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i pastoratet retnings- og
meningsløse. Som man kan
se af bagsidens gudstjenesteplan vil der være en del aflysninger af gudstjenesterne i
juli og august.
Men der bliver stadig afholdt
mindst to hver søndag… så
hvorfor ikke en søndag morgen i sommerferien hoppe
Der er stadig mange ting i
gang, og flere nye initiativer på cyklen og køre ud i den
dukker op i løbet af sensom- danske sommer – og ind i en
af vore dejlige kirker – for i en
meren; babysalmesang, kirstund at tage del i det uforkevandring, familieaften –
klarlige og glædelige fællesforuden alle de ting der staskab med Gud, vi føler og
dig kører. Vi kunne sikkert
erfarer i vore kirkerum.
lave endnu flere ting.
Men af alle de ting der laves Vi ønsker vore læsere en rigtig god sommer, og håber vi
i pastoratet er det centrale
nu engang gudstjenesten om ses til en gudstjeneste eller
to i vores smukke kirker i
søndagen.
Den vil vi gerne her fremhæ- vores smukke sommerland.
ve som den centrale ”aktivitet” i pastoratets kirkeliv.
Uden søndagens gudstjenes"Foto: Bent Otto Jensen"
te var alle andre aktiviteter
Hermed en ny
udgave af pastoratets
kirkeblad
Sommerperioden er traditionelt en stille periode i vores
pastorat, men det bærer
periodens aktiviteter nu ikke
særlig meget præg af.

Næste deadline for kirkebladet
er 10.august 2006.
Næste udgave udkommer medio
september 2006.

Materiale til næste blad
sendes til:
Kristine Z. Nüchel,
Strib Landevej 1, Strib,
5500 Middelfart,
e-mail: vsr_pastorat@mail.dk

2

Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 02/2006

Kirkens altergang

Det guddommelige
fællesskab i enkelhedens ramme
for sig har gået og gjort eller
sagt som ikke var som det
skulle være. Nadveren handler om fællesskab. Ikke et fællesskab i interesse eller tankegang. Ikke et fællesskab i
social engagement eller trosmåde. Men et fællesskab
fordi vi har det til fælles, at vi
alle sammen godt kan se, at
Sådan lyder det i en af salme- vi ikke kan klare os alene; at
der er for meget død, krig,
bogens nye nadversalmer.
ondskab, sygdom, løgn omNår man taler om nadveren
kring os. Og vi synes ikke det
er den første tanke der duker rimeligt, så vi længes efter
ker op for mange vist ordet
”synd”. Det er et af de ord det retfærdighed, vi længes efter
himmeriget som kommer til her til fælles: At vi kan være
efterhånden er blevet vanos… glæde, fred, liv, lys osv. Vi sammen om at tage imod det
skeligt at bruge. Synd! Man
Kristus vil give os, og at vi
længes efter livet fra Gud.
tænker straks på dommekan være sammen med ham.
dagsprofeter, fordømmende
Så mystisk er det… og mere
Ved nadverbordet Skærtorsgamle præster, selvudsletdag aften var de der alle sam- mystisk er det sådan set ikke.
telse og bondeanger. Men i
Vi kommer som vi er og går
men. Hele flokken af Jesu
stedet for at blive kvalt i
venner. Og fornægteren, tviv- en smule anderledes herfra.
ordet ”synd”, skulle man
måske tænke på, at ordet blot leren og forræderen var med.
Der var ingen der ikke var
er en gammel fællesbeteggode nok til at høre med.
nelse for alt det der gør os
Præsterne kan såmænd sagmennesker ulykkelige; død,
krig, ondskab, sygdom, løgn… tens stå på prædikestolen og
tale om fællesskab, og vi kan
ja, alt det der skiller os fra
godt gå i Sognegården og
glæde, fred, liv, lys osv. Synd
er der såmænd nok af… bare have det hyggeligt sammen
og høre spændende foredrag.
kig en nyhedsudsendelse
Det er der ikke noget i vejen
igennem og tænk efter.
med. Men det bliver til noget
Nadveren handler jo faktisk
andet ved altergangen. For da
om det modsatte af ”synd”.
gør vi det helt praktisk og
Det handler om ”retfærdighed”. Som salmeverset anty- helt enkelt. Samles som alle
dem vi er, forskellige på
der så drejer nadveren sig
ikke kun om hvad vi nu hver mange måder. Men vi har det
”Som korn fra mange marker
ud over jorden lagt,
i dette brød på bordet
til ét blev sammenbagt,
lad også kirken samles,
o Gud fra hvert et sted
så vi til ét kan blive
i himmerigets fred”
DDS 477
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Kirkens altergang

