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Vi ved, at det går mod kortere
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stadig grøn og frodig, og
frugterne modnes.
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Sommeren går på hæld
Jordbærrene, radiserne og
ærterne er spist for længe
siden. Og tiden for at høste
æbler, grønkål, brombær og
nødder er nær. Både i vore
egne og rundt omkring i
Danmarks kirker holder man
i den forbindelse høstgudstjeneste for at takke Gud; for at
jordens afgrøder nu er i hus,
og man kan gå vinteren i
møde, selvom vi i dag måske
ikke tænker så meget over
høstens betydning; der er jo
mel og grøntsager nok i butikkerne – og det uanset en god
eller dårlig høst. Men efteråret
kender vi kun alt for godt.
Høsten står stærkt i vores
bevidsthed både folkeligt og
kirkeligt. Selvom stadig færre
personer i dag er beskæftiget
ved landbruget, så vækker
høsten hos de fleste stærke
følelser om taknemmelighed
over årets (og livets) gang.
Snart vil bladene gulnes, alt
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e-mail: vsr_pastorat@mail.dk
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vil stå i efterårets farvepragt,
og fuglesangen vil aftage i
takt med trækfuglenes afrejse. Luften bliver klarere,
solens bane kortere, og pludselig en morgen vil der være
rimfrost på græsset.
Efterårsstormene vil få bugt
med bladene, og træerne vil
stå nøgne tilbage. Og til sidst
efter mange forberedelser er
naturen klar til den kommende vinternat.
Umiddelbart er det en vemodig tanke. Men vi ved jo også,
at året løber i ring, at alt vender tilbage, og at det derfor er
en nødvendighed, at naturen
går i dvale for at kunne fødes
på ny. Og at såvel høsten på
markerne som træernes frugt
er målet for det alt sammen.
Tak for høsten og ha’ et
pragtfuld efterår ønsker
Redaktionen
Anette Fassing

Vær ikke bekymrede!
Ved flere lejligheder siger Jesus til sine disciple,
at de ikke skal være bekymrede for noget
Hverken for mad eller tøj, ja
ikke engang for deres liv eller
helbred, men at de blot skal
lægge alting i Guds hænder,
og så vil alt det, de ellers
bekymrer sig om, blive foræret dem automatisk.
Men hvis vi begyndte at gøre
det, ville vi nok blive betragtet som idioter. Det kunne vi
måske godt leve med, for det
har nu i hele kirkens historie
været det gængse syn på
kristne mennesker.

længere selv skal udvise
ansvar, omsorg og kærligheden – eller førstehjælp!
I vores kristenliv må der altså
findes en balance mellem det
at lægge tingene i Guds hænder, og samtidig være et
ansvarligt og kærligt menneske. En balance mellem tro
og gerning.
Balancen mellem tro og gerning er den klassiske problemstilling for det kristne
menneske. Hvis man farer
forvildet rundt, og mener
man skal frelse hele sognet
og vinde alle sjæle for
Kristus, så kan det i virkeligheden være et udtryk for
manglende tro; at man ikke
tør overlade noget som helst
til Gud. Og omvendt; hvis
man er så fordybet i bøn og
bibellæsning, at man ikke har
tid til at se til sin syge nabo,
er det jo også et udtryk for –
om ikke manglende – så i
hvert tilfælde misforstået tro.

Men hvad værre er:
Vi vil nok også blive betragtet som ansvarsløse og ukærlige: ”Se der, gamle fru
Petersen er lige blevet kørt
over, idet hun gik ud af
Brugsen med favnen fuld af
tilbudsvarer. Lad os da lægge
hende i Guds hænder!!” Og
mens vi så står i en from
kreds omkring åstedet, og
beder til Gud, kan nogle
andre så måske begynde at
yde hende den nødvendige
førstehjælp! Hvis der ellers er Det som er kunsten i denne
balanceagt mellem tro og
nogen andre!
gerning, er imidlertid at tage
udgangspunkt i det første og
Det hele er selvfølgelig en
samtidig erfare, at det første
misforståelse. Ikke at vi kan
ikke findes uden det andet.
lægge alt i Guds hænder.
Men at det betyder, at vi ikke Kristen tro er ikke et resultat

