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Kære læser
...så kom sommeren....
– i går aftes kunne vi sidde
ud til sent og dufte grillen fra
naboerne; så er det sommer –
ligesom jeg også kunne gå
over græsplænen på bare fødder for at give kaninen en
mælkebøtte, uden at frygte
for lungebetændelse; så er det
ved at være sommer.
Æbletræet har stået i fuldt flor
og den første ukrudt er allerede ved at drive mig til vanvid;
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ja det er også noget af det,
der viser, at det er sommer.
Med sommeren kommer selvfølgelig også sommernummeret af kirkebladet – så værså’god.
Vi er nu færdige med
vores 3 temanumre
om vore dejlige kirker
Det var været en spændende
opgave at ”forske” lidt i deres
historie og vi vil gerne takke
alle, der har hjulpet os med
de meget fine artikler, vi fik
ud af det.
Og da vi så er færdige med
et tema, betyder det jo, at vi
kan gå i gang med det næste.
Vi vil over de næste mange
numre præsentere redaktionen på kirkebladet - og vi
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starter i dette nummer med
en artikel af og om vores
sognemedhjælper Kristine,
som lige fra starten har kastet
sig med stor iver ud i opgaven med bladet.
Jeg vil også her benytte lejligheden til at minde om – for
de der måske ikke har opdaget det endnu – at vi nu har
fået en meget flot web-side,
hvor du vil kunne finde alle
nødvendige oplysninger om
sognet.
Siden hedder:
www.pastorat.dk
God læselyst og ha’ en dejlig
solfyldt sommer.
På gensyn til efteråret.
Redaktøren

”Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held ?”
Så er det blevet sommer igen.
Sommer hvor træerne i skove
og i haver nu pranger med sit
løv, og jorden har dækket til
sit støv med sommergrønne
klæder.
Sammenlignet med foråret,
der er et sandt drama, der
udspiller sig mellem nattefrostens sidste krampagtige greb
og forårssolen, der langsomt
tager til i styrke, er sommeren
den rolige periode. Vi
befinder os dog i vækstens
periode en tid præget af håb
og tillid til, at væksten sætter
ind. Sommeren er vækstens
tid, men for de fleste af os
også en ventetid. En tid hvor

man kan glæde sig over de
blomstrende haver og markernes skiftende farver fra grøn
til gylden. En tid til at undre
sig over grokraften, og en tid
til at grille i haven. Men vækstens tid er også den tid, hvor
livet trues af tilværelsens nedbrydende og ødelæggende
kræfter. Med modning og høst
er planternes kredsløb sluttet.
Høsten bliver vækstens ophør
og forudsætning for den nye
såsæd. Således sammenfatter
høsten billedligt livet og
døden. Døden er forudsætning for, at nyt liv kan opstå.
Dette billede kender vi også
fra de evangeliske beretninger.

Kirkeåret har sin rytme, og
årets gang i naturen har sin
rytme. I kirkeåret føres vi
gennem hele fortællingen om
Jesus fra forudsigelserne af
hans komme, hans undfangelse og fødsel, hans barndom
og opvækst, til de sidste år de sidste timer af hans liv – til
hans død. Ligesom et frø, der
lægges i jorden i det tidlige
forår og bliver til liv og håb,
således bliver han også liv og
håb for disciplene – for os,
ved sin opstandelse.
Årets gang i naturen og Jesusfortællingen er forskellige historier, men virker dog ind på
hinanden. I salmebogen
finder vi da også mange billeder fra de skiftende årstider
og naturen, der tolker Jesu liv
og gerninger.
Et centralt motiver i kristendommen er således også fra
naturen, såning, vækst, modning og høst. Det er motiver,
der på den fineste måde
binder kristendommen sammen, sætter Faderen i forhold
til Sønnen, som den livgivende og skabende gud, der må
skabe liv på ny hvert øjeblik,
døden som en del af vort jordiske liv slår til, og i forhold
til Helligånden, livskraften,
der formår at skabe nyt i
naturen og dermed også hos
os og i os.
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”Hvad magted jeg vel, om du ej gav held ?”

