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”I al sin glans
nu stråler solen…”
Pinsen er den tredje
og sidste af kirkeårets
store fester
Den er kirkens fødselsdag og
festen for Ånden. Den er den
mindst håndgribelige af alle
højtiderne. Den kristne pinse
har rødder i den jødiske fest
for Guds pagt med folket.
Moses gik op på toppen af
Sinai, og her hørte han Gud
tale. Han så ham ikke, ingen
kan se Gud ansigt til ansigt,
for så dør man. Men Guds
stemme lød, og han gav
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Men pludselig blæser Ånden
over Jesu disciple, og de kan
tale alle mulige sprog, så de
kan fortælle alle, der er til
stede, om hvad Kristus har
lært dem. Uanset hvilket
modersmål de har, forstår de
pludselig, hvad de hører om
Gud. Der bryder forståelse ud
over det hele, fordi det nu er
hjertets, og Åndens sprog der
Det var her, Israel blev til som taler.
Guds folk. For loven var ikke
Jeg talte med en ung mand
bare regler og forordninger.
Den var, og er, et tegn på, at forleden. Han var vaks og
talte et flot og velformuleret
Gud har antaget dem som
sine. Loven er en del af pag- rigsdansk. Et stykke inde i
samtalen kom hans kone ind
ten mellem Gud og folket.
Den pagt der betyder, at Gud med deres lille barn og satte
det hos ham. Og som at
for altid har bundet dem til
vende en hånd, fik han et
sig. I troskab og lydighed,
hvor han velsigner og støtter andet sprog. Pludselig kunne
man tydeligt høre klangen af
dem - i frafald og vantro,
den dialekt, han selv er født
hvor de får hans vrede at
op med.
føle. Altid består Guds pagt
med folket. Han har givet
Væk var al uddannelse og
dem loven, der åbenbarer
opdragelse, til sit barn kunne
hans vilje.
han kun tale modersmålet,
det sprog der ligger tættest
Derfor holder
på hjertet.
jøderne fest
Det Nye Testamente fortæller
Grundtvig taler i salmen ”Ånd
om, hvordan de er samlet i
Jerusalem for at fejre pagtslut- over ånder” om Helligånden
ningen på Sinai og højtidelig- som Guds kærligheds tolk.
holde den lov, de har fået at Helligånden er det, der gør
leve efter. Derfor er jøder fra det muligt, at vi kan tale hjerenhver afkrog af verden sam- te til hjerte med hinanden.
Og den blæser skyen væk, så
let, for at fejre pinse, fejre
deres særlige forhold til Gud. vi kan høre Guds ord.
Moses den lov, der skulle
gælde for folket. Da Moses
igen gik op på bjerget, blev
det dækket af en sky, og
Herrens herlighed tog bolig
på bjerget. Gud kaldte Moses
ind til sig i skyen, og han
blev på toppen af bjerget i
fyrre dage og fyrre nætter.
Og Moses fik lovens tavler.
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”I al sin glans
nu stråler solen…”

at være modtagelige og åbne
og sårbare. For sådan går det
med troen. Er vi først blæst
godt igennem af Ånd, så følger sårbarheden. For tro gør
man kun med hjertet, ude
over den grænse hvor forklaringer og argumenter er kommet til kort. Begejstring medfører risikoen for sorg og
skuffelser.
Men livet er ikke liv uden.
For først hvor vi står og har
At blive taget og
omsluttet, så man ikke givet slip på kontrollen beforkan lade være – at tro dres det, der gør alting nyt.
og håbe og glæde sig
Som faren der taler sit barnOgså for kirken
domssprog til sin datter, den
Også her kommer Ånden for
forelskede der ikke kan lade at det skal blive Pinse. Så vi
være med lige at ringe en
husker ikke at blive alt for
gang til.
stivnede i rammer og alt det
Glædens og sandhedens Ånd vi plejer. Pinsen lover os
giver os, at stå midt i verden Åndens nærvær. Og det er
med så åbne øjne, at vi ser
hele forudsætningen for at vi
den som den er, fuld af ufred, kan og tør være kirke i nutiangst og kamp. Og samtidig
den og ikke bare en folkelig
se med hjertet, at den er fuld organisation der holder fast i
af Ånd og sandhed og spor af noget ældgammelt. Kirken er
Gud.
lige så ung som den første
pinsedag, for kirke er hvor
Gud Fader, Søn og Ånd giver
Ånden gør at evangesig til kende og gør mennesliet kommer os ved
At vi tør tro det. Tro ham på kers verden ny.
hans ord, om at han er Gud
Søn. Talsmanden, sandhedens Gør den til et sted hvor det
andet menneske får lov at
Ånd vil være med os. Det
hele af os, vi mennesker som være en ny mulighed for mig.
Hvor den man er, ikke
er sjæl, ånd og krop i forbestemmes af en lønseddel,
ening. Den vil være med os
og give os mod og kræfter til udseende eller adresse, men
Lige så lidt som israelitterne,
kan vi se Gud ansigt til
ansigt, men Ånden giver
stemme til Guds ord. Ånden
vil blæse vaner og støv ud af
hovedet på os, så vi ikke bare
lukker ordet ind ad ørerne,
og lader den gå direkte til
hjernen, men mærker og sanser, at Gud er tilstede hos os.
Det er begejstring.

af ham som har skabt os og
kaldet os ved navn. Gud har
sat os her for at vi skal leve
sammen med andre under
Åndens fortegn, under Guds
ord om at vi er hans og hinandens og først bagefter hører
os selv til.
Gud er ikke i en sky
på en fjern bjergtop
Hans Ånd er det kit der holder os sammen som mennesker og menighed. Det kit der
har holdt kirken stående og
stadig gør det alle kriser og
indgreb og modefænomener
til trods.
Ånden giver at Guds
ord kan høres af os,
her hvor vi er
Hvilken alder vi så har, hvilke
forudsætninger og hvilke
sorger.
Den gør at vi tør gøre det
vovestykke det er at tro på
en Gud der sendte sig selv til
os, en usynlig Ånd der gør
levende.
Glædelig Pinse
Bente Luise Toft
sognepræst
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Formanden har ordet….
Først lidt om
jeres nye formand
Jeg er 46 år gammel og
uddannet folkeskolelærer. Jeg
har arbejdet i folkeskolen i 17
år. De 15 år på
Hyllehøjskolen i Middelfart.
Jeg har siden 2001 været
leder af et socialpædagogisk
opholdssted. Dette driver jeg
sammen med min mand i
Røjle. Jeg har siddet i Vejlby
menighedsråd i 8 år. Her har
jeg været næstformand og siddet i de forskellige udvalg,
som vi har haft fælles i pastoratet.
Jeg mener, at vi har fået et
godt og meget bredt nyt
menighedsråd. Vi er meget
forskellige og kommer med
vidt forskellige baggrunde,
meninger og intentioner. Jeg
tror, at det er en styrke. Vi
skal her i foråret have to kursusaftner, hvor vi skal drøfte,
hvordan vi kan få det hele til
at fungere så optimalt som
muligt.
Til efteråret skal vi ligeledes
have et par kursusdage, og
her skal vi drøfte visioner for
vores kirke og vores pastorat
som helhed.