af en menneskelig bestræbelse (eller gerning) hen
imod en intellektuel eller
følelsemæssig erkendelse
eller tilstand som eventuelt
kunne kaldes ”tro”!
Vi er ikke troende, fordi vi er
nået frem til troen.
Vi er troende fordi troen har
nået os, første gang i dåben
og sidenhen hver gang evangeliet om Jesus Kristus forkyndes for os.
Et troende menneske lader
sig tiltale af det, som troen
tager udgangspunkt i; Ordet.
Og derefter må dette Ord
gøre sin tros-virkning, hvad
enten denne virkning er synlig eller ej.
Troens virkning har nemlig
den vidunderlige egenskab,
at den ikke kan måles eller
bedømmes, men kun iagttages og mærkes, når et menneske, som ellers var trykket
til jorden af sorg eller angst,
ved Gud og næstens hjælp –
ved troens hjælp - kan rejse
sig og leve sit liv til Guds velbehag og næstens gavn.
Hvorfor er det vigtigt
at beskæftige sig med
denne balance mellem
tro og gerning?
Jeg synes det er vigtigt, fordi
der - for mig at se - florerer
meget såkaldt ”kristen be-
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Vær ikke bekymrede!

skæftigelse” i vore kirkelige
sammenhænge, som er unyttig og tom, fordi der i beskæftigelsen ikke længere er
balance mellem tro og gerning.
Jeg har i det ovenstående
antydet, hvad jeg mener, men
jeg kan give et eksempel på
det:
Vores gudstjenester!
En gudstjeneste skal gerne
imødekomme to slags behov,
bedste illustreret ved salmeverset, som er indgraveret på
den gamle kirkeklokke på
Strib Kirkegård:
”Jeg kalder på gammel og på ung
dog mest på sjælen træt og tung
syg for den evige hvile”

Vi skal ikke kun have gudstjenester for ”de gamle” i sognene; dem der kender gudstjenestens gang, salmerne, kirkeårets rytme, og som er fortrolig med det hele, og helst
ikke vil have, at noget bliver
anderledes. Vi skal ikke kun
have gudstjenester for dem,
for så sker der intet som
helst, og inden længe falder
vi alle sammen i søvn. Troen
risikerer at stå hjemløs uden
gerning!
Vi skal heller ikke kun have
gudstjenester for ”de unge”.
Gudstjenester som er anderledes, spændende, overraskende, smukke eller hvad vi
nu kunne finde på, for at forsøge at sælge varen!

For her risikerer vores indsats
i gudstjenesten – gerningen –
at fremstå opsminket og
smart, men uden tro!
Vi skal have
gudstjenester for alle!
For det som er humlen ved
det hele er, at vi i virkeligheden alle har brug for det
samme: Brug for at vide, at
Gud er barmhjertig og kærlig.
Brug for at vide, at Jesus
Kristus er Guds retfærdighed,
skænket til os.
Brug for at Helligånden giver
os kraft og mod til at tro det
ord – ikke at være bekymrede
og at leve vort liv i tro med
kærlighed og ansvar.
Venlig hilsen
Jes Rønn Hansen
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Salmedigter Hans Anker
Jørgensen i Strib kirke
Det sker ikke hver dag, at en salmedigter
kommer og fortæller om sig selv og andre
digtere, såsom Holger Lissner og Lars Busk
Sørensen - deres liv, salmer og musik
Hvad er det, der gør en romantisk sang om Guds kærlighed til en salme? Hvad er
det, der ansporer salmedigtere til at lave en god salme, og
hvordan hjælper musikken et
digt til at blive en salme?

mener med sine salmer –
f.eks. "Spøgelset”.
Eller det er bare et ordspil,
som bruges af digtere?
Kunstnerisk frihed.
Hans Anker Jørgensen holder
ikke så mange foredrag mere,
derfor er vi stolte af at han
Disse og mange andre
valgte at komme og synge
spørgsmål svarede Hans
med os i Strib Kirke.
Anker Jørgensen på til salme- Vi fik også sunget en hel
sangsaftenen den 6. septem- nyskrevet septemberbevise
ber, men det meste af tiden
”Frømandens kys”, ”Du satte
sang vi de nye salmer fra sal- dig selv i de nederstes sted”
mebogen og de nye salmer,
og til sidst Holger Lissners
som ikke findes i salmebogen aftensalme ”Nu går solen sin
…… endnu.
vej”.
Søger du mod fjerne havne
Det var en rigtig spændende
efter guld og røgelse,
aften med lidt eftertanke om,
Tak for en dejlig aften. vil du se, på tusind favne,
hvad en salmedigter egentlig
Kristine Z. Nüchel noget, som et spøgelse.
Som et lys, der lydløst følger
skibets farefulde færd,
kommer det på nattens bølger
undertiden ganske nær.

