maj
Vi mødes ved kirken kl. 11:00
Tirsdag den 12. juni
Der er ingen tilmelding

Konfirmation Bededag 4. maj 2012 kl. 10.30 i Staby kirke
Mette Heindorf Albertsen
Østerled 10, 6990 Ulfborg
Sara Bundgaard
Klitvej 33, 6990 Ulfborg
Andreas Brødbæk Danielsen
Hvedevænget 31, 6990 Ulfborg
Emma Hansen
Tingvej 18,1, 6990 Ulfborg
Ivan Skiffard Hansen
Stabyvej 26, 6990 Ulfborg
Svend Walton Jahnsen
Enghaven 55, 6990 Ulfborg
Laust Nørby Jensen
Gl Landevej 27A, 6990 Ulfborg
Marie Vad Eskildsen Jørgensen
Skorkærvej 16, 6990 Ulfborg
Sussie Kofoed
Gl Landevej 17, 6990 Ulfborg
Tino Vium Kristensen
Risvænget 5, 6990 Ulfborg
Marie Louise Larsen
Ringkøbingvej 14, 6990 Ulfborg

Jakob Kienke Mikkelsen
Gl Skolevej 3, 6990 Ulfborg
Danni Ahlers Mortensgaard
Møllegade 4, 6990 Ulfborg
Aurora Elisabeth Pedersen
Stabyvej 1E, 6990 Ulfborg
Andreas Funch Petersen
Madumflodvej 9, 6990 Ulfborg
Eva Agerbo Rindom
Klostervej 2, 6990 Ulfborg
Søren Kirk Sørensen
Stabyvej 66, 6990 Ulfborg
Simon Bjerregaard Tokkesdal
Nørgårdsvej 6, 6990 Ulfborg
Beate Vang Tommerup
Bjergvej 6, 6990 Ulfborg
Casper Østergaard
Kytterupvej 25, 6990 Ulfborg
Daniel Møller Rasmussen
Madum Kirkevej 4, 6990 Ulfborg

Hvorfor har Danmark brug for folkekirken?
4.461.071 danskere er medlemmer af den danske folkekirke. Nogle bruger den
meget, andre knap så meget, men et er sikkert: Kirken bevæger sig. Du har
måske en holdning til, i hvilken retning den skal flytte sig. Torsdag den 1.
marts kl. 19.00 er der 27 steder i landet debat. (Man kan se hvorhen på
www.menighedsraad.dk). Her bliver du spurgt, hvad du synes.
Følgende spørgsmål trænger sig på:
1
Hvordan folk og kirke mødes?
2
Hvordan skal folkekirken forholde sig til de store spørgsmål?
3
Hvordan skaber vi fremtidens kirke?
Der er ingen tilmelding, og deltagelse er gratis. Øl og vand kan købes.
Landsforeningen af Menighedsråd, - i samarbejde med Grundtvigsk Forum,
Indre Mission, Kirkeligt Centrum, Kirkefondet, FDF, KFUM – spejderne, og
KFUM og KFUK i Danmark, står bag dette arrangement.
Vi tager med til ovennævnte debatmøde!
- for vi vil være med i debatten!
Vi har valgt stedet: Nøvlingskov Efterskole, Nøvlingskovvej 5, 7480 Vildbjerg.
Vi kører sammen i private biler fra Staby Sognegård.
Afgang kl. 18.
Vil du følges ad, så tilmeld dig til Birgitte Eskildsen på tlf. 42 26 15 59

M.v.h. Staby og Madum Menighedsråd

Kirkehøjskole 2012
Lørdag d. 24. marts 2012 i Staby Sognegård kl. 10.00 til ca.15.30.

Tro, Håb og Kærlighed
Foredragsholdere er sognepræst og nu tidl. hospicepræst
Astrid Louise Agerskov.
Hospiceleder Herdis Hansen.
Organist og psykolog Inger Jakobsen.
Astrid Louise Agerskov står bag emnet »Tro«.
Herdis Hansen står bag emnet »Håb«.
Inger Jakobsen står bag emnet »Kærlighed«.
Alle tre kvinder er bosat i Staby sogn.
Kirkehøjskolen bygger på et samarbejde
mellem Vemb, Gørding, Bur, Ulfborg, Tim,
Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Madum
og Staby sogne.
I år er det Madum og Staby Menighedsråd,
der står bag arrangementet.
Vi ser frem til en dejlig dag.
Tilmelding - hvor man også bestiller smørrebrød (22 kr. pr. stk.) senest den 19. marts til
Birgitte Eskildsen 42261559 eller
Ane Thomsen 97492341 - 29102923.