her det første år, er at få
menighedsrådet og vores pastorat til at fungere som en
helhed. De tre gamle områder
skal nu til at fungere som ét
sogn. Ikke at vi er blevet ét
sogn, for vi har jo stadig
vores tre valgdistrikter, men vi
skal til at prøve, at få det til at
fungere som ét, men med
hver vores særheder og forskelligheder. Det vil kræve et
stort arbejde fra alle, for at få
det til at gå op i en højere
enhed.
Med lidt startvanskeligheder,
har alle dog gjort en fremragende indsats lige fra begyndelsen.
Alle udvalg har konstitueret
sig og formændene for de forskellige udvalg arbejder på
højtryk for at få samlet det
hele, fra de tre områder.
Det bliver alt i alt et meget
spændende første år, som vi
skal i gang med. Vi vil gerne
opfodre alle til at kontakte os,
hvis I synes, der er noget vi
skal tage os af, eller som
I mener, vi kan gøre bedre.

hele pastoratet. Vi får således
tre meget forskellige kirker,
som vi alle i vores menighed
gerne skulle kunne tænke sig
at besøge. Om det så er til en
gudstjeneste, en kirkelig
handling, til et arrangement,
som lige synes at være bedst
egnet til netop den kirke eller
noget helt tredje, så håber jeg,
at alle vil komme i alle kirker.
En anden stor opgave er om
menighedsrådet vil blive en
god ”chef” for alle vore ansatte. Der er nu mange at holde
styr på og vi håber, at vi kan
gøre det så godt, at alle I
medarbejdere vil synes, at det
ikke var forgæves, at vi blev
slået sammen. Vi vil i menighedsrådet arbejde for, at vilkårene vil blive ens for alle,
og at I alle vil føle, at ingen
er glemt, uanset hvor man
arbejder, og hvad man arbejder med.

Her til sidst vil jeg gerne
nævne, at vores præst Bente
Toft nu er gået på barsel. Vi
ønsker Bente al mulig held og
lykke i hendes barselsperiode.
Een spændende opgave som Menighedsrådet har valgt,
ligger lige for, er projektet ”ny efter indstilling fra biskoppen,
kirke” i Strib. Det skulle gerne Søren-Herluf Sørensen som
blive en kirke, som alle i pas- vikar for Bente.
Det nye menighedsråd er
Søren er fra Odense, er 31 år
toratet vil få glæde af. Og
trukket i arbejdstøjet, og vi
og ugift. Han har haft et vikahar holdt de første par møder. som alle, tror og håber jeg,
Den helt store opgave for os vil synes bliver et vartegn for riat i Marslev–Birkende pasto4
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Røde Kors
i Middelfart kommune
mangler besøgsvenner
Hvis man er syg, handicappet,
I samarbejde
med Danske Røde Kors mangler kræfter eller har personlige problemer, kan det
Besøgstjeneste
være svært selv at skabe sig
eller fastholde et netværk.
I Middelfart/Strib/Røjle og
Vejlby er der etableret besøgs- Dansk Røde Kors' besøgstjetjeneste af Dansk Røde Kors i neste formidler besøg til
Middelfart. Vi har rigtig mange ensomme eller isolerede mennesker, der har brug for konbesøgsforhold, men mangler
desværre stadig besøgsvenner takt med omverdenen, men
- altså nogle, der vil give 1 - 2 har svært ved selv at komme
ud blandt andre.
timer om ugen til at besøge
en ensom sjæl i området.
Derfor prøver vi ad denne vej, Har du lyst at være med,
Også et velkommen til vores om der skulle være nogle, der bedes du melde dig på et af
nedenstående telefonnumre:
nye sognemedarbejder
kunne tænke sig at gøre lidt
6440 1725 Kirsten Jørgensen
Kristine. Hun har allerede fået for et medmenneske.
afviklet et par arrangementer En besøgsven er én, som har eller 6440 1265 Lilly Skriver,
så vil vi formidle kontakten.
og er derfor i fuld gang.
lyst og overskud til at være
Kristine arbejder så hun er
noget for et andet menneske, Også mennesker, der gerne
ved at tage pusten fra os alle. der har brug for lidt støtte og vil have besøg, kan henvende
sig på et af disse numre.
Det er dejligt at se hendes
opmuntring i hverdagen.
engagement. Kristine er flyttet
ind i sin lejlighed i Røjle. Vi
byde hendes og hendes familie rigtig hjertelig velkommen.
Kristine er ved at få indrettet
sit kontor i Strib Sognegård,
og hun vil være at træffe der i
dagtimerne, hvis hun da ikke
lige er ude til et arrangement.

rat. Søren får kontor i Bentes
kontor i Vejlby præstegård.
Søren bor til daglig i Odense
og vil derfor passe sit embede
herfra. Han vil indimellem
også være at træffe i
Sognegården i Strib. Alle
andre praktiske oplysninger
kan læses andetsteds i bladet.
Vi vil gerne byde Søren rigtig
hjertelig velkommen til pastoratet, og håber på godt samarbejde.

Alle i pastoratet ønskes
en rigtig glædelig påske.
Med kærlig hilsen og på
gensyn
Lene Sørensen,
formand
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Tema:

Røjleskov Kirke
Fortællingen siger, at man i starten af
1900-tallet ikke kunne blive enige om, hvor der
skulle være en ny kirke i Vejlby sogn.
En kirke var der givet behov
for, men hvem der skulle
have lov at huse kirken var
svært at blive enige om – så
man byggede 2; en i Strib i
1911 og 3 år senere en i
Røjleskov, hvorfor de 2 kirker
også har en del fælles træk,
f.eks. samme arkitekt; N. P.
Jensen fra Odense, og de er
begge bygget i kalksten, og
har begge plads til ca. 150
personer.

skoven, da der var langt til
Vejlby Kirke på gåben eller i
hestevogn, ikke mindst om
vinteren, når de små børn
skulle døbes.
Det store træ fulgte livets
gang derude i skoven.
En dag så træet mænd i sort
tøj slå pæle i jorden oppe på
bakken ved Katrinebjerg.