Kan det lys vel være andet
end min spøgefulde ånd.
Hvem sku´ ellers gå på vandet
med en udstrakt hjælpehånd.
Selv på dødens oceaner
færdes jeg på sikker grund,
jeg kan danse på vulkaner,
jeg er nær i hver en stund
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Pilgrimme på Azorerne
Årets rejse foretog Karen og jeg i marts måned.
Rejsemålet blev øgruppen Azorerne, som
befinder sig ud for Portugals atlanterhavskystmidt ude i golfstrømmen.

øerne været ramt af jordskælv og vulkansk virksomhed. Disse hændelser var
anledningen til, at det blev
skik og brug, at unge mænd
gik i procession for at bede
Vorherre om at holde sin
rundt samtidig med at de
Klimaet er meget mildt og
alle grønne planter stortrives, sang deres hymner og frem- hånd over øerne
blandt andet denne vildtvok- sagde lange sætninger i kor. og på den måde redde
befolkningen fra ødelægsende blomst, som jeg kalder
gelser og død, - og dermed
De havde tydeligvis et bud”fuglenæb” – den findes
takke Gud for livets gave.
mange steder og i stort antal. skab, som de var fælles om.
Alle var iklædt farvestrålende Denne fælles øvelse ville
En aften slentrede vi rundt i slag, som dækkede over deres man således holde i live og
dermed være en del af årets
rygsække - vil jeg tro.
den gamle bydel, da vi blev
rytme.
Når gruppen nærmede sig,
opmærksomme på en stor
kunne man høre deres taktsamling mennesker, som
Men: - tilbage til domkirkefaste stokkeslag mod vejbestod udenfor domkirken.
pladsen for nu begyndte der
Men først skal jeg lige fortæl- lægningen. Jo, det var pilat ske ting og sager, - ud fra
grimme anno 2005, og det
le om en oplevelse, vi havde
blev fortalt os, at anledning- indgangspartiet til kirken
haft flere gange rundt på
kom de unge i hvide messeøen, hvor vi havde set større en til deres ”træf” var, at for
dragter efterfulgt af pilgrimårhundreder siden havde
grupper af mænd vandre
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Der blev holdt tale fra rådhusets trappe – og flere salmer
blev sunget, hvorefter processionen begyndte at bevæge
sig i retning mod bymidten.

mene, som havde til opgave
at bære det store krucifiks
med den henrettede Jesus ud
på pladsen foran kirken.
Nu begyndte optoget at
bevæge sig i retning mod det

lille rådhus, og her ventede
en større menneskeskare,
som var samlet omkring en
statue af Jomfru Marie, som
tidligere på aftenen var blevet båret ud fra kirken.

Da mørket faldt på vendte
optoget tilbage til domkirkepladsen og krucifikset og
Jomfru Marie-skikkelsen, som
begge var pyntet med levende blomster, blev båret ind i
kirkerummet og bragt på
plads af de unge mænd, som
i fællesskab havde til opgave
at holde traditionerne i live.
Vi havde haft en god oplevelse, som på en eller anden
måde fortalte os om et fællesskab, som er uafhængig
af det talte ord.
Bent Otto Jensen
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Sognekalenderen
September-oktober-november-december
September
Ma. 19. kl. 19.30 Vejlby IM, Bibelkreds med
Anne Karine Hansen
Ti. 20. kl. 10.00 Legestue i Strib sognegård
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
i Strib sognegård
Ons. 21. kl. 10.30 Dagligstuen med
Helmuth V.N. Jensen
kl. 19.30 Vejlby IM, Missionshusets
Bibelkreds
To. 22. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj,
Jette Larsen
kl. 19.30 Bibelstudiekreds
Ti. 27. kl. 10.00 Legestue i Strib sognegård
Ons. 28. kl. 14.30 Sogneeftermiddag med
hospitalspræst
Solveig Refsgaard
kl. 19.30 Vejlby IM, Høstfest med
pastor Gelardi Mikkelsen

Oktober
Ma. 3. kl. 19.30 Sogneaften med Nis
Boesdal i Strib sognegård
Ti. 4. kl. 10.00 Legestue i Strib sognegård
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
i Strib sognegård
Ons. 5. kl. 10.30 Dagligstuen med
Børge Jeppesen
To. 6. kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen,
Jes Rønn Hansen
kl. 19.30 Freestyle gudstjeneste i
Vejlby kirke
kl. 19.30 Vejlby IM, Danmission med
pastor N. Frøkjær Jensen,
Hongkong
8
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Ti. 11. kl. 10.00 Legestue i Strib sognegård
Ons. 12. kl. 10.30 Dagligstuen med
Kristine Z. Nüchel
kl. 15.00 Dameklub
To. 13. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj,
Søren Herluf Sørensen
kl. 19.30 Vejlby IM, Røjleskov IM,
pastor Holger Haldrup,
Skanderup
Ma. 17. kl. 19.30 Vejlby IM, Bibelkreds med
Poul E. Pedersen
To. 20. kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen,
Jes Rønn Hansen
kl. 19.30 Vejlby IM, Missionshusets
Bibelkreds
Ti. 25. kl. 10.00 Legestue i Strib sognegård
Ons. 26. kl. 14.30 Sogneeftermiddag med
Jens Peter Kofoed
kl. 19.30 Vejlby IM, K.L.F. i Strib
sognegård med
Bjarne Dueholm
To. 27. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj,
Søren Herluf Sørensen
Sø. 30. kl. 14.00 B.U.S.K. børnegudstjeneste
i Vejlby kirke