belse, det er gud, der har
skabt himlen og jorden, sådan
som vi bekender det i trosbekendelsen. Han har givet
planterne grokraft og vækstbetingelser i form af regn og
sol. Derfor er der også stadig
Man kan også kalde trinitatis- grund til at takke for alt det,
tiden for kirkens hverdag eller som vi får lov til at høste i
vore haver og på markerne.
arbejdsdag. Efter en lang
række fester og højtider i forFor mange kan det dog virke
året, hvor det liv er blevet
fjernt og fremmedartet at
sået, som vi skal leve af og
leve på, er vi nu kommet ind holde særlige takkegudstjei vækstens tid. Derfor er den nester for høsten. De færreste
gudstjenestelige farve i trinita- af os fornemmer sammentistiden også grøn, grøn som hængen mellem såning, vækst
og høst. Fornemmer den dobvækst, håb og modning.
Såning, vækst og høst er først belte glæde der er ved en
nyopgravet kartoffel, man selv
og fremmest udtryk for skaforsigtigt har lagt i jorden.
Nej – så er høsten ærlig talt
snarere til besvær, sådan kan
det føles, når man kommer
kørende ad landevejen på vej
til stranden i en stegende
varm bil, så pludselig går trafikken i stå, man snegler sig
af sted, en traktor med et
kornlæs ligger længere fremme og spærrer vejen – høsten
er kommet i vejen.
På kirkeårskalenderen er vi
nu nået til trinitatistiden den
periode, der udgør den festløse halvdel af kirkeåret, hvor
der ikke er nogle helligdage
og dermed en ekstra fridag.

ikke er det sidste, men kun
det næstsidste.
En skaberkraft, der virker i
naturen, og dermed også i og
hos os, i forholdt til næsten.
Vi ved det jo nok, at vi
dybest nede er afhængige af
en skaberkraft, der er større
end os selv. Vi oplever os på
en gang som mennesker, der
står uden for naturen og virker ind på den, og som dele
af den store sammenhæng,
som naturen er, og som giver
vilkår for vækst. Vi ved, at alt
og intet er os givet, selvom vi
i selvovervurdering fortrænger
det og ikke altid regner med
det i vort daglige liv.
Vi kan lægge et frø i jorden,
vi kan sige nogle kærlige ord
til dem vi holder af, men om
frøet spirer, om ordene slår
rod og giver det svar vi
ønsker, kan og skal vi ikke
bekymre os om.
Men derimod
takke for regnen, som vander
mit land,
for solskin og varme i sommerens
brand,
for avl i min lade dig love.
Hvad magted jeg vel, om du
ej gav held ?
Det vokser jo medens vi sove.

Men i stedet for at irriteres
skulle vi langt hellere glæde
os over, at det atter er blevet
høst. En høst, der giver os tilsagn om håb og nyt liv, og at
der er en grokraft, som gør, at God Sommer
liv opstår af døde, og døden
Søren-Herluf Sørensen
4
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Til gudstjeneste
uden for lands lov og ret
Rent geografisk befinder jeg
mig cirka 550 kilometer vest
for Addis Abeba (Etiopien) i
en regionsby, der hedder
Mizan Teferi. Jeg skal undersøge mulighederne for at støtte en Synode(svarer til et stift)
for Folkekirkens Nødhjælp.
Var blevet lovet en gæstebungalow, uden vand og el. Men
som de sagde, jeg kunne købe
nogle gryder på vejen derud.
Hugge brænde og lave mad
på bål. Vandet kunne jeg finde
ved de store vandpytter omkring huset. I øvrigt var der en
del dræberbier i huset, så de
anbefalede mig i Addis Abeba
at købe noget antihistamin.
Dog jeg var heldig at blive inviteret til at bo på en UNHCR
grænsepost for flygtninge fra
Sudan. Her fandtes generatorer
til el samt brusebad.
Det er juni måned
Klokken er 6.00 om morgenen. Den tropiske nat er stadig kulsort. Tropisk regn står
ned i tove. Jeg skal til gudstjeneste i Aman’s prebytarianske
kirke klokken 07.30. Bliver
vistnok afhentet om 10 minutter af en gammel Toyota
4hjuls trækker.
Som overalt i Afrika kommer
bilen for sent. Chaufføren skal
først ud til noget familie i
nærheden for at hente noget

korn og nogle potter, som
skal afleveres på vej til kirken. Kirken i Aman ligger
cirka 25 kilometer fra vores
landsby, men der er ingen
asfaltveje overhovedet i området kun grus og lerveje helt
opkørt af pløre under de heftige tropiske regnskyl.
Gennemsnitsfarten er kun 10
km i timen, og den sidste
kilometer til kirken er vejen
så pløret og opkørt, at bilen
ikke kan trække os derop.
Vi må gå det sidste stykke.
Ved ankomsten er gudstjenesten allerede i gang.
Kirken er en lille lerklinet
bygning. På mirakuløs måde
er der nogen, der presser os
ind i kirken .
Da jeg er en gammel hvidhåret mand, der skal vises den
største respekt, bliver der