Træet tænkte; ”mon dette kan
bære?”.
I skoven stod et træ
og så det hele
For mange år siden skubbede
isen Røjlehalvøen på plads,
og lagde den, hvor den ligger
i dag. Frem af jorden voksede
buske og træer, og træerne
dannede skov mod nord helt
ud til Klinten og mod øst til
Abrahams Skød.
Midt i skoven stod det store
træ, og så det alt sammen.
Efterhånden flyttede folk ud i
skoven og opdyrkede en parcel her og der – og der kom
flere folk til, og flere efter
dem, generation fulgte generation. Der opstod et behov
for et samlingspunkt derude i
6
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Grundstenen til Røjleskov
kirke blev lagt den 5. juni
1914 – og samme år, den 20.
december blev kirken indviet
med prompt og pragt af
biskop, provst og egnens
præster.
Det store træ så det alt sammen.
Folkene derude i skoven
brugte deres kirke i modgang,
medgang – til fest og i sorg.
Tiden gik, årene gik, præst
fulgte præst, menighedsråd
fulgte menighedsråd, fugerne
i tårnet faldt ud, nye blev sat
i, lamperne blev skiftet, parkeringspladsen kom til, graverhuset blev bygget, der blev

Tema:
Røjleskov Kirke

kalket og malet – for man
passede godt på kirken derude i skoven, for det fortjente
den. Men det bedste var, at
folkene i skoven brugte deres
kirke.

dette opstod behovet for en
ny kirke, da der var for langt
til Vejlby.

I starten af 1900-tallet blev
der hver 3. søndag holdt
gudstjeneste i laden på
Og det store – nu gamle træ - Stutteri-gården, for at dække
behovet i den del af sognet.
så, at det kunne bære.
Der blev nu nedsat en kirkekomité, som skulle varetage
det fornødne omkring opførelsen af en ny kirke i Røjleskov.
Komitéen bestod af Niels
Røjleskov Kirke
Jørgen Bertelsen, Lundsgård,
- fakta om kirkens
Rasmus Hansen, Søborg, Niels
historie
Efter landboreformerne i 1788 Jørgen Nielsen, Bøgelund,
skete der en stor udflytning til Anders Sørensen, Røjleskov
Røjlehalvøen, og på grund af og Pastor Johannes Vibe
Petersen, Vejlby og proprietær
Brandt på Katrinebjerg skænkede grunden til kirken.
Røjleskov kirke ligger stadig
stolt på bakkens top og kan
ses viden om.
Nu er det næste mål de 100 år.

ken. Det var en festdag uden
lige.
En procession af gejstlige
begav sig med biskop Balslev,
provst Knudsen samt præsterne fra Vejlby, Gamborg,
Kauslunde og Asperup sogn
af sted mod kirken fra Anders
Sørensens gård, ligesom en
lang række prominente gæster deltog ved indvielsen, bl.a.
kulturminister Kejser Nielsen,
stiftsamtmand Simoni, folketingsmand Slengerup og herredsfoged Steffensen.
Den 8. februar 1918 blev
Strib, Røjleskov sogn udskilt
fra Vejlby sogn, og den første
sognepræst var pastor P. A. V.
Hermann.

Ved en højtidelighed den 5.
juni 1914 blev grundstenen til
kirken nedlagt, og mens alle
andre var taget til grundlovsfest samledes således et par
hundrede mennesker og overværede at provst Knudsen fra
Middelfart foretog grundstensnedlæggelsen.
Samme år – den 20. december, blev Røjleskov kirke indviet. Kirken var den 3. kirke i
Vejlby sogn, og der blev flaget i hele sognet og af alle
veje strømmede flok til kirVejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 01/2005
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Tema:
Røjleskov Kirke

til 30.000 kr., hvoraf beboerne
i sognet havde indsamlet
15.000 kr., og så gav staten
et tilsvarende beløb.
Mon det samme kunne være
muligt i 2005?
Kirkekomitéen nedsatte retningslinier for kirkebetjening
og graver og medlemmerne
kautionerede for et lån på
400 kr. til indkøb af en elektrisk motor til at trække orglet. Man forhandlede med en
graver om pasning af kirkegården for 75 kr. om året plus
Skibet, der hænger i kirken,
(”Håbet”) er udført af buntma- det hø, der kunne slås på
ger Clausen fra Nyborg – der kirkegården.
i øvrigt også lavede skibet til Derudover fik han 4 kr. for at
Strib kirke. Skibet blev hentet grave en grav og 2 kr. for at
ringe til bryllup
i Nyborg af Knud Peter
Kirken var i de første år uden
Clement med hest og vogn.
egentlig altertavle, og korset,
der nu hænger i kirkens nordDen samlede pris på opføside, hang dengang over alterelsen af kirken beløb sig

ret indtil i 1919, hvor komtesse Bardenfleth, der om sommeren boede i villa Højskred
i Røjleskov, gav en altertavle
med et billede af opstandelsen.
I kirken er er en vældig god
akustik, hvilket gør, at den er
meget velegnet til kirkekoncerter.
Røjleskov kirke har altid haft
en god kirkegang, og det
håber vi også, den vil have
fremover.
I december 2004 blev der –
som beskrevet i sidste nummer af kirkebladet – fejret
90års fødselsdag for kirken
med frokost i missionshuset.
Skrevet af Lene K. Sørensen
og redigeret af Anette Fassing
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Kalender
Vejlby-Strib-Røjleskov
pastorat
Menighedsrådsmøder
15. marts kl. 17.00 til 18.45
i Strib Sognegård
19. april kl. 19.00 til 22.00
Aulby Skole, mødelokale 2
17. maj kl. 17.00 til 18.45
i Strib Sognegård
14. juni kl. 19.00 til 22.00
i Strib Sognegård

geligt samvær bagefter. Den
første bliver 2. Pinsedag i
Røjleskov. Vi håber det kan
blive en friluftsgudstjeneste,
men det endelige program
bekendtgøres senere.