November
Ti. 1.
kl. 10.00 Legestue i Strib sognegård
kl. 19.30 Sogneaften med
Anne Louise Sommer
i Strib sognegård
Ons. 2. kl. 19.30 Vejlby IM, møde med
missionær Anne Lise Bach,
Fredericia

To. 3.

kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen,
Søren Herluf Sørensen
Sø. 6. kl. 19.30 Allehelgen mindegudstjenester i Vejlby og
Røjleskov kirker
Ma. 7. kl. 19.30 Vejlby IM, Bibelkreds med
E. og R. Sørensen
Ti. 8. kl. 10.00 Legestue i Strib sognegård
kl. 19.30 KFUM&K i Strib sognegård
Ons. 9. kl. 19.30 Vejlby IM, Missionshusets
Bibelkreds
To. 10. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj,
Jes Rønn Hansen
Sø. 13. kl. 10.30 Gudstjeneste,
DSUK efterårsmøde i
Strib sognegård
Ti. 15. kl. 10.00 Legestue i Strib sognegård
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
i Strib sognegård
Ons. 16. kl. 10.30 Dagligstuen med
Søren Herluf Sørensen
To. 17. kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen,
Søren Herluf Sørensen
Fre. 18. kl. 14.00 Danmissions bazar i
Vejlby Misionshus
Ti. 22. kl. 10.00 Legestue i Strib sognegård
Ons. 23. kl. 10.30 Dagligstuen med
Maria Jensen
kl. 15.00 Dameklub
To. 24. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj,
Jes Rønn Hansen
Sø. 27. kl. 19.30 Adventsgudstjeneste i
Røjleskov kirke
Ti. 29. kl. 10.00 Legestue i Strib sognegård
Ons. 30. kl. 14.30 Sogneeftermiddag i
Strib kirke
kl. 19.30 Vejlby IM, Bibelforedrag
med Jes Rønn Hansen

December
To. 1. kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen,
Jes Rønn Hansen
Ma. 5. kl. 19.30 Vejlby IM, Bibelkreds med
Inge Margård
Ti. 6. kl. 10.00 Legestue i Strib sognegård
Ons. 7. kl. 10.30 Dagligstuen
med Bent Otto Jensen.
kl. 19.30 Vejlby IM, Bibelkreds
To. 8. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj,
Jette Larsen
kl. 19.30 Vi synger Julen ind i
Vejlby kirke
Sø. 11. kl. 14.00 Gudstjeneste i Strib kirke,
medvirken fra Strib skole
Ti. 13. kl. 10.00 Legestue i Strib kirke
Ons. 14. kl. 19.30 Vejlby IM, Julemøde
med sognemedhjælper
Kristine Z. Nüchel
To. 15. kl. 16.00 Familie gudstjeneste i
Vejlby kirke
kl. 16.00 Familie gudstjeneste i
Strib kirke
Lø. 24. kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen,
Søren Herluf Sørensen
kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj,
Jes Rønn Hansen
kl. 13.00 Julegudstjeneste i Strib kirke
kl. 14.30 Julegudstjeneste i Strib kirke
kl. 16.00 Julegudstjeneste i Strib kirke
kl. 14.00 Julegudstjeneste i
Røjleskov kirke
kl. 15.30 Julegudstjeneste i
Vejlby kirke
Ma. 26. kl. 10.30 Fællesgudstjeneste i
Vejlby kirke
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Det sker
Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Freestyle gudstjeneste
torsdag, den 6. oktober
i Vejlby kirke kl. 19.30.
Freestyle gudstjeneste er en
ny form for gudstjeneste tilrettelagt af og for de unge.
Gudstjenesten vil indeholde
happenings, bønneskrivning
på SMS, aktiviteter, rap og
hiphop og fungere som en
oplevelsesrig introduktion til
folkekirken. Vejledende
aldersgrupper er 13 til 17 år.
Husk mobiltelefonen!