omgående fremskaffet noget,
jeg kan sidde på.
Foran mig sidder, står og
hænger cirka 400 mennesker,
der er ikke vinduer i bygningen, men blot huller, så der
står også en utrolig masse
mennesker udenfor og følger
med i Gudstjenesten. Alle er
klædt i tykt vadmelstøj. Det
lugter af røg og gammel sved.
Godt at jeg sidder lige inden
for døren og ikke inde midt i
kirken. Alt fra babyer på ryggen af deres mødre, børn,
unge mennesker til voksne.
Det er højt oppe i bjergene og
temperaturen er langt nede.
Folk bor i lerhytter med bålplads indenfor. Man ser røgen
stige op igennem græstagene.
Det betyder at alt bliver gennemsyret af røg, og når det
regner forstærkes lugten.

Foto: Udlånt af Jørgen Rasmussen
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Til gudstjeneste
uden for lands lov og ret

Gudstjenesten foregår på et
lokalt sprog, som jeg selvfølgelig ikke forstår, og derfor
heller ikke kan kontrollere
deres teologi. Men gudstjenesten går ind alligevel.
Fællesskabet med så mange
mennesker, som man ikke
kender, og ikke deler tilværelse med. Alligevel har vi
den fælles Bibel, som vi kan
dele. Det er stærkt, når fællesskabet ikke er baseret på ord
men på fælles holdninger. Jeg
sidder også og filosoferer
over, hvorfor vi i Danmark
har så meget velstand og de
mennesker foran mig så
meget fattigdom, og hvorfor
kirken her tiltrækker så
mange mennesker, til trods
for at de selv skal betale alt.
Det undrer mig også, hvordan
det kan være, at her er
Vorherre med i hele livet,
hver dag og hele dagen. Man
går sammen, og beder for
høsten, for vejret, for sundheden og for hinanden, man er
i konstant dialog med
Vorherre. Har jeg det for godt
selv til kun at bekymre mig
for Vorherre ved specielle lejligheder.
Menigheden, alle disse fattige
mennesker, betaler selv for
deres prædikant. Kirken her
har ikke råd til en uddannet
6

præst, men blot hvad de kalder en evangelist, som har
gået på en bibelskole. Kirken
i Aman ejer et stort stykke
land, hvor de dyrker alverdens forskellige grøntsager.
Afgrøderne bliver solgt til kirkens medlemmer, og er med
til at styrke deres kost og
gøre den mere alsidig og
sund..
Menigheden har 7 evangelister/frivillige, der har læst hele
bibelen. De holder gudstjenester rundt i de omkringliggende bjerge hver anden søndag. De har ikke råd til kirkebygninger andre steder en
den her i Aman. De andre
steder holdes gudstjenesterne
under et træ. Sognet har i alt
3.500 døbte medlemmer, som
alle er aktive kirkegængere.

Rudbækshøj
har fået en
ny altertavle
Brugere af det lille kirkerum
på Rudbækshøj har fremstillet
en ny altertavle til erstatning
for den gamle.
Resultatet er, som man kan
se på billedet, blevet meget
vellykket og smukt.

Billedet omkranser Kristusbegivenheden og illustrerer
på en gang både Jesu fødsel,
død og opstandelse.
Der er
gudstjeneste på Rudbækshøj
kl. 10.15
den 2. og
4. torsdag
Efter gudstjenesten holdt jeg
hver
møde med menighedsrådet.
måned,
De spurgte om ikke Folkeog alle
kirkens Nødhjælp kunne hjæl- der har
pe dem med en donation
lyst, kan
bestående af muldyr med sad- deltage.
ler. Muldyrene skulle bruges
af evangelisterne om søndagen, når de skulle ud i bjergene og prædike ad uvejsomme
stier, hvor ikke en gang
motorcykler kunne komme
frem.
Jørgen Rasmussen
12. maj 2005
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Alene kan vi gøre så lidt,
sammen - kan vi gøre så
meget...
Mit navn er Kristine Zarina Nüchel, og jeg blev ansat som sognemedhjælper fra nytårsdag 2005
Jeg vil gerne sige at jeg altid
har drømt om et arbejde i kirkemiljø samt et arbejde med
mennesker, som kan se, at
der er plads i deres hjerte
til Gud, andre mennesker og
kirken.
Og jeg er meget glad for at
arbejde et sted, hvor der er
en skøn natur og en medmenneskelig venlighed.
Jeg stammer fra Letland, hvor
jeg har gået i skole, været
spejder, fået min uddannelse
i teologi og pædagogik, har
arbejdet i folkeskolen som
klasselærer og undervist i
kristendom, etik, kunst, engelsk og edb, samt arbejdet på
kontor som informationsspecialist i Landbrugets Rådgivningscenter.
For næsten 4 år siden mødte
jeg min mand i forbindelse
med vores arbejde.