Tro, Håb
og Kærlighed

Alle er velkomne til at være med.

Staby Kirke Skærtorsdag den 5. april
Danmark har i modsætning til mange andre lande holdt fast i denne
helligdag, som også er en festdag for nadverens indstiftelse.
Der holdes i den forbindelse en kort nadvergudstjeneste
i Staby Kirke kl. 18:00.
Derefter er der et påskemåltid i Staby Sognegård.
Der er ingen tilmelding til denne gratis aften.
Alle - unge som gamle - er velkommen
Staby og Madum Menighedsråd

Ændringer i stillingen for sognepræsten
i Staby–Madum Pastorat
Der er kommet nyt regulativ for stillingen som sognepræst i Staby og Madum sogne. Det nye regulativ betyder, at præsten ikke længere skal varetage betjeningen af Anker Fjord Hospice. I stedet skal sognepræsten varetage forberedelsen og konfirmationen af ét hold specialkonfirmander fra
Rindum Kjærgaard, Ringkøbing.
Derudover varetager præsten, efter bemyndigelse fra provsten, at føre kirkebogstilsyn i Ringkøbing provsti én gang årligt i hvert pastorat.
Det nye regulativ gælder fra 1. februar 2012.
For gudstjenestefrekvensen i de to sogne betyder det, at der fremover vil
være gudstjeneste i mindst ét af sognene hver søndag. De søndage, hvor
der kun er én gudstjeneste i pastoratet, skyldes det at sognepræsten enten
dækker præsten ude i de vestlige sogne, eller selv dækkes af præsten fra de
vestlige sogne. Og, så er der lige undtagelsen: søndag den 22. april: der
skyldes de manglende gudstjenester, at den dag skal specialkonfirmanderne fra Rindum Kjærgaard konfirmeres.
2. Påskedag har menighedsrådene i fællesskab besluttet, at der ikke skal afholdes gudstjeneste i de to sogne.
Astrid L. Agerskov

Aktivitetskalender

1. marts Debatmøde, Nøvlingskov Efterskole, Nøvlingskovvej 5,
Vildbjerg kl. 19.00, fra Staby kl. 18.00.
»Har Danmark brug for folkekirken.«
24. marts Kirkehøjskole i Staby Sognegaard kl. 10.00.
»Tro, håb og kærlighed.«
1. april Palmesøndag. Familiegudstjeneste i Madum Kirke kl. 10.30,
Staby Børnekor medvirker.
5. april Skærtorsdag i Staby Kirke kl. 18.00,
med efterfølgende fællesspisning i Staby Sognegaard.
23. maj Borgermøde i henholdsvis Staby Sognegaard og
Madum Forsamlingshus kl. 19.00.
28. maj 2. Pinsedag. Friluftsgudstjeneste kl. 10.00
hos Inger og Knud Jacobsen, Skorkærvej 2, Staby.
6. juni
Spaghettigudstjeneste i Staby Kirke

Gudstjenester på Aktivcenteret:
Torsdag den 1. marts kl. 14.30,
Gitte Hansen
Torsdag den 15. marts kl. 14.30,
Astrid Agerskov
børnekor medvirker
Torsdag den 29. marts kl. 14.30,
Gitte Hansen

Torsdag den 12. april kl. 14.30,
Astrid Agerskov
Torsdag den 3. maj kl. 14.30,
Gitte Hansen
Torsdag den 24. maj kl. 14.30,
Astrid Agerskov

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag den 28. maj kl. 10:00.
Traditionen tro er der friluftsgudstjeneste i haven
hos Inger og Knud Jacobsen, Skorkærvej 2, Staby.
Medbring gerne tæpper og stol – og tag tøj på der passer til vejret.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. Alle er velkommen.
Ulfborg, Staby og Madum Menighedsråd