Dagligstuen
Onsdage fra kl. 10.30 til
11.30 i Strib Sognegård
- små og store emner, inspiraFamiliegudstjenester:
tion og eftertanke til tro,
Palmesøndag, den 20.
marts kl. 10.30 i Strib kirke oplysning og liv, fællesskab
16. marts
v/præst Jes Rønn Hansen
v/Bent Otto Jensen
- kl. 9.45 alle Strib skoles 2.
6. april
klasses elever med forældre
v/Arne Schmidt Andersen
og søskende er velkomne til
20. april
Strib sognegård for introduktion til den minikonfirmandun- v/Niels Erhard Sørensen
4. maj v/Jes Rønn Hansen
dervisning, som vil løbe
af stabelen efter sommerferien. 25. maj
Udflugt til Himmelbjerget
Trinitatis, den 22. maj
kl. 10.30 i Røjleskov kirke v/ Koncerter
sognepræst Jes Rønn Hansen Tirsdag d. 5. april kl. 20.00
- en familiegudstjeneste hvor gospelkoncert ”Breeze of
Gospel” i Strib kirke.
alle børn og voksne i Røjleskov kirkedistrikt indbydes til Gratis entré. Indsamling ”Støt
gudstjeneste og efterfølgende ofrene i Asien”. Breeze of
Gospel består af Miriam Jul
hyggesamvær i Nyskov.
Rasmussen, sang, Peter
Kofoed- Nielsen, piano og
Fælles gudstjeneste:
sang, Esben Duus, trommer,
2. Pinsedag den 16. maj
Dan Rasmussen, bas og sang.
i Røjleskov
- Vi vil fremover holde et par www.breeze.dk
fællesgudstjenester om året
her i pastoratet. For at samle Onsdag d. 27. juli kl. 20.00
sommerkoncert DUO
hele menigheden til gudstjeneste under lidt andre former TAKEMITSU - med Birgitte
Holt Nielsen i Røjleskov
end sædvanligt og med hyg-

”Breeze of Gospel”
Kirke. Fri entré. Programmet
er et dejligt sommerprogram
bestående af Händel kantate,
“Nell dolce dell’ oblio”,
”Lyriske stykker” af Grieg, forårssange af Lene Holt Nielsen
og 4 smukke sommersange af
Carl Nielsen. Duo Takemitsu
består af professionelle klassiske musikere: Marianne Leth
på fløjte, Anders Borbye på
guitar og Birgitte Holt Nielsen,
sopran.
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Kalender
Vejlby-Strib-Røjleskov
pastorat

Kor
KORSKOLEN i Strib Kirke
Torsdage kl. 15 - 16 øver
i Strib Sognegård. Den henvender sig til uøvede børn i
alderen 9 - 11 år.

Legestue i Strib
Hver tirsdag mellem 10-12
i Strib sognegården er alle
børn fra 0-6 år velkomne sammen med mor, far eller ”bedste”. Vi synger, gynger og
laver noget sjovt hver gang.
UNGDOMSKORET i Strib
Saftevand, brød og kaffe får vi
Kirke Torsdage kl. 16 også. Det koster kr. 5.- pr.
17.30 øver i Strib Sognefamilie pr. gang at være med.
gård. Her synger unge i alde- Yderligere oplysninger fås hos
ren 11 - 16 år.
Birgit Tofterup på tlf. 6440 1605
Det er gratis at synge i kor.
Når sangeren er optaget i kir- Legestue i Vejlby
kekoret medvirker han/hun
Hver onsdag mellem 10-12
lønnet i kirken. Der forventes på Aulby skole er alle børn
interesse for musik, sang og
fra 0-6 år velkomne sammen
stabilitet.
med mor, far eller ”bedste”.
Vi synger, leger og laver
Frivillig VOKSENKOR
noget sjovt hver gang. SafteJuledag, Påskedag og
vand, rundstykker og kaffe får
Pinsedag er det festligt med
vi også. Det koster kr. 5.- pr.
korsang i Strib og Røjleskov
familie pr. gang at være med.
kirker. Tanken er at samle
For nærmere information koninteresserede voksne, - mænd takt Mette Rasmussen på tlf.
og kvinder, og så øver vi et
6340 0181.
par gange op til højtidsdagene og leverer lovsangen disse Børneklubben i Strib
dage. Interesserede kan hen- Hver tirsdag fra kl. 15.30vende sig til organisten
17.00 i konfirmandstuen i
Birgitte Skovmand, tlf. 2181
Strib præstegård, Nørre Alle
6965 eller 7592 8912
38, er alle børn velkomne fra
5 år og opefter til at deltage i
børneklubben. Klubben er tilIndsamlinger
- i alle tre kirker foråret 2005: knyttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, og har til
Påskedag, den 27. marts
formål at oplære børnene i
2005: KFUM & K.
den kristne tro. Vi lytter til
Pinsedag, den 15. maj 2005: bibelhistorie, synger, leger,
spiller drama, leger i hallen og
Folkekirkens Nødhjælp
10
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har det sjovt hver gang. Det
koster 75 kr. pr. år at være
med. Du er altid velkommen
til at besøge os. For nærmere
information ring til lederne:
Ann S. Jakobsen 6440 2670,
Birgit Nørtoft 6440 6114.
Vi holder sommerferie fra den
25. maj til den 23. august.
Sommerlejr
Børneklubbens sommerlejr
fra den 3. til 7. juli i Skåstrupstrand ved Bogense.
Strib børneklub inviterer alle
børn fra børneklasse til med
7. klasse med til en sommerlejr, hvor du kan opleve en
uge med mange spændende
aktiviteter, leg, hygge, sang,
bibelhistorie osv. Det er ikke
en betingelse, at du er med i
Strib børneklub, du skal bare
have lyst til at være med os i
sommerlejren. Sommerlejren
må gerne bruges som en form
for ”pasningstilbud” og der er
en stor flok af ledere til at
tage ansvaret. Sommerlejren
er en del af kirkens arbejde
blandt børn.
Yderligere oplysninger og
programmer fås hos Birgit
Nørtoft, tlf. 6440 6114.
FDF Vejlby/Strib
Vi vil holde møder i Vejlby
Missionshus - indtil Aulby
skole er bygget færdig. Her
får vi et stort nyt lokale hvor