Sognemedhjælper er en hjælper, som er med i og midt i
det, som sker i sognet.

den, for kun sammen kan vi
gøre meget.
Lad os sprede Guds kærlighed
imellem alle.

Det være sig samarbejde med
skoler, børne- og ungdomsor- Dem vi kender, og dem vi
ganisationer, de ældre samt
ikke kender.
de, som bare har lyst til noget
Kristine
kirkeligt og hjerteligt og arbejde med dem, som har brug
for hjælp og omsorg.

Hvis en dag
● du føler dig meget ensom
og gerne vil snakke med
nogen – ring til mig og
jeg kommer gerne
● du får en god ide til
vores sogn – kom og lad
os diskutere den
● du har brug for hjælp –
kom og lad os se, hvem
der kan hjælpe dig

● jeg ringer til dig og siger,
Det var en meget interessant
at der er en lille opgave
tid, som gav os en stor gave
til dig – sig ikke nej, og et stort ansvar – familie.
for så er det noget,
Nu bor vi i Danmark og har
som kun du kan hjælpe
en større (op)gave – en datter
med, eller der er nogen,
Laura, som nu er 1 år gammel.
som har brug for netop
At være sognemedhjælper er
din omsorg.
også et stort ansvar og en stor
opgave.
Vi skal lære at støtte hinanVejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 02/2005
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Gudstjenester
på plejehjemmene
Som bekendt har vi her i
området 2 plejehjem:
Strandvejens Plejehjem og
Ældrecentret Rudbækshøj.
På Strandvejens Plejehjem
afholdes gudstjeneste den
1. og 3. torsdag i måneden
kl. 10.00 og på Rudbækshøj den 2. og 4. torsdag i måneden kl 10.15.
Gudstjenesterne forløber stort
set som søndagstjenesten i
kirkerne - dog i en kortere

udgave. Ved klaveret har vi
den opgave at støtte salmesangen. Vi ønsker meget en
god tilslutning til denne del af
den fælles time. Derfor: alle i
sognet er velkomne til at tage
del i og dermed give gudstjenesten det løft, som mange af
beboerne kan glæde sig ved.
Velkommen til dette fællesskab!
Karen Pedersen
og Bent Otto Jensen

Tag børn med i kirke...
Jesus siger: ”Lad de små børn komme til mig...”
(Lukas 18,16)
Kirken bliver ældre og ældre,
men hver gang der ses et
barns smil og høres en klar

latter som en kirkes klokke,
bliver kirken yngre og får nyt
liv og eksistens.
Lad de små komme i kirken,
lad dem fylde vore kirker
med Guds rige.
Vi har så længe overvejet at
lave en ”børnevenlig” kirke,
også imellem vores børneog familiegudstjenester, og
nu er det sket.
Som aktivitetstilbud har vi
børnebøger med historier fra
Biblen, malebøger, tegninger
med dagens tekst og store
legeklodser til de helt små.
Alt findes i våbenhuset i kirkerne.
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Desuden har vi i september
planer om at åbne en “Søndagsskole” i Strib kirke, hvor
jeres børn under noget af
gudstjenesten vil blive passet
i sognegården, og have det
sjovt med forskellige aktiviteter - med sange, med læsninger fra Børnebiblen, med maling og tegning, teaterspil osv.
Og hvis du har gode ideer
og lyst til at være med - med
børn – tag del i opbygning
af Søndagsskolen ring til sognemedhjælperen på telefon
6440 1198.
Vi glæder os meget at tilse
jer og jeres børn i kirken om
søndagen.
Kristine Z. Nüchel

Sogneudflugt...
Lørdag den 27. august
”Sogneudflugt har
altid været en utrolig
spændende tur og en
stor oplevelse
Folk glædes og hygges.
Vi sidder i bussen og synger.
Jes siger en bøn, og vi synger
en salme.
Folk nyder at være med på
sogneudflugt for at opleve
og se Danmark i alle krogene
- kirker, parker, kunst og de
mange historier bagved alt.
Vi får rundstykker og kaffe
på vejen, spiser vores madpakke ved den bedste udsigt,
og får eftermiddagskaffe et
alletiders sted.
Det er også et stort arbejde
for dem, som arrangerer, tak
for det.
Men vi jo ses i bussen
i august!”
Inge Lise Corfitz