For når vi rejser os fra knæfaldet bliver vi sat i gang igen.
Ligegyldig hvor meget ulykkeligt livet (eller døden) har
gjort os, og ligegyldig hvor
meget vi har dummet os eller
hvor selvretfærdige vi er; når
man ser ned i bunden af et
alterbæger, ser man sig selv
spejlet på en forvrænget
måde. Det er ikke et billede vi
kan lide at se af os selv. Men
sådan er det også. Vi er også
forvrængede af egoisme og
mangel på omsorg for andre.

ikke at ville være med. Det ved
vi godt, og vi vil til enhver tid
forsvare den enkeltes ret til
selv at vælge. Men nadverbordet er en helt særlig forkyndelse af evangeliet, som vi tror
flere ville kunne få glæde af,
Det er der frihed og nyt mod i. hvis de gav det en chance; at
modtage fællesskab med
Og vi har fået det for at dele
Kristus. Han som kalder sig
det med hinanden.
Opstandelsen og Livet.
Vi ville ønske at alle der gik i
kirke ville være med omkring Venlig hilsen
dette alterbord. Der kan være Jes Rønn Hansen & Bente
hundredvis af gode grunde til Luise Toft - sognepræsterne
Når vinen hældes i ser vi ikke
længere os selv, men Kristus.
Vores forvrængede ansigt er
væk, for han har dækket det
med sig selv. Det er Kristi
blod.

Kransenedlæggelse ved Vejlby kirke
På Vejlby kirkegård er der
begravet ca. 30 soldater der
blev såret under slaget ved
Fredericia den 6. juli 1849 og
siden døde på det lazaret der
var oprettet på Billeshave.
4

Torsdag den 15. juni kl. 14.00
er der kransenedlæggelse.
Soldater fra Fredericia kaserne kommer i gamle uniformer og lægger en krans ved
mindesmærket for de faldne.
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Efter kransenedlæggelsen er
Lokalhistorisk Forening vært
ved en forfriskning. Enhver er
velkommen.

Døvegudstjeneste
i Strib Kirke
24. september kl. 14.00 er der døvegudstjeneste i Strib kirke. - Døvemenighedens
præster for Sydjylland-Fyn fortæller:

Der er i Danmark
ca. 4-5.000 døve
Karen og Terkel Tikjøb betjener i fællesskab døvemenigheden Sydjylland-Fyn, der
omfatter ca. 850 døve og
deres familier. Desuden har
Terkel Tikjøb en række opgaver på landsplan.
Den eneste døvekirke i Danmark findes i København.
Her i området har vi en kirkesal på plejehjemmet ”Ulleruphus” i Fredericia. Derudover
låner vi kirker rundt om i
området. Ved særlige lejligheder som jubilæer og præsteindsættelser anser døve her
i området Trinitatis kirke i
Fredericia for at være deres
hovedkirke.

På almindelige søndag deltager mellem 40 og 60 i vores
gudstjeneste.
Ved gudstjenesterne
bruger vi somme tider
Dansk Tegnsprog
Det er døves eget sprog med
helt egen opbygning og
gramatik. I forbindelse med
Dansk Tegnsprog bruger man
ikke stemme.
Ved de fleste gudstjenester
bruger vi dog den sprogform,
man kalder ”tegndansk”.
Dvs. at vi taler og bruger tegn
på én gang. Hørende kan
altså også følge med i gudstjenesten og er velkomne.
Gudstjenesten er vigtig for
mange døve – også fordi den
giver anledning til at mødes
med mennesker fra ens eget
sproglige fællesskab. Derfor
har vi også altid et arrangement i forbindelse med gudstjenesten.

Oversættelserne er foretaget
af et team bestående af vore
dygtigste døve tegnsprogsbrugere (tegnsprogets egentlige beherskere), døvepræster,
universitetsteologer, filologer
og – som oversættelsesleder –
lingvisten Elisabeth EngbergPedersen, der er dr. phil. på en
afhandling om tegnsprogsgrammatik.
”Bibelske og Liturgiske
Tekster på Dansk Tegnsprog”
foreligger som DVD, der kan
erhverves på Bibelselskabet.
Yderligere
oplysninger:
Med venlig hilsen
Døvepræsterne Karen og
Terkel Tikjøb, Nyvej 14,
Skærbæk, 7000 Fredericia
Tlf. og skrivetlf. 7551 3104 fax 7551 3872 - mobil 2183 7401
E-Post: tti@km.dk
- kmdt@km.dk

”Bibelske og Liturgiske Tekster på Dansk Tegnsprog” er et
banebrydende projekt, hvor
vi i Bibelselskabets regi har
foretaget den første oversættelse af gudstjenestens tekster til tegnsprog.
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En vidunderlig rejse
til oldkirken i Etiopien
Fredag den 10. juli 2005 tilbød Kristelig Dagblad
en læserrejse til Etiopien med overskriften;
”En vidunderlig rejse til oldkirken i Etiopien.”
Rejseledere var Kirsten Eriknauer og Vagn
Bjerre Christensen.