efter en helgen, er der ikke
dage nok til, at alle helgener
kan få en for sig selv. Allerede
da den kristne kirke var få
århundreder gammel,
begyndte der at blive helgentrængsel, så omkring år 610
indførtes den specielle højtid:
Allehelgens dag. På denne
dag skulle man mindes alle
de hellige mænd og kvinder,
der var særligt gode mennesker eller som var døde for
deres kristne tro. Her i landet
blev helgendyrkelsen egentlig afskaffet ved reformatioB.U.S.K.
nen i 1536, idet man bl.a.
børnegudstjeneste
fandt at en sådan rangdeling
søndag, den 30. oktober i
af mennesker, i gode og
Vejlby kirke
bedre, var i modstrid med det
BUSK betyder Børn, Unge,
Sogn og Kirke. BUSK er blevet kristne budskab. Allehelgens
indført af kirkelige børne- og dag højtideligholdes dog stadig rundt omkring i mange af
ungdomsorganisationer, for
landets sognekirker, dog ikke
at sætte fokus på børn og
længere som en mindefest
unge i kirken. Vejlby/Strib
for oldkirkens helgener, men
FDF står for weekendlejr på
som en kirkelig lejlighed til at
Hylkedam v. Gelsted, som
slutter i Vejlby kirke med bør- mindes med respekt og
taknemmelighed, dem vi
negudstjeneste kl. 14.00.
elskede og holdt af, men som
Om weekendlejr kontakt
nu er borte. Søndag den 6.
Gitte Kragelund Sørensen,
november fejrer vi
6440 6378.
Allehelgen ved gudstjenesterne i pastoratets tre kirker.
Allehelgen
Ved aftengudstjenesterne i
mindegudstjeneste
Vejlby kirke og Røjleskov
søndag, den 6. november
kirke tændes fakler på kirkekl. 19.30 i Vejlby og Røjlestien til at lede os til kirke og
skov kirker
Selvom året har 365 dage, og for at betegne det livets lys,
der bryder mørkets magt,
hver eneste dag har navn
10
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som kan føles så stærkt, når
vi har mistet en af vore kære.
Har man mistet nogen inden
for det seneste år, kan det
være ekstra oplagt at deltage
i sådan en gudstjeneste.
Søren Herluf Sørensen
DSUK efterårsmøde
i Strib
Søndag, den 13. november
kl. 10.30
Ved årsskiftet sidste år fusionerede de to gamle udlandskirke-organisationer Dansk
Sømandskirke og Dansk kirke
i Udlandet til Danske
Sømands- og udlandskirker
(DSUK). Vi skal derfor invitere
alle interesserede i Strib og
Røjleskov Sogne til at deltage
i vort efterårsmøde søndag
den 13. november i Strib Kirke
og sognegård. Hér får du
blandt andet mulighed for at
høre en nyligt hjemvendt
udlandspræst, Gunnar
Kasper Hansen, fortælle om
sine erfaringer som dansk
præst i Bruxelles.
Program:
kl. 10.30 Gudstjeneste i Strib
kirke v/sognepræst Jes Rønn
Hansen. Herefter frokost i
sognegården
kl. 13.00 vil Gunnar Kasper
Hansen fortælle om sine
mere end 13 år som dansk
præst i Bruxelles. Han er

netop hjemvendt til Danmark
og er nu daglig leder af
Løgumkloster Refugium.
Kaffe og afslutning ved
15-tiden. - Pris for hele
arrangementet: 50,- kr.
Der kan købes øl og vand til
maden. Det samlede overskud går til DSUK i Fyns Stift.
Tilmelding ikke nødvendig!
Vel mødt!!
Lene Crone Nielsen
Danmissions basar
i Vejlby Missionshus
fredag den 18. november
kl. 14.00 Basar åbner. Børn
fra fritidsordningen synger
nogle sange for os. Knud
Knudsen, missionær i
Tanzania vil fortælle om sit
arbejde der. Basaren har
salgsbord, tombola, lotteri
og der kan købes kaffe.
kl. 19.30 i Vejlby kirke fortæller taler Lis Munksgård om
arbejdet i ”Folkekirkens tværkulturelle samarbejde” i
Odense. Basaren fortsættes
i Missionshuset.
Karen Pedersen
Adventsgudstjeneste
i Røjleskov kirke søndag,
den 27. november kl. 19.30
Medvirken af Mandagskoret
fra Fredericia, dirigent Svetlana Leonchuk. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe med
æblekage i Missionshuset.