Kalender
Vejlby-Strib-Røjleskov
pastorat

Kontaktperson for bibelstudievi kan være. Vi vil stadig
kredsen er Birgit Nørtoft, tlf.
være ude i sandgraven, når
vejret er til det. Vi regner med 6440 6114
at være ude efter påske.
Indre mission Vejlby
De daglige møder:
Onsdag, den 6.4. kl.19.30
Puslinge/tumlinge (5 - 9 år):
møde v/missionær Anne-Lise
Onsdag fra kl. 17.00 til 18.15, Bach, Fredericia.
kontakt Lone, 6440 6763
Mandag, den 11.4. kl. 19.30
Pilte (9 – 11 år): Torsdag fra
Bibelkreds Vejlby Kildegård
kl. 17.00 til kl. 18.30, kontakt Onsdag, den 13.4. kl. 19.30
Martin 2424 3372
Bibelkreds Missionshus
Væbnere og senior væbnere
Mandag, den 27.4. kl. 19.30
(fra 11 år): Torsdag fra kl.
Ydre Mission B:D:M:
19.00 til kl. 20.30, kontakt
Mandag, den 9.5. kl. 19.30
Martin 2424 3372
Indre Mission Middelfart
Kredsledere: Lene Sørensen
Pastor Bent Tage Nielsen,
(Vejlby), 6440 6378; Henrik
Gårdslev
Thomsen (Strib), 6440 1717
Mandag, den 23.5. kl. 19.30
Formand: Søren Thagaard,
Bibelkreds Vejlby Elmelund
6440 1119
Onsdag, den 25.5. kl.19.30
Bibelkreds Missionshus
Juni: Udflugt
KFUM og K Vestfyn
Tirsdag den 8. marts ”Jeppe Henvendelse angående missionshuset kontakt Rigmor
Aakjær, Digter og bonde”
Petersen, tlf. 6440 1440
v/pastor Ingrid F. Carlsbæk,
Fredericia
Tirsdag den 12. april ”Sandt Indre mission
menneske- historien om Guds Røjleskov
Søn” v/læge Knud Jacobsen,
Torsdag, den 7.4. kl. 19.30
Ulfborg
møde, Sudanmission
Tirsdag den 10. maj Udflugt. Torsdag, den 21.4 kl. 19.30
Yderligere information hos
Bibeltime
Torben Iversen, tlf. 6010 118, Onsdag, den 11.5. kl. 19.30
Vera Lundsgaard, tlf. 6441
møde v/landsekreter Arne
2875
Olsen, Fredericia
Torsdag, den 19.5. kl. 19.30
Bibeltime
Bibelstudiekreds
Mandag, den 6.6. Udflugt til
Mandag, den 18. april kl.
19.30 med tema ”Helligånden” Føns (Toves sommerhus)

Torsdag, den 23.6.
Skt. Hans fest
Yderligere oplysninger kan
fås v/Hans Lundsgård, tlf.
6440 2510
Foredrag
Røjleskov missionshus,
onsdag d. 18 maj kl 19.30
Inge Norling fra Fasterholtgaard kommer og taler om
emnet fred og forsoning.
Det er middelfart Y’s Men’s
Club der arrangerer.
Alle er velkomne.
Pastoretets dameklub
Savner du en lille smule kulturliv, musik, at være sammen
med andre, at føle dig vigtig?
Vil din kvindelige sjæl gerne
pynte sig med lidt mere kirkelige farver, er du meget velkommen til Dameklub.
Vi mødes en gang om
måneden i forskellige steder
i Strib, Vejlby og Røjleskov.
Vores første møde er Langfredag, den 25. marts kl.
16.00 i Strib Sognegård, hvor
vi skal se den meget omdiskuterde film ”The passion
of the Christ” med kaffe og
kagepause.
Vil du være med – sig det til
sognemedhjælper Kristine,
tlf. 6440 1198
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Kalender
Vejlby-Strib-Røjleskov
pastorat

Kunstudstilling
En gruppe af byens kunstnere
vil i Kristi Himmelfartsferien invitere til en kunstudstilling med arbejdende værksted i Sognegården, Strib.
Gratis adgang hver eftermiddag fra kl. 13-17 (5.–8. maj) –

for yderligere information
kontakt:
info@galleri-walther.dk
eller Anette Walther Fassing
på 6440 6113 – eller hold
øje med opslag.
Udstillingens titel er “Homo
Sapiens - Spring ud”.

Skal I med til Rom..?
eller kan tilsendes ved henvendelse til sognepræst Jes
Rønn Hansen. Men turen er
også en social tur, hvor mere
erfarne turister kan få nogle
hyggelige dage sammen med
andre, eller eventuelt foretage
udflugter på egen hånd. Jeg
vil som rejseleder gerne vejlede alt det, som jeg kan i den
Men vi vil prøve igen i år
nærmere betegnet til efteråret forbindelse - så spørg endelig.
den 29. oktober til 4. novem- Nogle studser over prisen!!
Det kan jeg godt forstå, men
ber 2005. (7 dage).
Rom er faktisk på grund af de
verdensberømte attraktioner
Prisen på turen er 6975,en af verdens dyreste byer at
kr. pr. person, og inkluderet
besøge. Så hvis man vil rejse
i den pris er flyrejse, busser,
guider og hotel med romersk billigt, skal man tage til
Mallorca i stedet for. På den
morgenmad (2 cigaretter og
anden side får man i Rom en
en kop stærk kaffe!).
uforglemmelig oplevelse, hvor
Rejsen er en klassisk Romrejse, hvor vi ser de ting, man man ser så ufattelig mange
smukke ting, og hvor man får
nu engang skal se, første
mærket, at det suser kraftig
gang man besøger byen.
fra historiens store vingeslag.
Rejsen er lagt i trygge hænder
Man kan læse mere om det
i Unitas Rejsers Katalog, som hos Unitas Rejser som teknisk
arrangør og sognepræst Jes
ligger i kirkens våbenhuse,
Sidste år manglede vi kun 1
tilmelding for at vores sognerejse til Rom var blevet til
noget. Men da sådan en tur
skal hænge sammen rent økonomisk for rejsearrangøren,
måtte vi desværre aflyse den
i sidste øjeblik.

12

Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 01/2005

Rønn Hansen som rejseleder.
Desuden får vi lokal dansk
guidning (obligatorisk) ved
mange af stederne.
Er I interesseret?
Henvend jer til sognepræst
Jes Rønn Hansen med et hvilket som helst spørgsmål
desangående!!!

Velkommen til
dagligstuen i Sognegården
Hvad er Dagligstuen?
Dagligstuen = hygge + fællesskab. Kom og vær med til en
hyggetime i Dagligstuen. Vi
samles i Strib sognegård, drikker kaffe og synger et par
sange. Derefter er der indslag
af vidt forskellig art, men altid
meget interessant.