Efter at have læst artiklen,
var der ikke det mindste tvivl
i mit sind; jeg skulle med på
den rejse. Dog var der en lille
udfordring, som skulle overvindes, nemlig min hustrus
betænkelighed. Det lykkedes,
så den 14. oktober til den 24.
oktober kunne vi sammen
drage af sted til det, som
siden skulle vise sig at blive
en oplevelse af de helt store.

vant, end at udnævne vort
rejseselskab til ”delegation
fra Danmark.” Vi blev placeret på første række og fint
beværtet, mens dansegrupper dansede og skolebørn
opførte skuespil til ære for os.
Det var virkelig noget af en
begyndelse på rejsen. Næste
stop, Nationalmuseet, bød på
kunst og kultur af høj klasse,

Sent på aftenen den 14. oktober landede vi i Addis Abeba,
Etiopiens hovedstad, som ligger i ca. 2000 metres højde
over havet, hvilket giver byen
et behageligt klima. Men en
afslappet ferie var det ikke i
den forstand; samtlige dage
fra tidligt morgen til sent
aften gik det derudaf – og vor
nysgerrighed udfordrede os
hele tiden.
Den første dag var søndag,
som også i Etiopien er en helligdag. Vores rejseledere
kendte til et skoleprojekt i
Addis Abeba. En biblioteksog skolebygning skulle tages
i brug, så hvad var mere rele6
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men hovedattraktionen var
”Lucy”. ”Lucy”, eller resterne
af hende, er et ca. 3,2 millioner år 1,5 m. højt skelet som
er fundet her. Det ældste fortidsmenneske der er fundet.
Rejsen fortsatte fra Addis
Abeba til Aksum med flyver,
da afstandene er meget store
og vejene ikke kan sammenlignes med dem, vi har i
Danmark. Byen Aksum i det
nordlige Etiopien har en
imponerende fortid. Aksum
var hovedstaden i oldtidsriget Aksumite, kendt fra både
græsk, romersk, byzantinsk

og arabisk litteratur. Aksum
var et blomstrende hovedstad i et stærkt kongerige, der
blandt andet dominerede søog handelsvejen mellem
Asien og Afrika i over 1000
år. At jøderne har haft meget
tætte forbindelser til Aksum,
ved vi fra den gammeltestamentlige fortælling om kong
Salomon og dronningen af
Saba, en fortælling som er en
meget vigtig del af
Etiopiernes selvforståelse.
Mødet resulterede i at dronningen af Saba fik en søn,
som blev kaldt Menlik. Han
blev den første konge i det
Etiopiske rige. Den sidste
konge i hans slægt var kong
Haili Selassi, som blev afsat
ved den kommunistiske
magtovertagelse i 1974. Kong
Menlik havde forbindelse til
sin fader kong Salomon, og
derved endte - ifølge legenden – ”Pagtens Ark” i kirken
Sankt Mary af Sion i Aksum,
hvor den stadig befinder sig.
Man kan ikke få lov at se
”Pagtens Ark”, men kun
mænd kan komme ind i den
første afdeling af kirken,
kvinder måtte pænt vente
udenfor. Der var da nogle,
som følte sig særlig privilegerede, uden at vi turde tale alt
for højt om det.
Det er således, at alle kirker i
Etiopien er indrettet efter

samme forskrift som templet
i Jerusalem, med en afdeling,
hvor alle må komme i, dernæst - det hellige, hvor præster kun må komme ind og til
sidst det allerhelligste, hvor
den øverste præst må
komme ind en gang om året.
Der skulle ifølge legenden
”Pagtens Ark” befinde sig.

berømte freskomalerier i
Debre Bihan Selassi kirken,
som vi fik lov at se.