9 læsninger
og Julekoncert
i Vejlby kirke torsdag, den
8. december kl. 19.30
Medvirken af Syngedrengene
ved Vor frue kirke, Assens, og
Vejlby/Strib FDF. Efter koncerten er alle inviteret til
kirkekaffe og julesmåkage i
våbenhuset.
Kirkens legestue
Hver tirsdag mellem 10 - 12
i Strib sognegård
- er alle børn fra 0-6 år velkomne sammen med mor,
far eller ”bedste”.
Vi synger, gynger og laver
noget sjovt hver gang.
Saftevand, brød og kaffe får
vi også. Det koster kr. 5.- pr.
familie pr. gang at være med.
Yderligere oplysninger hos
Birgit Tofterup, 6440 1605

Vejlby/Strib FDF
på Aulby skole
Puslinge/tumlinge (5 – 9 år):
Onsdag fra kl. 16.30 til 18.00,
kontakt Lone, 6440 6763
Pilte (9 – 11 år):
Mandag fra kl. 18.00 til
kl. 19.30, kontakt Judith
2286 9288
Væbnere og senior
væbnere (fra 11 år):
Torsdag fra kl. 18.30 til
kl. 20.30, kontakt Martin
2424 3372
Kredsleder:
Lene Sørensen, 6440 6378;
Formand:
Søren Thagaard, 6440 1119

Korskolen
og Ungdomskoret
i Strib sognegård
Korskolen:
Torsdage kl. 15 - 16 øver børn
i alderen 9 - 11 år.
Søndagsskolen/Børne- Ungdomskor:
Torsdage kl. 16 - 17.30 øver
pasning i Strib kirke
Alle børn under 12 år er
unge i alderen 11 - 16 år.
meget velkomne til Søndags- Det er gratis at synge i kor.
skolen, som foregår under
Når sangeren er optaget i
gudstjenesten mens forældre kirkekoret medvirker
lytter til prædiken. Vi har en han/hun lønnet i kirken.
skattejagt på vej til sognegården, vi synger en sang, har fri Der forventes interesse for
leg og sjove opgaver efter
musik, sang og stabilitet.
dagens historie. Vi kommer
tilbage til kirken, når der er
Interesserede kan henvende
altergang. Programmet kan
sig til organisten Birgitte
ses i Strib kirke. Henvendelse: Skovmand, 2181 6965 eller
Kristine Z. Nüchel, 6440 1198 7592 8912
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Det sker
Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

Bibelstudiekreds
Kontaktperson:
Birgit Nørtoft, 6440 6114
Sogneaftener
Mandag, den 3. oktober
kl. 19.30
Sogneaften v/Nis Boesdal:
Med høtyv og hjerteblod –
historier fra det gamle
Danmark. Han fortæller om
historiernes historie, deres
oprindelse i Bibelen og de
gamle eventyr – og den skikkelse vi møder dem i dag,
uanset om vi fortæller, laver
radio, går i biografen eller på
biblioteket. En underholdende aften med plads til både
latter og eftertanke.
Tirsdag, den 1. november
kl. 19.30
Sogneaften v/Anne-Louise
Sommer:
Kirkegårde - De dødes haver.
Den moderne storbykirkegård dukker op som en helt
ny begravelsestype i den
vestlige kultur omkring år
1800, parallelt med modernitetens og verdsliggørelsens
gennemslag. Kirkegårdene
afspejler det moderne menneskes selvforståelse samt en
ny naturopfattelse under forandring. De dødes rige afspejler med andre ord de levendes.
Fri entre. Kaffe koster 15 kr.
12

Sogneeftermiddage
Onsdag, den 28. september
kl. 14.30
På et eller andet tidspunkt
kommer de fleste på hospitalet - men det er ikke kun
læger og sygeplejersker, som
arbejder der.
Kirken er også repræsenteret.
Det vil hospitalspræst på
Odense Universitetshospital
Solveig Refsgaard fortælle
om.
Onsdag, den 26. oktober
kl. 14.30
Besindighed i kaos v/ politiinspektør Jens Peter Kofoed,
som har været leder af et
observatørkorps i Hebron i
Israel, for at prøve på at forlige jøder og palæstinenser.
Onsdag, den 30. november
kl. 14.30
Vi synger advent ind i Strib
kirke. Birgitte Skovmand med
kor medvirker. Derefter vil
Agnes Thomsen fortælle om
sin barndoms jul i Irland.
Fri entre. Kaffe koster 15 kr.
Dameklub
Alle kvinder over 30 er meget
velkomne til Damekluben.
Vi beriger vores liv med en
lille smule kultur, musik, litteratur og natur under kirkens
tag. Det koster kr. 10.- at være
med. Vi samler ind til en
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udflugt. Dato og tidspunkter
kan ændres efter ønsker af
dameklubbens medlemmer.
Kontakt Kristine Z. Nüchel,
6440 1198.
Onsdag, den 12. oktober
kl. 15.00
Ikebana er kunsten at arrangere blomster. I et ikebanaarrangement sættes blomsterne sådan, at de fremtræder
smukt, enkelt og naturligt.
Vi vil høre lidt om Japan og
deres te-tradition, og deres
tro.
Onsdag, den 23. november
kl. 15.00
Advent er en ventetid,
forberedelsestid.
Vi vil lave advents- og julepynt, og vi vil invitere vores
mænd til at spise julefrokost
kl. 17.00 sammen med os.
KFUM & KFUK Vestfyn
Tirsdag d. 13. september
kl. 19.30 i Strib Sognegård
Biolog Kristian Bankuti
Østergaard, Skabelse, aben!
Adam.
Tirsdag d. 11. oktober
kl. 19.30 i Nr. Åby sognehus
Sognepræst Keld Balmer
Hansen, Kulturmøde i
Tanzania. Undervisning på
præsteskole og 1 måneds
rundrejse.