Turen går lørdag den 27. august til Odense
- programmet ser ud som følger:
8.00: Afgang fra Sognegården i Strib,
Morgenkaffe i Brylle Præstegård
10.00: Besøg i Odense Domkirke
11.00: Besøg i den katolske Sct. Albani kirke med guide
12.00: Madpakkerne indtages i Den Fynske Landsby
15.00: Afgang til et godt kaffested
16.30: Afslutning i Bellinge kirke
Prisen for deltagelse er som sædvanlig kun kr. 100,heri er inkluderet bustur, morgenkaffe, entreer, eftermiddagskaffe.
Husk selv at medbringe madpakke til frokost.
Tilmelding nødvendig senest den 10. august ved
henvendelse til:
Aksel Thorsen 6340 0136, Jes Rønn Hansen
6440 1075 eller Kristine Z. Nüchel 6440 1198

”Naturen, kirker,
kirkegårde.
Bare for at komme ud af sit
eget hus, se noget nyt eller
noget gammelt - det anbefales
meget.
God tur - godt fællesskab!”
Thora Djursaa
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Kalender
Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Juni
Tirsdag, den 14.
Menighedsrådsmøde
kl. 19.00-22.00
Strib Sognegård
Juli
Onsdag, den 27.
Sommerkoncert
DUO TAKEMITSU*
kl. 20.00 Røjleskov kirke
August
Tirsdag, den 16.
Kirkernes Legestue
åbner efter sommerferie
kl. 10.00-12.00
Strib Sognegård
Menighedsrådsmøde
kl. 17.00-18.45
Strib Sognegård
Lørdag, den 27.
Sogneudflugt (se side 9)
Mandag, den 29.
Bibelstudiekreds
kl. 19.30 tema ”Helligånden”
Onsdag, den 31.
AKI Legestue
åbner efter sommerferie
kl. 9.30-11.30 Aulby skole
September
Søndag, den 4.
Høstgudstjeneste **)
kl. 10.30 Vejlby kirke
v/Hanne Jul Jakobsen
10

Tirsdag, den 6.
Salme Sogneaften
kl. 19.30 Strib Sognegård
v/Birgitte Skovmand
Onsdag, den 7.
Dameklub
Litteratureftermiddag
kl. 15.00-17.00
Strib Sognegård
v/Søren-Herluf Sørensen
Tirsdag, den 13.
KFUM/KFUK
Biolog K. B. Østergaard
Skabelse, aben/Adam
kl. 19.30 Strib Sognegård
Onsdag, den 14.
Indre Mission Vejlby
kl. 19.30 Fødselsdags fest
v/Svend Erik Langdahl
Søndag, den 18.
Børn- og familieHøstgudstjeneste
Kirkefrokost/Åbning af
Søndagsskolen
kl. 10.30 Strib kirke
Tirsdag, den 20.
Menighedsrådsmøde
kl. 19.00-22.00 Aulby skole
Onsdag, den 21.
Indre Mission Vejlby
Bibelkreds Missionshus
kl. 19.30
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Mandag, den 26.
Bibelstudiekreds
tema ”Helligånden” kl. 19.30
Onsdag, den 28.
Indre Mission Vejlby
Høstfest kl. 19.30
*DUO TAKEMITSU med Birgitte Holt Nielsen i
Røjleskov 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.

**) Høstgudstjeneste
i Vejlby
Præst ved årets høstgudstjeneste i Vejlby bliver et lokalt
sognebarn, nemlig Hanne Jul
Jakobsen.
Hanne er født og opvokset i
Vejlby, men bor i dag i Århus,
hvor hun er ansat som konsulent i KFUM og KFUK i
Danmark. Hun arbejder med
udvikling og kreative projekter, der har fokus på børn,

Kalender
Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

Det sker hver uge:
Hver tirsdag
kl. 10.00-12.00
Legestue i Strib Sognegård
Yderligere oplysninger –
Birgit Tofterup, tlf. 6440 1605

kl. 17.00-18.30
FDF Pilte

Hver onsdag
kl. 9.30-11.30
Legestue i Aulby skole
For nærmere information –
Mette Rasmussen,
tlf. 6340 0181.