Vi var på sejltur på
Tannasøen til nogle af de
små øer med kirker og klostre, som blev brugt til at
anbringe kostbarheder i gennem urolige tider. Fra
Tannasøen udspringer den
blå Nil. Turens højdepunkt,
Turen med bus fra Aksum
byen Lalibella, som var
mod syd gik gennem et
hovedstad i et middelaldervidunderligt landskab mod
Siemens National Park, men ligt dynasti for 800-900 år
siden, er kendt for sine 11 fanogså med minder om en
tastiske kirker, direkte udhugnylig overstået borgerkrig, i
form af ødelagt krigsmateria- get af selve klippen. Lalibella
er det helligste sted i landet.
le langs vejen. Vi nåede
Søndag morgen fik jeg lejligGondar som var den
hed til at overvære en gudsEtiopiske hovedstad i det 17
tjeneste, der begyndte kl. 6
århundrede. Her dybt inde i
om morgenen. Etiopierne har
Afrika ligger en række næralle et hvidt klæde om sig når
mest middelalderlige fæstninger og paladser, bygget af de deltager i gudstjeneste.
Før man går ind i kirken
portugiserne. Portugiserne
hjalp etiopierne med at besej- tages skoene af og man går
ind på strømpesokker. Til forre muslimerne og opnåede
kælede folkekirkekristne skal
derved aftaler om handel.
det dog siges, at der var tæpGondar har desuden nogle
Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 02/2006
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per over stengulvet. Bænke
fandtes ikke, så ville man
sidde ned var det på gulvet.
Det er dog mest kvinder og
børn der sidder. Mændene
står op. Dog kan mændene få
en lang stav, som kan sættes
under armen eller hagen alt
efter behag. Mit kendskab til
den etiopiske ortodokse kirkes liturgi er yderst begrænset, men som jeg kunne se
det, var gudstjenesten formet
med stor sanselighed.
Da kirkens ritualer er meget
gamle og fra en tid, hvor
analfabetismen var meget
dominerende, skulle der syn
for sagen, for at budskabet
kunne komme ud til folket.
Salmesang med menigheden
var der ikke, men et mandskor sang på de rette tidspunkter. Gudstjenestens
længde var to timer.
Hvis man ser rationelt på det,
kan en dansk folkekirkepræst
nå næsten tre gudstjenester
på samme tid.
Ved en anden lejlighed fik vi,
ved vor guides hjælp og
præsternes tilladelse, lov til
at synge en salme i en af de
gamle kirker. Så var det vores
tur til at blive set på af præster og andet godtfolk. Sikkert
underligt for dem, at en flok
danskere stillede sig op og
sang nogle for dem mærkelige salmer i deres kirke.
8

dommen tidligt kom til
Etiopien, kan man læse om i
Apostlenes Gerninger kap.8,
Lalibella er den helligste by i hvor Filip døber Kandakes
skattemester. Noget af legenEtiopien, hvor de vigtigste
religiøse højtider bliver fejret den om Etiopien fortæller, at
med en stor pragt. Mange af en af Israels 12 stammer
”Dan” udvandrede fra Israel
kirkerne er smukt dekoreret
til Etiopien. Der findes stadig
med billeder som beskriver
en del ”Fallashas”, som disse
hændelser fra bibelen.
Desuden er mange kirker for- efterkommere af Dans
Stamme kaldes, men en del
bundet med gange, så det
ofte forekommer som en stor af dem rejste tilbage til Israel
i årene fra 1981 til 1995. Vores
labyrint. Lalibella er også
første tur til det Afrika har på
bygget som ”Det nye
alle måder sat sine spor, og
Jerusalem” hvilket navnene
har givet oplevelser, som
på bestemte steder i byen
minder om, som for eksempel man ikke uden videre bliver
færdig med.
”Kedrons Dal”. Etiopien er
også det rige i verden, som
Carl Gunnar Christensen
først indførte kristendom
som statsreligion. At kristenDet var for mig et af turens
højdepunkter.
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Sognekalenderen
juni-juli-august-september
Juni
To. 15

kl. 14.00 Kransenedlæggelse
Vejlby Kirkegård
Sø. 18. kl. 10.30 Gudstjeneste i Strib kirke
/børnaktivitet
Ma. 19. kl. 8.00 Morgenandagt i Strib kirke
To. 22. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj
Ma. 26. kl. 8.00 Morgenandagt i Strib kirke
Juli
To. 6.

kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen
To. 13. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj
kl. 19.30Sommeraftenskoncert i
Røjleskov kirke
To. 20. kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen
To. 27. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj
August
To. 3. kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen
To. 10. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj
Ma. 14. kl. 8.00 Morgenandagt i Strib kirke
Ti. 15. kl. 10.00 Legestue i Strib sognegård
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
To. 17. kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen
Ma. 21. kl. 8.00 Morgenandagt Strib kirke
Ti. 22. kl. 10.00 Legestue
To. 24. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj
Sø. 27. kl. 9.00 Kirkevandring fra Vejlby
kirke
Ma. 28. kl. 8.00 Morgenandagt i Strib kirke
Ti. 29. kl. 10.00 Legestue

To. 31.

kl. 10.00 Dameklub
kl. 15.00 Korskole (9-11 år) i Strib
Sognegård

September
Fre. 1. kl. 17.00 Familieaften i Vejlby kirke
Ma. 4. kl. 8.00 Morgenandagt i Strib kirke
Ti. 5.
kl. 10.00 Legestue
On. 6. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby, fødselsdagsfest
To. 7.
kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen
Sø. 10. kl. 10.30 Høst-familiegudstjeneste
i Strib kirke
Ma. 11. kl. 8.00 Morgenandagt i Strib kirke
Ti. 12. kl. 10.00 Legestue
To. 14. kl. 10.00 Babysalmesang Strib kirke
kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj
Sø. 17. kl. 10.30 Høstgudstjeneste i
Røjleskov kirke
Ma. 18. kl. 8.00 Morgenandagt i Strib kirke
kl. 20.00 IM Vejlby, Bibelkreds
Ti. 19. kl. 10.00 Legestue
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
On. 20. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby, Bibelkreds
To. 21 kl. 10.00 Babysalmesang Strib kirke
kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen
Sø. 24. kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Vejlby
kirke
kl. 14.00 Døvegudstjeneste
i Strib kirke
Ma. 25. kl. 8.00 Morgenandagt i Strib kirke
Ti. 26. kl. 10.00 Legestue
On. 27. kl. 19.30 IM Vejlby, høstfest
To. 28. kl. 10.00 Babysalmesang Strib kirke
kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj
Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 02/2006
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Det sker

juni-juli-august-september
”Sommer
besøgstjeneste”
Hvis du har lyst til at få besøg, eller kender nogen, der
gerne vil have besøg, så
kontakt sognemedhjælper
Kristine Z. Nüchel, telefon
6440 1198 (du må gerne indtale en besked med navn og
telefonnummer, så ringer jeg
tilbage) og lav en aftale om
besøg. ”Sommer-BesøgsTjeneste” er et tilbud fra
sognemedhjælper Kristine Z.
Nüchel fra tirsdag til torsdag,
i perioden fra juni til september i ugerne 23, 24, 25, 26, 29,
31, 32, 35 og 36.
Kirkens Legestue
Fra 15. august hver tirsdag
mellem 10 og 12 i Strib
sognegård er alle børn fra
0-6 år velkomne sammen
med mor, far eller ”bedste”.
Vi synger, hygger 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 på telefon
6440 1605.
Strib kirkes
Ungdomskor
For unge i alderen 11-17 år.
Øver torsdage kl. 16.00-17.30
i Strib Sognegård.
10

Synger i kirken på søn- og
helligdage, ca. to gange om
måneden.

Dameklub
Alle kvinder over 30 er meget
velkomne i Dameklubben.
Vi beriger livet med en lille
smule kultur, musik, litteraKorskole
tur og natur – alt sammen
Nybegyndere 9-11 år.
Øver torsdage kl. 15.00-16.00 under kirkens tag og i folkekirkelig regi.
i Strib Sognegård.
Kontakt Kristine Z. Nüchel,
Første gang d. 31. august.
Interesserede kan henvende 6440 1198.
sig til organist Birgitte
Torsdag, d. 31. august
Skovmand, 2181 6965 eller
kl. 10.00 cykler vi fra sogne7592 8912.
gård til Føns med så mange
pauser, som vi synes er nødMinikonfirmander
vendigt.
Minikonfirmandundervisning i Strib og Vejlby begyn- Madpakker, praktiske tøj og
godt humør skal med.
der i september (uge 38).
Alle tilmeldte børn får et brev Hejsa i naturen!
med oplysninger om under- Tilmelding senest den
28. august.
visningsstart og forløb.
Alle er velkomne!
Det er stadigvæk muligt at
tilmelde børn (3. klasse) til
minikonfirmander.
Indre mission Vejlby
Kontakt Kristine Z. Nüchel,
15. – 20. august
6440 1198 eller Teltmøder i Kongens Have
vsr_pastorat@mail.dk
i Odense
(Arr. Indre Mission på Fyn)
Onsdag, d. 6. september
Bibel studiekreds
Biblen er en vidunderlig bog, kl. 19.30
Fødselsdagsfest i Vejlby
som man aldrig kan få nok
Missionshus, generalsekretær
af den.
Jens Olesen, Fredericia, taler.
Vi læser bibelen, diskuterer
hvad vi læser, beder sammen 12. – 13. september
Husmoderdage på Skådstrup
og forsøger at støtte hinanStrand
den i den kristne tro.
Mandag, d. 18. september
Kom gerne og vær med!
Kontaktperson Birgit Nørtoft, kl. 20.00
Vejlby Bibelkreds, Anna
6440 6114
Karine, Brogård
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Nyt i pastoratet