Kirkelige handlinger fra nov. 2011 til og med jan. 2012
I STABY KIRKE

I MADUM KIRKE

Døbte:
Magne Skadborg Olesen
Agnes Birch Jakobsen

Døbte:

Døde og begravede:
Ida Margrethe Elitha Frydsberg
Allan Vium Nielsen

Døde og begravede:
Villy Ebbensgaard Kjær

Mødeliste for Staby og Madum Menighedsråd
Fælles regnskabsmøde i
konfirmandstuen 13/3
Madum 17.30 - 19.00
Staby holder menighedsrådsmøde
i dette tidsrum.
Fællesmøde 19.00 – 20
Staby 20 - 21.30, Madum holder
menighedsrådsmøde i dette tidsrum.
Menighedsrådsmøde 17/4 kl. 19.00
Borgermøde i henholdsvis Staby
Sognegård og Madum Forsamlingshus.
23/5 kl. 19.00

Bygningssyn 31/5
Bygningssyn de respektive kirker 16.00
Præstegården præstegårdsudvalget 17.30
Menighedsrådsmøde 14/6 kl. 19.00
Menighedsrådsmøde 21/8 kl. 19.00
Menighedsrådsmøde 25/9 kl. 19.00
Menighedsrådsmøde,
konstituerende 20/11 kl. 19.00
Alle er møder er offentlige
og foregår i præstegården.

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 etc.
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
Marts nr. 604:
Det koster mer,
end man fra først betænker.
Tekst: Johann Jacob Rambach 1729
Mel: Peter Sohr 1668.

April nr. 249:
Hvad er det at møde den
opstandne mester i live igen.
Tekst: Hans Anker Jørgensen 2000.
Mel: Bernhard Christensen 1965
Maj nr. 588:
Herre, gør mit liv til bøn:
Tekst: Johannes Johansen
1989, 1990 og 1994.
Mel: Pontoppidan 1740.

Kirkegårdtakster kan fås ved henvendelse til graverne og kirkeværgerne

Madum Menighedsråd
Vi havde nogle fine gudstjenester i adventstiden, og som altid en festlig julegudstjeneste
med en propfyldt kirke, det er altid dejligt og gør det ekstra festligt når mange er i
kirke. Vi mener nu, at vi i samarbejde med præsten har tilpasset antallet af gudstjenester
til behovet, der har ved de seneste gudstjenester været rigtigt fin fremmøde, vores julearrangement var meget vellykket, bl.a. fordi der var så mange deltagere såvel børn
som voksne. Der har været megen offentlig debat om det er formålstjenligt at fortsætte
med gudstjenesteaktivitet i små sogne med lille fremmøde, her vil jeg holde fast i, at der
også er noget smukt og rigtigt i, at Guds ord kommer ud også der hvor det økonomisk
set ikke kan betale sig. Med de vigende kirkeskatteindtægter, kan vi så modsat om nogle
år, blive nød til at tage dette standpunkt op til overvejelse. Set i dette lys falder det jo
naturligt at overveje om vore visioner stadig er opdaterede. Visionerne lyder som I vist
efterhånden ved.:
1. Vi ønsker at bevare en regelmæssig gudstjenesteaktivitet i Madum Kirke, herunder
at fortsætte som pastorat med egen præst sammen med Staby.
2. Madum Kirke skal være en god arbejdsplads, der kan fastholde sine medarbejdere.
3. Vi skal som menighed og kirke arrangere og deltage i det lokale kulturliv, især, men
ikke begrænset til, koncertaktivitet.
4. Vi skal gøre os mere synlige i lokalsamfundet, måske deltage i et samarbejde med
andre aktører om profilering på nye medier.
Der bliver, både på vores åbne regnskabsmøde den 13. marts og på borgermøde vedrørende visioner 23. maj i Madum Forsamlingshus, mulighed for at byde ind med, hvad
du ønsker dig af din kirke, og hvad du kunne tænke dig at bidrage med til din kirke.
Kom og gør din indflydelse gældende. Især efterlyser vi nye ideer til nye måder at
bruge både kirke og forsamlingshus, så der også i årene fremover kan være et socialt og
kulturelt liv i Madum.
Ellers er foråret jo en skøn tid, hvor alting grønnes, det bliver lysere, lunere og endelig
er foråret jo festens tid, med påsken og konfirmationerne som klare højdepunkter. Kig
hen i kirken og vær med til at gøre disse dage til festdage, vel mødt.