Hvad var der
sidste gang?
På dagligstuemødet onsdag
formiddag den 2. februar fortalte Agnes Thomsen meget
medrivende om sin barndom
og ungdom i Nord Irland,
Ulster provinsen. Om det at
være født i en protestantisk
Bemærk!
udflugten den 25. maj familie og være nabo til en
Som f.eks. først i februar, hvor Den er ikke en erstatning for katolsk familie. Det had imelAgnes Thomsen fortalte om
vores Sogneudflugt den sidste lem de to religiøse fraktioner
sin irske barndom og unggår videre fra generation til
lørdag i august, men er blot
dom. Vel mødt.
generation, og som ingen
et forslag til et afslutningsarMie Lundsgaard rangement for forårets proende synes at tage. Forstå det,
kan vi ikke, men nu stor
gram.
tak til Agnes Thomsen for det
Vi har nemlig lidt penge i
kaffekassen, så vi tror vi kan indblik, vi fik i, hvad det beHvornår, hvor
tyder for en almindelig famitilbyde en billig onsdagsudog hvorfor har vi
lies hverdag.
flugt.
Dagligstuen?
Onsdage fra 10.30 til ca. 11.30 Vi vil se, om der er stemning Dagligstuemøderne er en god
måde at møde mange forskelfor en tur.
- alle er velkommen til disse
Jes Rønn Hansen lige emner på. Tak for det.
små hyggelige og uformelle
Kirsten Sørensen
sognepræst
formiddagsmøder i Sognegården i Strib.
Vi begynder med at drikke
en kop kaffe og spise et
rundstykke. Så hører vi et
kort foredrag (ca. 30 min) af
forskellige lokale kræfter.
Meningen er, at man har frit
spil til at sige, hvad man har
lyst til. Vi har altså ingen forventning om store professionelle foredrag, men vi tror, at
alle kan fortælle et eller andet
fra deres liv, læse en novelle,
et digt eller blot foreslå nogle
sange fra højskolesangbogen.
Hvis nogen har lyst til at
prøve kræfter med et kort
foredrag, kan man blot møde
op og lave en aftale med en
af præsterne. Efter foredraget
slutter formiddagen med en
sang og Fadervor.
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.... langt væk hjemmefra er ..
Du kan kun se klart med dit hjerte,
Hvad der er vigtigt er usynligt for dine øjne
Citat Antoine de Saint-Exupéry

Helt utroligt at være gæst i
sådan en kirke, hvor man
ikke forstod et ord af gudstjenesten, men hvor man ople1500 skure og 8000 mennes- vede et kristent fællesskab
Jørgen Rasmussen har sendt
uden lige. En gudstjeneste
en hilsen hjem fra Cape Town ker blev hjemløse.
Gudstjenesten startede præcist hvor man talte om guds tilgi(d. 16. januar 2005),
velse af synd, hvor vi som
klokken 9.00, og den blev
holdt på khosa, så vi forstod eneste hvide mennesker var
... og så ankom vi til den
budt hjerteligt velkomne i
Anglikanske Kirke i en town- ikke andre ord end Jesu
deres midte.
ship udenfor Cape Town, ved Kristi..
navn Guguleto, vi ankom i en
sølvgrå Mercedes 300 med
Der blev læst over
læderindtræk og chauffør i
Esajas kap. 49, 1.
Der var cirka 300
ulastelig sort habit med slips
Korinterbrev kap. 1
mennesker til stede
og nypudsede sko - bilen var vers 1 – 9, samt fra
ved gudstjenesten
bestilt til os af en hjælpeorga- Evangelisten Johannes Mange var børn, og vi hørte
nisation her i byen.
kap. 1 vers 29 – 35.
ikke en lyd fra dem under
gudstjenesten - udover deres
Formanden for kirkens kvinde- aktive sang og beden.
kor kom og satte sig ved siden Efter prædikenen var det tid
Præsten og kirketil et offer.
af mig.
værgen tog imod os
Hun havde alle mulige bønne- Menighedsrådsformanden stilved indgangen
lede sig op ved alteret med
Vi var i god tid og blev invite- bøger og liturgiske bøger på
ret på en lille tur rundt i den engelsk med sig. Hun slog op en dyb tallerken, og samtlige
i kirken defilerede forbi
nærmeste omegn mellem små for mig hele tiden, samtidig
med at hun råbte numrene op hende og lagde, hvad de nu
selvbyggede huse og skure.
på de salmer, der skulle syng- kunne undvære i hendes talDe gamle herberg for mænd
lerken. Der var gamle krumstod der endnu, men var ble- es. Korets damer var i uniform. Sort hue, lilla jakke, hvid bøjede kvinder og mænd,
vet lavet om til små etværelskjortebluse og sort nederdel. nogen endog med krykker,
seslejligheder.
der lagde hvad de kunne
På vejen herud kørte vi igen- Et flot skue af afrikanske
undvære. Der var små børn,
mamaer i alle størrelser og
nem uendelige rækker af
simple pap- og bølgebliksku- faconer. Alle med en forfærde- som også lagde deres mønter
lig baggrund og alle smilende i tallerknen.
re. De står ganske enkelt og
syngende og sommetider dan- En lille dreng på ca. 4 år var
læner sig op ad hinanden. I
ikke særlig glad for at give
sene. En større begejstring,
går var der gået ild i en del
områder med små skure, hvor stærkere tro og stor livsglæde, slip på sin mønt, så han snød
mennesker mistede alt det lidt har vi ikke oplevet tilsvarende sig forbi damen. Men ak og
ve, storesøster gennemskuede
i en dansk kirke.
de ejede. I alt nedbrændte
14
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... der også en Gud..!
Billede udlånt af Jørgen Rasmussen

hans forehavende, og han
blev sendt tilbage til damen
for at lægge sin mønt i tallerknen.

for hver en gæst (mon ikke
det ville opfattes lidt underligt
i Strib, Røjleskov og Vejlby
kirker, hvis det skete der?)

Vi ønskede hinanden fred ved
at stå op og holde hinanden i
hænderne hele kirken rundt
og synge en salme om fred
for hinanden og på jorden.
Lige efter prædiken stod
menighedsformanden op og
introducerede os med vore
navne til menigheden.
Der var også andre gæster fra
Sydafrika - alle sorte, som
hver stod op og sagde deres
navn, og hvor de kom fra.
Hele menigheden klappede

Inden gudstjenesten sluttede,
blev der aftalt en særlig mindegudstjeneste for ofrene i
Asien, hvor kirken skulle indsamle vistnok kr. 5000,00.
Et kæmpebeløb i en slumkirke. Ubunto (fællesskab) er
tilstede overalt i dette sorte
samfund, hvor har vi meget at
lære af afrikanerne med hensyn til omsorg for hinanden
uanset race og religion.
Efter gudstjenesten blev vi
inviteret hjem til præsten til

en småkage og en cola, sammen med formanden for kirkens kvindegruppe.
En ældre stærk kvinde, som
havde levet som tjenestepige
hos en hvid familie, - og
som kunne sige at hun altid
var blevet behandlet godt i
familien.
Mercedesen med chauffør
var klar igen til at køre os til
Cape Towns centrum.
De hjerteligste og varmeste
hilsner fra Cape Town, hvor
temperaturen er over 30 grader i skyggen.
Jørgen
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Konfirmationer i Strib og Vejlby
Konfirmeres den 10. april 2005
i Vejlby kirke kl. 10.15:
Anne-Katrine Forsberg B Pedersen, Bolsvej 7
Anne-Mette Sønderby Bonde, Hovkrogvej 24
Dan Jessen, Rudbæksmøllevej 2
Frederik Busk Nielsen, Hovkrogvej 23
Katrine Laursen, Kystvej 51
Kevin Marc Verning Jørgensen, Røjle Bygade 118
Lea Atzen Larsen, Bolsvej 42
Lærke Natascha Jensen, Lerbjergvej 38
Mathias Schlüter, Vestergårdvej 54
Mathias Sørensen, Abelonelundvej 45
Mikael Juul Hansen, Rudbæksmøllevej 25
Rasmus Forsberg Bundgaard Pedersen, Bolsvej 7
Rebekka Hilmer Heltoft Nielsen, Røjleklintvej 21
Sofie Bachmann Lange, Lerbjergvej 49
Thea Smolarz, Vestergårdvej 34
Tim Nielsen, Lerbjergvej 15