Babysalmesang
Babysalmesang i Strib Kirke er for forældre med
babyer i alderen 0-9 måneder.
Onsdag, d. 20. september
kl. 19.30
Missionshusets Bibelkreds
Onsdag, d. 27. september
kl. 19.30
Høstfest i Missionshuset
Yderligere information:
Rigmor Petersen, 6440 1440
KFUM & KFUK Vestfyn
Tirsdag, d. 12. september
kl. 19.30 i Nørre Aaby
Sognehus.
Henning Thalund, tidl. forstander ved Svendborg
Søfartsskole:
“Hvad er det for en snekke?”
– et foredrag om kirkeskibe.
Det koster 25 kr. pr. aften
inkl. kaffe.
Yderligere information:
Vera Lundsgaard, 6441 2875
Indsamlinger i kirkerne
20. august
Den Danske Israelsmission

Fra den 14. september til den 16. november synger vi
hver torsdag kl. 10.00-10.45 i Strib kirke.
Det er et musikalsk samvær i kirkerummet mellem
mor eller far og det lille barn. Babysalmesang er en god,
rolig og meditativ oplevelse for små børn og deres forældre. Kirkerummet og kirkeorgelet leverer i samspil
positive oplevelser til alle sanser.
Tilmeldinger senest den 4. september, til Kristine Z.
Nüchel, 6440 1198 eller vsr_pastorat@mail.dk.

Lønkammeret
Vi vil, så vidt tjenesten muliggør det, sidde i vores lille
lønkammer bag kapellet på Strib kirkegård, hvor der
også er mulighed for en privat samtale.
Onsdage fra 15.00-17.00 (Jes)
og torsdage fra 12.00-14.00 (Bente).
Alle er velkomne til at benytte sig af muligheden for
i lønkammeret at få en samtale i al fortrolighed med en
af pastoratets præster.
Husk, at ingen sag er for stor og ingen sag for ubetydelig til, at vi vil bruge tid på den.
Ring gerne og lav en aftale.

Morgenandagter i Strib kirke
– mandage kl. 8.00
På vej på arbejde, på løbeturen, med barnevogn…
Mandag den 14. august starter morgenandagterne i Strib kirke igen efter sommer
ferien.
Det er korte andagter der varer ca. 20 minutter. - Med sang, bibellæsning og plads
til stille eftertanke.
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Sommerkoncert
den 13. juli kl. 19.30
i Røjleskov kirke
Coro Misto er et kammerkor
hovedsageligt bestående af
studerende ved Nordjysk
Musikkonservatorium og
Aalborg Universitet. Coro
Misto bevæger sig indenfor
det klassiske repertoire,
kirkeligt som verdsligt, spændende fra tidlig musik, over
romantikken til nyere værker.
Ved den stemningsfulde
sommernatskoncert i
Røjleskov Kirke opføres et
program med halvt kirkelige
værker af nyere komponister
og halvt danske sommersange.
Heriblandt Bjørn Hjelmborgs
"Den lyse nat", Oluf Rings
"Danmark nu blunder den
lyse nat" og Otto Mortensens
"Sommervise".
Bliver vejret til det, slutter
koret med sommersang på
græsplænen med den pragt-
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fulde udsigt over Lillebælt
med svalerne susende forbi.
Fri entré.
Kirkevandring
Den 27. august vil vi gerne
invitere menighederne her
i pastoratet ud på en forfriskende vandretur mellem
pastoratets tre kirker.
Vi begynder med andagt i
Vejlby kirke den 27. august
kl. 9.00.
Herefter vil der være morgenkaffe i våbenhuset og vi
vil derefter gå i spredt uorden, alt efter temperament,
til Røjleskov kirke.
Her vil der være en kort andagt kl. 11 og en forfriskning,
inden vandringens sidste del
fører os til Sognegården i
Strib (kl. 13.00), hvor der vil
være kirkefrokost á 20 kroner.
Man kan selvfølgelig bruge
vandreturen til fordybelse og
eftertanke, men gå også
gerne med, hvis du bare
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synes det kunne være dejligt
at gå en tur i vores smukke
pastorat. Der er selvfølgelig
også mulighed for blot at gå
én af strækningerne, hvis
man tager børn eller børnebørn med.
Høstgudstjenester
i september
Traditionen tro, holder vi i
september måned høstgudstjenester i vore tre kirker. Det
sker i Strib kirke den 10. september, i Røjleskov kirke
den 17. september og i Vejlby
kirke den 24. september.
Gudstjenesterne er særlige
takkegudstjenester, hvor vi
takker for årets høst, det daglige brød, og for alle de skabergaver Gud skænker os alle
i hverdagene hele året.
I forbindelse med høstgudstjenesterne samler vi altid en
pengegave ind til nogle gode
formål.
På den måde kan vi også
takke Gud for gode kår og
forhold.
Høstgudstjenesten i Strib er
også en børne-gudstjeneste,
hvor gudstjenesten vil blive
særligt tilrettelagt for børn.
Efter alle gudstjenester er
der kirkefrokost á 20 kroner.
Vær med til at holde en gammel dansk tradition ved lige,
og gå med til en høstgudstjeneste.