Dagligstuen
- i efteråret 2005
Tirsdag d. 8. november
kl. 19.30 i Strib Sognegård
Sognepræst Susanne
Andersen, Skydebjerg,
Kirkens udfordring i dag.
Tirsdag d. 6. december
kl. 19.30 i Nr. Åby sognehus
Sognepræst Søren-Herluf
Sørensen, Vejlby, Røjleskov
og Strib.
Det koster 25 kr. pr. aften
inkl. kaffe.
Yderligere information:
Torben Iversen, 6010 118,
Vera Lundsgaard, 6441 2875
Indsamlinger
23. okt. KFUM's Sociale
Arbejde i Danmark;
27. nov. Dansk Ethiopien
Mission;
24. dec. – Børnesagens
Fællesråd
Årets høstoffer fordeles
mellem følgende fire
organisationer:
Folkekirkens Nødhjælp,
Dansk Missionsråd,
Jysk Børneforsorg/Fredehjem,
Kirkens Korshær

Velkommen i StribRøjleskov sogns ”dagligstue” i Sognegården
i Strib.
Her er stedet hvor små og
store emner kan tages op og
diskuteres. Her er stedet hvor
der kan findes inspiration og
eftertanke til tro, oplysning
og liv. Her er stedet, hvor man
kan mødes med andre i et frit
fællesskab.
Vi har valgt ikke at give nogle
af foredragsholderne faste
emner.
Hvad vi skal høre eller opleve
skal være en overraskelse.
Dem vi indbyder, skal i denne
sammenhæng have lov til at
sige, hvad der lægger dem på
sinde.
Dagligstuen kan derfor
udvikle sig til en foredragstime, en bibel-undervisningstime, en sangtime eller
oplæsning af nogle digte
eller en god novelle.

Et normalt program
for Dagligstuen ser
ud på følgende måde:
10.30: Kaffe og rundstykke
10.50: Foredrag, sang,
oplæsning el. lign.
11.30: Kort afslutning ved
en af præsterne
Der kan forekomme variationer og efter arrangementet
er man selvfølgelig velkommen til at blive siddende og
snakke lidt.
Efterårets program:
Onsdage kl. 10.30
i Sognegården
31. august: Jes Rønn Hansen
7. september: Gunnar Jensen
21. september: Helmuth V. N.
Jensen
5. oktober: Børge Jeppesen
12. oktober: Kristine Nüchel
16. november: Søren-Herluf
Sørensen
23. november: Maria Jensen
7. december: Bent Otto
Jensen med Adventssalmer

Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 03/2005

13

Sogneeftermiddage
En ny og spændende
sæson for Sogneeftermiddagsmøder
Vi er nu så langt henne på
året, at man for alvor kan
mærke, at man er på den
”forkerte” side af St. Hans.
Der er ikke så mange blomster i haverne som ved midsommer. Til gengæld står
blomme- og æbletræer med
deres frugter, som langsomt
modnes, som året skrider
frem. Så bliver det igen tid til
de indendørs aktiviteter.

har altid været godt besøgt
og er altid meget oplevelsesrige møder.