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 mellem 11 og 12, undtagen mandag

Nyt fra Staby Menighedsråd
Et nyt år er startet. Først kirkeåret, så kalenderåret. Solen står
lavt. Det er vinter. Snart er det forår. Dejligt!
Vores affaldsplads bag det syd-vestlige kirkegårdsdige er blevet
færdig. Fem båse på rad og række til opdeling af depot materiale og affald er taget i brug – og det af både personalet og besøgende.
Ved et årsskifte ser vi ofte både tilbage og frem.
Set tilbage, havde vi som noget nyt, inspireret af kirken i byen, Natkirke.
Mange kom forbi til en anderledes måde at besøge kirken på – levende lys
stilhed, orgelmusik, salmesang, forundring og søgen indad.
Vores nyoprettede filmklub i præstegården er også en succes. Tre film er
fremvist hen over vinteren. Alle film har haft et medmenneskeligt/kristent
budskab. Efter filmen er denne, og mange andre ting, blevet vendt hen over
en kop kaffe.
Der er lagt op til debat 1. marts 2012. Foreningen for menighedsrådsmedlemmer står bag et landsdækkende debat om ”Hvorfor har Danmark brug
for folkekirken”. En inspirerende optakt til efterårets menighedsrådsvalg.
Vi følges ad fra Staby, for at være med, lytte og give vores besyv med.
Børnekoret har sunget, givet koncerter og er klar til en ny omgang i foråret.
De giver bl.a. koncert i Madum Kirke, Palmesøndag.
Påsken glæder vi os til med de mange gudstjenester. Indtoget i Jerusalem,
Nadveren, Korsfæstelsen og opstandelsen.
I maj, St. bededag når vi til årets konfirmation. 21 konfirmander vil den dag
blive fejret af deres familie.
Foråret byder også på regnskab og budgetter. Regnskabsmøderne er offentlige, og alle med interesse er velkomne. Det gælder også årets borgermøde d. 23. maj i Staby Sognegård. Der vil regnskaber og budgetter blive
fremlagt. Ligeledes aktivitetsplan for året der gik og kommer.
Vi ser frem ad mod foråret!
Glædeligt forår!
Med venlig hilsen.

Staby Menighedsråd
v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.

GUDSTJENESTER

Staby

Madum

4. marts, 2.s.i fasten
11. marts, 3.s.i fasten
18. marts, Midfaste
25. marts, Mariæ bebudelse
1. april, Palmesøndag

09.00* J.Sandal
10.30 kaffe
09.00 J. Sandal
10.30 kaffe

5. april, Skærtorsdag
6. april, Langfredag
8. april, Påskedag
9. april, Anden påskedag
15. april, 1.s.e.påske
22. april, 2.s.e.påske
29. april, 3.s.e.påske
4. maj, Bededag
6. maj, 4.s.e.påske
13. maj, 5.s.e.påske
17. maj, Kristi himmelfart
20. maj, 6.s.e.påske
27. maj, Pinsedag
28. maj, Anden Pinsedag

18.00 m. fællesspisning
10.30
09.00
10.30 kaffe

09.00 kaffe
10.30 Familiegudstj,
børnekor medvirker

10.30 kaffe
14.00 J.Sandal
10.30 Konfirmation
09.00 kaffe
10.30
09.00 J. Sandal, kaffe
10.30
10.30 kaffe
10.30
09.00
10.00 Friluftsgudstjeneste, kaffe

* Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Jeg har ferie i uge 9 og 17. Friweekend: 17.-18. marts og 12.-13. maj.
I disse perioder passes embedet af sognepræst Jakob Sandal på tlf. 9749 5108.
Kirkebil kan benyttes til gudstjenester i både Madum og Staby, henvendelse
til Gunners Taxi, tlf.: 2023 2373

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
A. Rasmussens Bogtrykkeri . Ringkjøbing