For mere
information:
Bibelstudiekreds
Birgit Nørtoft, 6440 6114

kl. 17.00-18.15
FDF Puslinge/tumlinger
Leder Lone, tlf. 6440 6763

Hver torsdag
kl. 15-16 øver Korsskolen
i Strib Sognegård.
Den henvender sig til uøvede
børn i alderen 9 - 11 år.
unge og tro. Målet er at give
kristendommen nutidige
udtryk, sådan at den bliver
relevant og vedkommende for
børn og unge i 2005.
Hun arbejder med at engagere unge i arbejde med film og
musik, og bruger meget af sin
tid på at arbejde med alternative undervisnings- og gudstjeneste former.
Vi glæder os til at møde
Hanne ved Årets Høstgudstjeneste i Vejlby, søndag den
4. september kl. 10.15.

kl. 16.00-17.30
øver Ungdomskoret
i Strib Sognegård.
Her synger unge i alderen
11-16 år.
Det er gratis at synge i kor.
Når sangeren er optaget i
kirkekoret medvirker han/hun
lønnet i kirken.
Der forventes interesse for
musik, sang og stabilitet.
Organisten Birgitte Skovmand,
træffes på telefon 2181 6965
eller 7592 8912

kl. 19.00-20.30
FDF Væbnere
Leder Martin, tlf. 2424 3372

FDF Vejlby/Strib
Kredsledere: Lene Sørensen
6440 6378 (Vejlby), Henrik
Thomsen 6440 1717 (Strib)
KFUM og KFUK Vestfyn
Torben Iversen, 6010 0118,
Vera Lundsgaard, 6441 2875
Indre Mission Vejlby
Rigmor Petersen, 6440 1440
Indre Mission Røjleskov
Hans Lundsgård, 6440 2510
Voksenkor
- Juledag, Påskedag og
Pinsedag er det festligt med
korsang i Strib og Røjleskov
kirker.
Birgitte Skovmand, træffes
på telefon 2181 6965 eller
7592 8912
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Hvad er minikonfirmandundervisning?
I Aulby skole kender alle
børn det godt – minikonfirmandundervisning er noget
sjovt og meget interessant for
dem, som går i 3. klasse, men
i Strib skole er det noget nyt.
Formålet med undervisningen
er at gøre børnene fortrolige
med kirken og den kristne
børnelærdom og at give dem
nogle redskaber, der hjælper

til at forstå ting, der ellers kan gården, får lidt at spise og
drikke, inden vi går i gang
være svære at tale om.
med dagens aktivitet.
Vi lægger vægt på børnenes
Undervisningen...
...finder sted umiddelbart efter egen kreative medvirken,
hvorfor der til dagens aktivitet
skoletid en gang om ugen.
ofte hører at vi hører historie,
Vi starter i kirken med at
klipper, tegner, tager på udsynge, sige trosbekendelsen,
flugt og hvad vi ellers kan
bede fadervor og tænde lys.
finde på. Jeg håber, at alle
Vi lytter også til dagens forhar meldt sig til. Vi ses!
tælling. Så tager vi i Sogne-

Velkommen
til de nye konfirmander
Søndag den 14. august kl.
10.30 byder vi de nye konfir-

mander fra Aulby og Strib
skoler velkommen ved en

gudstjeneste i Strib Kirke.
Efter gudstjenesten samles
konfirmanderne og deres
forældre med præsterne i
Sognegården.
Her vil der være lidt information ved de to præster, mulighed for tilmelding til konfirmationsforberedelsen samt
en lille forfriskning.
Har man ikke mulighed for
at deltage i gudstjenesten
den 14. august er der mulighed for at tilmelde sig ved
henvendelse til en af præsterne.

12
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Kirkelige handlinger
Døbt i Vejlby kirke
23. januar
Casper Kuus Rasmussen
30. januar
Scott Sørensen
22. april
Victoria Snogdal Thyregod
Jørgensen
Viet i Vejlby kirke
9. april
Tine Müller & Søren Kjær
Roved Glibstrup
7. maj
Helen Munkgaard Hansen
& Klaus Kidmose Danielsen
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
24. februar
Dorte Risager Jessen
29. april
Ole Bo Wassini
Døbt i Strib kirke
14. november Bastian Rune Juhl Winther
21. november Maja Højmann Halkiær
Rasmussen
28. november Frederikke Marie Nielsen
12. december Nanna Hinke
Tobias Georg Klemensen
Mathias Stenderup
9. januar
Zander Hedebo Lund Hansen
16. januar
Thomas Klindt Pilegaard
20. februar
Katrine Klitgaard Larsen
Amalie Kjær Nielsen
Caroline Voss Lykke Jensen
6. marts
Caroline Nygaard Hansen
Ninna Bilstrup Rask
19. marts
Kristine Asmussen
Lau Asmussen
Matias Schmidt Asmussen
Jeppe Schmidt Asmussen
20. marts
Amalie Marloth Ørnstrøm
10. april
Thomas Aagaard Dall
8. maj
Caroline Fugl Johansen