Middelfart Jens Backer Mogensen stille spørgsmålet
“Er vi Lutherske eller Lutheranere?” Har reformationen
Vi indleder sæsonen den
nogen betydning i 2006.
Et emne som har sin aktuali28. september, hvor hospitet.
talspræst på Odense
Den sidste SogneeftermidUniversitetshospital Solveig
dag hedder “Gennem KomRefsgård vil fortælle om sit
arbejde. Den 26. oktober vil
munismen”. Der vil sognePolitiinspektør Jens Peter
medhjælper Kristine Z.
Kofoed, som har været leder Nüchel prøve på at vurdere,
af FNs observatørkorps i
om kommunismen er noget
Hebron, for at forlige jøder og godt eller noget ondt, og
palæstinenser, fortælle om
hvordan Letland har overlesine oplevelser.
vet den. Der bliver plads til
Sogneeftermiddagsudvalget Den 30. november synger vi mange spørgsmål og diskushar i år sammensat et prosion.
Advent ind i Strib Kirke.
gram, som består af 6 møder; Derefter vil Agnes Thomsen Bemærk venligst!
møder som omhandler vidt
fortælle om sin barndoms jul - at mødetidspunktet for
forskellige emner fra nær og i Irland.
Sogneeftermiddage ikke er
fjern. Sogneeftermiddagene
som tidligere, den er flyttet
I det nye år, som – for sogne- nærmere den sidste onsdag
eftermiddagsmødernes ved- i måneden. Dette der dog
kommende - begynder den
ikke uden undtagelser, idet
vi efter bedste evne har
18. januar, kommer Jørgen
Blohm Knudsen, som er dag- prøvet på ikke at kollidere
med andre arrangementer
lig leder af "Åbne Døre", og
fortæller hvordan der sendes i sognet.
hjælp til kristne i lande som
Rumænien, Tyrkiet, Pakistan, I de tre Kirker og
Nordkorea, Kina og Kaukasi- i Sognegården ligger
en med Bibel, en bog, en trak- detaljerede programtat dels for at støtte og opmer.
muntre kristne i de lande,
hvor det "koster" noget at
Sogneeftermiddagsudvalget:
være kristen.
Agnes Thomsen, Carl Gunnar
Emnet har overskriften
Christensen, Hans Jørgensen,
"Kraften i Ordet".
Jørgen Lundsgaard, Mary
Den 1. marts vil sognepræst i Larsen, Mie Lundsgaard.
14
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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 perioden:
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

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

Menighedsrådsformand:
Lene M. Sørensen
Røjle Bygade 118
5500 Middelfart
Tlf. 6440 6378
Kirkeværgerne:
Vejlby
Helen Johansen,
tlf. 6440 1776
Strib
Birgit Nørtoft Christensen,
tlf. 6440 2695
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
september-oktober-november-december
Dato
25. september 18.s.e.Trin.

Vejlby kirke

Strib kirke

Røjleskov kirke

10.30 shs

10.30 jrh

9.00 shs

9.00 shs

10.30 jrh

Kirkekaffe efter gudstjeneste

2. oktober 19.s.e.Trin.

10.30 shs

Kirkekaffe efter gudstjeneste

9. oktober 20.s.e.Trin.
16. oktober 21.s.e.Trin.

9.00 jrh
19.30 shs

10.30 jrh
10.30 shs

19.30 jrh
9.00 shs

Søndagsskolen

23. oktober 22.s.e.Trin.

9.00 jrh

19.30 shs

10.30 jrh

Kirkekaffe efter gudstjeneste

30. oktober 23.s.e.Trin.

14.00 shs

10.30 shs

B.U.S.K. gudstjeneste

6. november Allehelgen

19.30 shs

10.30 jrh

19.30jrh

Allehelgen
mindegudstjeneste

Søndagsskolen

Allehelgen
mindegudstjeneste

10.30 jrh
9.00 shs

9.00 jrh
10.30 shs

16.00 jrh
13. november 25.s.e.Trin.
20. nov. Sidste s. i kirkeåret 10.30 jrh

Kirkekaffe efter gudstjeneste

27. november 1. s. i advent

9.00 shs

10.30 shs

Kirkekaffe efter gudstjeneste

4. december 2. s. i advent

10.30 shs

19.30 jrh
Adventsgudstjeneste

14.00 jrh

9.00 jrh

Strib skole medvirker

11. december 3. s. i advent
15. december
18. december 4. s. i advent

16.00 shs

10.30 jrh
16.00 jrh

Familie- julegudstj.

Familie- julegudstj.

14.00 shs

10.30 shs

9.00 jrh

9.00 shs

Søndagsskolen

24. december juleaften

25. december juledag
26. december 2. juledag

15.30 jrh

10.30 shs
10.30 shs Fælles-gudstj.

13.00 jrh
14.30 shs
16.00 shs
10.30 jrh

jrh Jes Rønn Hansen
shs Søren-Herluf Sørensen

www.hansengrafisk.dk - 6441 7030

14.00 jrh
9.00 shs