En dejlig oplevelse
Vokalgruppen ”Det Var Tidligt”, udvidet med
instrumentalmusik, fremførte Buxtehude’s
”Membra Jesu Nostri” ved Påskekoncerten
i Vejlby kirke den 15. april, og det blev for mig
en helt fantastisk oplevelse.

Jeg havde lovet at byde velkommen i kirken, men det
viste sig meget hurtigt, at de
unge mennesker selv ønskede at byde velkommen, og
samtidig præsentere aftenens program.
Denne præsentation samt
aftenens musik og sang var
så flot tilrettelagt, og blev
fremført, så jeg følte, at tiden
bare løb af sted.

Ved indgangen fik alle gæster
et program, hvor teksten var
trykt på latin, hvilket var det
sprog som blev sunget på, og
samtidig var teksten oversat
til dansk.
Det at alle fik det program
gjorde, at vi havde mulighed
for, at følge med i teksten,
selv om det var på latin.
Jeg følte, at jeg på den måde
kunne leve med i musikken
og sangen.

Før hver enkelt stykke blev
den næste tekst læst roligt
og smukt op på dansk, og på
den måde blev hele koncerten bundet sammen til en
flot helhed.
Da jeg skulle takke af for
aftenen var det svær at få sig
selv til at sige noget, idet det
stadig var som om hele kirkerummet var fyldt med disse
klare toner både fra instrumenterne og sangstemmerne.
Jeg gik hjem fra koncerten
med en dejlig oplevelse rigere.
Helen Johansen
Vejlby
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Kirkelige handlinger
i pastoratet
Døbt i Strib kirke
12. februar Lærke Ejlskov Juel Pedersen
Rasmus Ejlskov Juel Pedersen
12. marts Benedicte Kjer Berthelsen
19. marts Hans Lautrup Lund
Nicoline Lund Andersen
Phillip Paaske Slot
2. april
Isak Reippurt Glesner
Freja Reippurt Glesner
23. april
Maria Nathalia Vinter Kristensen
30. april
Elisabeth Bie Svenningsen
Regitze Bie Svenningsen
Andreas Grüner Kørvel
Viet i Strib kirke
8. april
Lis Krupsdal & René Fog
15. april
Trine Petersen & Esben
Holmslykke
Begravet/bisat fra Strib kirke
10. februar Anne Lise Lund
Otto Karl Brummer
14. februar Rikke Rixen Askholm
25. februar Poul Peder Rasmussen
3. marts
Else Jensen
3. marts
Elly Bruhn
23. marts Rigmor Madsen

25. marts
3. april
12. april
19. april
24. april
2. maj

Valborg Marie Kuld Nielsen
Børge Hansen
Karl Aage Holm
Grete Nielsen
Arne Jørgen Andersen
Mogens Nystrup Jensen
Henning Ardal Olesen

Døbt i Røjleskov kirke
5. februar Signe Stenør Urhøj
Katrine Holm Jørgensen
19. marts Ayo Kjærsgaard Nielsen
2. april
Signe Bloch Stubgaard
17. april
Daniel Max Hansen
Viet i Røjleskov kirke
2. april
Henrik Bloch & Lene Stubgaard
Døbt i Vejlby kirke
26. marts Anton Dalsgaard
30. april
Christian Hyldal Christensen
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
4. marts
Agnes Hansine Jakobsen
20. april
Jonna Pedersen
21. april
Johannes Marius Sørensen