Viet i Strib kirke
30. april
Connie Lund & Laurids Lautrup
Begravet/bisat fra Strib kirke
27. november Gudrun Dall Christensen
30. november Aase Ruth Christensen
1. december Svend Aage Buch
3. januar
Karen Jespersen
20. januar
Anna Kierkegaard-Hansen
25. januar
Kjeld Kristian Halkiær
Rasmussen
26. januar
Lydia Rosalia Veronika Hansen
28. januar
Carl Erik Verner Pedersen
29. januar
Kurt Wittrup Brylling
22. februar
Gudrun Holst Valentin
3. marts
Ulla Desberg
11. marts
John Erik Gundelund Nielsen
15. marts
Henning Carsten Dyrvig Madsen
19. marts
Allis Mogensen Hansen
22. marts
Caja Hansen
30. marts
Hejnrik Vilhelm Skou
31. marts
Poul Christian Rosager
7. april
Ivar Vagn Drachmann Nielsen
9. maj
Rigmor Gødvad Petersen
Døbt i Røjleskov kirke
21. november Mikkel Grønfeldt Nielsen
6. februar
Aia Kloppenborg Rasmussen
13. marts
Ida Iwan Sonne
Viet i Røjleskov kirke
26. februar
Rita Dresler Sørensen
& Hans Christian Graversen
Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
1. februar
Bodil Mathilde Nørskov
11. februar
Harald Andersen
9. april
Hans Jørn Petersen
12. april
Karen Lilly Jespersen
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Hvor skal vi henvende os?
Når et barn er født:
Jordmoderen udlever til forældrene en fødselsanmeldelse
der i udfyldt stand afleveres
til kirkekontoret.
Hvis forældrene ikke er gift
kan der også afleveres en
ansvars- og omsorgserklæring,
som fastslår, hvem der er far
til barnet.

Når et barn skal
navngives:
Forældrene beder kirkekontoret om en "formular om navngivelse", der afleveres i udfyldt stand til kirkekontoret.

Når et navn
skal ændres:
Kirkekontoret kan klare de
fleste navneændringer. Det er
Når et barn skal døbes: gratis. Ring eller mail og få
vejledning om mulighederne.
Man finder i kirkebladets
gudstjenesteliste (bagsiden)
det gudstjeneste-tidspunkt der Når to skal giftes:
passer familien. Herefter ring- Parret henvender sig til den
er man til den præst der for- præst, der skal foretage
retter den valgte gudstjeneste vielsen. Inden vielsen skal
og beder om barnedåb.
parret have udstedt en prøvelsesattest fra deres bopælskommune.

Når jeg ikke kan
finde min dåbsattest:
Kirkekontoret kan udstede
nye fødsels- og dåbsattester
for alle beboere i Vejlby, Strib
og Røjleskov. En ny attest
kræver dog billedlegitimation.
Attesterne er gratis.
Når der sker et
dødsfald:
Man henvender sig til en af
præsterne og aftaler nærmere.
Når du ønsker besøg...
sygebesøg, hjemmealtergang,
eller en fortrolig samtale
under absolut tavshedspligt:
Kontakt den præst du ønsker
at tale med.

Fællesskab og kirkekaffe!
Gudstjenesten er slut og
menigheden er gået hver til sit
”med fred”, men for nogle
mangler der noget; lidt snak
og måske en lille kop kaffe.
Mange gange står vi efter
gudstjenesten udenfor kirken
og snakker med nogle, vi
kender, eller måske med
nogle, som vi ikke har set før.
Måske dukker der også et
spørgsmål op, som man gerne
vil spørge præsten om.
Det er hyggeligt at få en kop
14

kaffe før eller efter gudstjenesten - for fællesskabets skyld.
*Strib Kirke vil gerne give
en kop kaffe den 1. søndag
hver måned kl. 10.00 i våbenhuset - bemærk at nogle søndage er der kirkekaffe før
gudstjenesten, og andre søndage efter.
*Røjleskov kirke inviterer
til kirkekaffe i våbenhuset
en gang om måneden fra juni
til august efter kl. 9.00 gudstjeneste.
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*Vejlby kirke
vil gerne invitere alle til kaffe
efter kl. 9.00 gudstjeneste en
gang om måneden fra september til marts i våbenhuset.
Alle er velkomne!
Og hvis du gerne vil hjælpe
med at lave kaffe, skal du
have tak og frimodigt sige
det til sognemedhjælper
Kristine, telefon 6440 1198.