Konfirmeres Store Bededag
22. april 2005 i Strib kirke kl. 10.30:
Gabriel Haugsted Anzalone, Rørkærsvej 10
Erik Berthel, Ablonelundvej 31
Michael Lefoli Christensen, Vestergade 64
Sabrina Maja Gellert, Abelonelundvej 32
Pernille Buchwald Hansen, Øster Allé 11
Mike Westdorf Blicher Havsted, Münstervej 10
Marlene Schmidt Henriksen, Søborgvej 2
Simone Kragh Jacobsen, Gl. Slotsvej 16
Kamilla Smed Jakobsen, Flintevænget 10
Morten Vestergaard Jensen, Chr. Danningsvej 30
Christoffer Munch Jensen, Nørre Alle 14
Sidsel Mølsted Jensen, Stribgårdvej 71
Christina Illum Veel Jeppe, Rørkærsvej 16
Michael B. Nielsen, H.C. Lumbyes Vej 3
Nicolai Fischer Nielsen, Nørre Allé 21

Konfirmeres den 23. april 2005
i Strib kirke kl. 10.30:
René Oscar Lundgreen Andersen, Kilevænget 3
Maria Elisabeth Andreasen, Vestergårdvej 68
Louise Børsting Dannefer, H.C. Lumbyesvej 33
16
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Nikolaj Sommers Gjettermann, Carl Nielsensvej 16
Nadia Hald Gorski, Vestergårdvej 12
Marie Ørum Guldbrandt, Røjlemøllevej 6
Sofie Jensen, H.C. Lumbyesvej 4
Pia Juul, Carl Nielsensvej 20
Marc Sinding Jensen, Røjle Bygade 88 D
Marianne Ingersgaard Jørgensen, Chr. Danningsvej 46
Mikkel Lauge Jørgensen, Løkkevej 13
Sebastian Robert Kersting, Carl Nielsensvej 21
Louise Danholt Larsen, H.C. Lumbyesvej 45
Christian Lynggård Larsen, Gl. Strandvej 173
Jens-Emil Nørmark Nielsen, Sofiendalvej 44
Louise Choon Pedersen, Vestergade 12
Ninna Busk Rasmussen, Carl Nielsensvej 25
Andrea Alberte Rasmussen Stengård, Vestergårdvej 33
Marie Kristine Warming, Strib Landevej 62
Cathrine Ørnstrøm, Øster Allé 64
Maria Cassandra Aagaard, Vestergårdvej 98

Konfirmeres den 24. april 2005
i Strib kirke kl. 10.30:
Anders Bugge Boesen, Vestergade 75
Anna Meeri Luckmann, Chr Dannings Vej 31
Cecilie Kirkegaard Johansen, Kamillavej 8
Cecilie Lyst Petersen, Gl Strandvej 7
Christian Kronborg Hansen, Chr Dannings Vej 81
Christian Løkkebø, Kamillavej 6
Henrik Oksfeldt Christiansen, Røjlemosevej 111
Josefine Maria Hansen, Møgelvænget 2
Kasper Storm Rasmussen, Færgegårdvej 3
Lasse Knudsen, Peter Cornelius Vej 3
Line Mølgaard Nielsen, Idrætsvej 12
Malene Bækgaard Jakobsen, Abelonelundvej 40E
Nanna Villadsen Hoé, Chr Dannings Vej 37
Ninna Bilstrup Rask, Vestergade 13
Rasmus Damberg Schou, Idrætsvej 14
Rikke Knudsen, Sofiendalvej 96
Sabrina Rebecca Hjort Hansen, Strib Landevej 52
Christian Martin, Sønder Alle 87
Sune Sebastian Nielsen Rosenkjær, Münstervej 5
Tobias Daugård Eriksen, Øster Alle 65
Trine Steffanie Hinge, Vestergårdvej 55A

Fastelavn er mit navn
Udklædte børn, fisk som
Jesus tegn, glade voksne og
masser af fastelavnsboller –
der var Fastelavn i Strib og
Vejlby kirker den 6. februar.

Selvom jeg ikke er 1 år gammel, men næsten 31 år var
det min første fastelavn. Og
derforuden skulle jeg så hjælpe Bente Luise (præsten, red.)
med at arrangere fastelavnsaktiviteter i Strib og Vejlby kirker. Nej, hvor var det ”frygtelig” – at tænke sig, jeg skulle
finde en missekat til tønder,
bage store fastelavnsboller
med flødeskum og marmelade og lave varm chokolade til
børnene. Og så skulle børnene komme med maske på, og
hvis de ingen boller eller
kakao fik – så ville de blive
sure på mig og lave ballade.
Og det hele skulle ske ved
kirken…?

Men det gik rigtigt godt, fordi
jeg skulle ikke finde en kat til
tønden, og jeg skulle ikke
bage fastelavnsboller. Jeg fik
hjælp fra dem, som har været
til Fastelavn i mange mange
år. Tak til Erik Thorning for at
finde tønder og slik (ikke katten), Per Rolighed Larsen,
Agnes Thomsen og Lydia
Kragh-Hansen for hjælpen
ved arrangementet i Strib. Tak
til Theis Hansen og Vejlby
FDF, Åse Mikkelsen, Rigmor
Petersen og Tove Nielsen for
den hygge i Vejlby, som vi
alle sammen oplevede.
Tønder blev slået ned og slik
faldt ud, fastelavnsboller fra
bageren var de bedste til de
søde tænder. Og så hygge
med te, kakao, juice og kaffe.

Og jeg var glad for sådan en
dejlig dag sammen med
mange søde mennesker, børn
og slik ind imellem.
Kristine Z. Nüchel,
sognemedhjælper
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Børneside
- i samarbejde med...
Hej du!
Vi har en spændende Påskekonkurrence
for dig samt en lille farveopgave.
Påskekonkurrence
Påske er tidspunktet, hvor alt
vågner – det spirer og der
kommer blomster i haven og
i skoven, fugle nyder solen,
og der er også højtid i kirken
– Jesus Kristus opstår fra de
døde – det er Påske.
Vi inviterer alle børn og unge

● De unge fra 13 til 16 år
skal skrive en dejlig historie (max. 2 A4).