Familieaften i Vejlby kirke fredag den 1. september
Vi vil gerne invitere familier med mindre børn til familieaften i Vejlby.
Vi starter i kirken kl. 17.00 med en kort børnevenlig gudstjeneste.
Bagefter spiser vi sammen i konfirmandstuen.
Arrangementet slutter kl. 18.30.
Vi håber mange har lyst til at være med.
Af hensyn til maden vil vi gerne have:
Tilmelding til Bente Luise Toft på telefon 64 40 14 66
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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
Email: jrh@km.dk
Træffetid:
Tirsdag til fredag 11.00-12.00
Torsdag 18.00-19.00
Mandag er fridag

Sognemedhjælper
Kristine Zarina Nüchel
Strib Sognegård
Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 6440 1198,
Email: vsr_pastorat@mail.dk
Træffetid:
Mandag 10.00-12.00
Hjemmebesøg og anden
træffetid efter aftale

Alle Vejlby-Strib-Røjleskov
pastorats beboere kan henvende sig på kontoret angående fødselsanmeldelser,
attester, navneforandring
osv.

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

Strib sognegård:
Udlejning: Lis Jensen,
Tlf.: 6440 2030
Bedst mellem kl. 8.30-9.30
eller kl. 17.00-18.00

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

Sognepræst
Jes Rønn Hansen
Strib Præstegård
Nørre Alle 38, Strib
Tlf.: 6440 1075
Email: jrh@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst
Bente Luise Toft
Vejlby Præstegård
Nybølvej 1, Vejlby
Tlf.: 6440 1466
Email: blft@km.dk
Fredag er fridag

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

Organister:
Vejlby
Karen Elisabeth Jensen,
tlf. 6441 2923
Strib-Røjleskov
Birgitte Skovmand,
tlf. 7592 8912
Menighedsråds
formand
Lene M. Sørensen
Røjle Bygade 118
5500 Middelfart
Tlf. 6440 6378
Kirkeværgerne:
Hans Martin Hansen,
tlf. 6441 5556
Birgit Nørtoft Christensen,
tlf. 6440 6114
E-mail:
kirkevaerge@stribnet.dk
Kirkebil
Ring til TAXA tlf. 6441 4055
inden kl. 8.00 søndag morgen.
Nævn det er kirkebilen der
ønskes og til hvilken kirke.
Brug hjemmesiden
www.pastorat.dk
til orientering om pastoratets
kirkeliv.
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Gudstjenester

juni-juli-august-september
Dato

Vejlby kirke

Strib kirke

Røjleskov kirke

18. juni 1.s.e. trin.

9.00 blt

10.30 blt

19.30 blt

25. juni 2.s.e. trin.

19.30 jrh

10.30 jrh

9.00 jrh kirkekaffe

9.00 jrh kirkekaffe

10.30 jrh

2. juli 3.s.e. trin.
9. juli 4.s.e. trin.

9.00 jrh

10.30 jrh

16. juli 5.s.e. trin.
23. juli 6.s.e. trin.

10.30 jrh
10.30 blt

9.00 blt

30. juli 7.s.e. trin.
6. august 8.s.e. trin.

9.00 jrh kirkekaffe

9.00 blt
9.00 blt

10.30 blt

10.30 blt

13. august 9.s.e. trin.

10.30 blt

20. august 10.s.e. trin.

10.30 jrh indsamling

27. august 11.s.e. trin.

9.00 andagt-kirkevandring 10.30 Jakob Petersen

9.00 blt kirkekaffe

9.00 jrh indsamling
11.00 andagt-kirkevandring

3. september 12.s.e. trin. 10.30 jrh

10.30 blt

9.00 jrh

10. september 13.s.e. trin. 19.30 jrh

10.30 jrh høst-familiegudstjeneste kirkefrokost

9.00 jrh

17. september 14.s.e. trin. 9.00 blt

10.30 jrh

10.30 blt høstgudstjeneste
kirkefrokost

24. september 15.s.e. trin. 10.30 blt høstgudstjeneste 14.00 Døvegudstjeneste

9.00 blt

1. oktober 16.s.e. trin.

10.30 blt

kirkefrokost

19.30 jrh

musikgudstjeneste

9.00 blt

kirkekaffe

jrh : Jes Rønn Hansen
blt: Bente Luise Toft

www.hansengrafisk.dk - 6441 7030