Navne- og adresseliste
- for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Kirkekontoret:
Strib Præstegård
Nørre Alle 38, Strib
Tlf.: 6440 1075
Fax: 6440 1175
Mail: jrh@km.dk
Træffes bedst:
Tirsdag til fredag 11.00-12.00
Torsdag 18.00-19.00
Alle Vejlby-Strib-Røjleskov
pastorats beboere kan henvende sig på kontoret angående fødselsanmeldelser,
attester, navneforandring osv.
Strib sognegård:
Bente Kofod NørgårdSørensen, formand
Tlf. 6440 6686
Lis Jensen, udlejning
Tlf. 6440 2030
Sognepræst
Jes Rønn Hansen
Strib Præstegård
Nørre Alle 38, Strib
Tlf.: 6440 1075,
Mail: jrh@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst
Bente Louise Toft
(barselsorlov fra
den 5. marts 2005)
Konstitueret i samme periode:
Søren-Herluf Sørensen
Langelandsgade 8, st.tv.
5000 Odense C

træffes på tlf. 4096 4289
eller efter aftale
Mail: shsoerensen@yahoo.dk
Fredag er fridag

Organister:
Vejlby
Karen Elisabeth Jensen,
tlf. 6441 2923

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

Strib-Røjleskov
Brigitte Skovmand,
tlf. 7592 8912
Menighedsrådsformand:
Lene M. Sørensen
Røjle Bygade 118
5500 Middelfart
Tlf. 6440 6378

Kirkegårdene:
Hans Martin Hansen, formand
Tlf.: 6441 5556
Kirkeværgerne:
Vejlby
Vejlby
Helen Johansen,
Graver Knud Aage Pallesen
tlf. 6440 1776
Nybølvej 30, Vejlby,
tlf. 6440 1909
Strib
Træffetid dagligt 12.00-13.00
Birgit Nørtoft Christensen,
Onsdag er fridag
tlf. 6440 2695
Strib
Graver Helge Amossen
Vestergade 93, Strib,
tlf. 6440 1828
Træffetid dagligt 8.00-16.00

Røjleskov
Lydia Kragh-Hansen,
tlf. 6440 1958
Kirkebil
Ring til TAXA tlf. 6441 4055
inden kl. 8.00 søndag morgen.
Nævn det er kirkebilen der
ønskes og til hvilken kirke.

Røjleskov
Graver Lise Hakala
Klintholmvej 29, Røjleskov,
tlf. 6440 2850
Træffetid: Torsdag 18.00-19.00 Du kan læse alt på vores
Mandag er fridag
hjemmeside:
www.pastorat.dk
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Gudstjenester
juni-juli-august-september
Dato

Vejlby kirke

Strib kirke

12. juni 3.s.e.Trin.

9.00 jrh

10.30 jrh

19. juni 4.s.e.Trin.

9.00 jrh

10.30 shs

26. juni 5.s.e.Trin.

10.30 shs

10.30 jrh

Røjleskov kirke

10.30 jrh
9.00 shs
Kirkekaffe efter gudstjenesten

3. juli 6.s.e.Trin.

10.30 shs

9.00 jrh

10.30 jrh

Kirkekaffe kl. 10.00

10. juli 7.s.e.Trin.

10.30 shs

17. juli 8.s.e.Trin.

9.00 shs
10.30 shs

9.00 shs
Kirkekaffe efter gudstjenesten

24. juli 9.s.e.Trin.

9.00 shs

31. juli 10.s.e.Trin
7. august 11.s.e.Trin.

10.30 jrh

10.30 shs
9.00 shs

10.30 shs

10.30 shs

9.00 jrh

Kirkekaffe kl. 10.00

14. august 12.s.e.Trin.

9.00 jrh

10.30 shs/jrh
Konfirmanderne begynder

21. august 13.s.e.Trin.

9.00 jrh

28. august 14.s.e.Trin.
4. september 15.s.e.Trin.

11. september 16.s.e.Trin.

9.00 shs
Kirkekaffe efter gudstjenesten

10.30 jrh
9.00 jrh

10.30 jrh

10.30

10.30 jrh

9.00 jrh

Hanne Jul Jakobsen
Høstgudstjeneste
Kirkefrokost

Kirkekaffe kl. 10.00

19.30 jrh

9.00 jrh

10.30 jrh
Høstgudstjeneste - Kirkefrokost

18. september 17.s.e.Trin.

10.30 jrh

10.30 shs

9.00 jrh

Høst-og familiegudstjeneste
Kirkefrokost

25. september 18.s.e.Trin.

10.30 shs

10.30 jrh

Kirkekaffe efter gudstjenesten

jrh Jes Rønn Hansen
shs Søren-Herluf Sørensen

www.hansengrafisk.dk - 6441 7030

9.00 shs