De bedste tegninger bliver til
hilsekort for næste års Påske.
De bedste gækkebreve bliver
udstillet i alle 3 kirker i
● De små indtil 5 år skal
male eller tegne en tegning Påsken.
De bedste historier bliver
om Påske på papir i A4
trykt i vores kirkeblad.
størrelse.
● De store børn fra 6 til 12 år Men alle bliver I inviteret til
slutarrangement for at gratuleskal lave et eller to gækre de 3 bedste og spise kage.
kebreve.
fra 5 til 16 år til at deltage i
Påskekonkurrencen:

Alle konkurrenceløsninger sendes til
Strib sognegård indtil
Påskesøndag, den
27. marts 2005 kl. 12.00
med bemærkningen
”Påskekonkurrence”.
Løsningerne vil blive
bedømt af en gruppe
dommere – 4 menighedsråds repræsentanter, sognemedhjælper og 2 børneklubledere.

✂

Vil du vide mere:
Ring til mig:
sognemedhjælper Kristine,
tlf. 6440 1198

Navne- og adresseliste
- for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Kirkekontoret:
Strib Præstegård
Nørre Alle 38, Strib
Tlf. 6440 1075,
fax 6440 1175
E-mail: jrh@km.dk
Træffetid:
Tirsdag til fredag 11.00-12.00
Torsdag 18.00-19.00
Mandag er fridag
Alle Vejlby-Strib-Røjleskov
pastorats beboere kan henvende sig på kontoret angående fødselsanmeldelser,
attester, navneforandring osv.
Strib sognegård
udlejning:
Henvendelse til Lis Jensen
Tlf. 6440 2030,
E-mail: lis.svendaage@mail.dk
Sognepræst
Jes Rønn Hansen
Strib Præstegård
Nørre Alle 38, Strib
Tlf. 6440 1075,
E-mail: jrh@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst
Bente Luise Toft (på barsel)
Vejlby Præstegård
Nybølvej 1, Vejlby
Tlf.: 6440 1466,
E-mail: blft@km.dk
Fredag er fridag
Vikarpræst

Søren-Herluf Sørensen
Langelandsgade 8 st. tv.
5000 Odense C
Tlf. 6440 1466 el. 4096 4289
Han vil have kontor i Sognegården i Strib, hvor han kan
træffes efter aftale.
Han vil ligeleds kunne træffes
på kontoret Vejlby Præstegård
mandag og torsdag mellem
10.00 og 12.00

Organister:
Vejlby
Karen Elisabeth Jensen
Gasværksvej 9, Middelfart,
tlf. 6441 2923

Sognemedhjælper
Kristine Zarina Nüchel
Strib Sognegård
Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 6440 1198,
E-mail: stribkirke@mail.dk
Træffetid: Mandag 10.00-12.00
Anden træffetid kan aftales

Menighedsrådsformand:
Lene M. Sørensen
Røjle Bygade 118
5500 Middelfart
Tlf. 6440 6378

Kirkegårdene:
Vejlby
Graver Knud Aage Pallesen
Nybølvej 30, Vejlby,
tlf. 6440 1909
Træffetid dagligt 12.00-13.00
Onsdag er fridag

Strib-Røjleskov
Brigitte Skovmand
Jasminvej 5, Fredericia,
tlf. 7592 8912

Kirkeværgerne:
Vejlby
Helen Johansen
Nybølvej 14,
tlf. 6440 1776
Strib
Birgit Nørtoft Christensen
Færgegårdsvej 12,
tlf. 6440 2695

Strib
Graver Helge Amossen
Vestergade 93, Strib,
tlf. 6440 1828
Træffetid dagligt 8.00-16.00

Røjleskov
Lydia Kragh-Hansen
Billeshavevej 46,
tlf. 6440 1958

Røjleskov
Graver Lise Hakala
Klintholmvej 29, Røjleskov,
tlf. 6440 2850
Træffetid; Torsdag 18.00-19.00
Mandag er fridag

Kirkebil:
Ring til TAXA tlf. 6461 4055
inden kl. 8.00 søndag morgen. Nævn det er kirkebilen,
der ønskes og til hvilken
kirke.
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Gudstjenesteliste
marts-april-maj-juni
Dato

Vejlby kirke

Strib kirke

13. marts Mariæ Bebudelse
20. marts Palmesøndag

14.00 shs
10.15 shs

9.00 shs
10.30 jrh

24.
25.
27.
28.
3.
10.

19.30
10.15
10.15
14.00

Røjleskov kirke
10.30 shs
9.00 jrh

Familiegudstjeneste

marts Skærtorsdag
marts Langfredag
marts Påskedag
marts 2. påskedag
april 1.s.e.Påske
april 2.s.e.Påske

shs
jrh
jrh
jrh

ingen gudstjeneste

10.15 jrh

10.30
9.00
10.30
9.00
10.30
9.00

shs
shs
shs
jrh
shs
shs

19.30
10.30
9.00
10.30
9.00
10.30

jrh
shs
shs
jrh
shs
shs

konfirmation

17. april 3.s.e.Påske
22. april Bededag

19.30 shs
10.15 jrh

10.30 shs
10.30 shs

9.00 shs
9.00 jrh

konfirmation

23. april ”Bedelørdag”

10.30 shs
konfirmation

24. april 4.s.e.Påske

9.00 shs

10.30 jrh

10.30 shs

konfirmation

1. maj 5.s.e.Påske
5. maj Kr.Himmelfart

9.00 shs
10.15 shs

10.30 shs
10.30 jrh

19.30 shs
9.00 jrh

Mindegudstjeneste
Danmarks befrielse 60 år

8. maj 6.s.e.Påske
15. maj Pinsedag
16. maj 2.Pinsedag

10.15 shs
10.15 jrh

10.30 jrh
10.30 shs

ingen gudstjeneste

ingen gudstjeneste

22. maj Trinitatis

10.15 shs

9.00 jrh
9.00 shs
10.30 jrh
fællesgudstjeneste

9.00 shs

10.30 jrh
familie-gudstjeneste

29.
5.
12.
19.

maj 1.s.e.Trin.
juni 2.s.e.Trin.
juni 3.s.e.Trin.
juni 4.s.e.Trin.

10.15
19.30
9.00
9.00

shs
jrh
jrh
jrh

9.00
10.30
10.30
10.30

jrh
jrh
jrh
shs

jrh Jes Rønn Hansen
shs Søren-Herluf Sørensen

www.hansengrafisk.dk - 6441 7030

10.30 jrh
9.00 jrh
ingen gudstjeneste

10.30 jrh

