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Sikken en sommer, hvis man
altså er til sommer og sol.
Jeg er til sol og sommer, men
har ikke kun brugt sommeren i sommerlandet med
afslapning. Jeg har endnu en
gang opdaget, at min kristne
opdragelse er et uundværligt
fundament i livet, når man
har behov for at tænke lidt
over livet. Jeg har nemlig
brugt en del af sommeren til
at tænke over et af livets
store spørgsmål:
Hvad er Livskvalitet?

jeg måtte sætte mig ned fordybe mig lidt i de ”store tænkere”. Tit ved man jo først
bagefter, hvad det egentlig
var man ville.
Søren Kierkegaard ret når han
siger: ”Livet skal leves forlæns,
men forstås baglæns.

Dette kræver blot én eneste
lille ting: At jeg ved hvilke
forventninger og krav jeg
HAR til livet – og det var her

Ha’ et dejligt efterår
– og nyd de skønne
farver.
...Redaktøren

Den spanske filosof
og professer Fernando
Salvater siger om
livskvalitet:
Livskvalitet er, at vælge, samt
at tage konsekvenserne af
sine valg. Du vælger selv din
Filosoffer, psykologer, præster uddannelse, din livsledsager,
og mange andre lærde men- din bolig, dine børn, dine venner, din familie, dine ferier,
nesker har til alle tider forsøgt at definere spørgsmålet, dine interesser, samt måske
det vigtigste: Du bestemmer
uden at de er kommet frem
selv, hvad du vil bruge din tid
til noget entydigt, og jeg er
til. Jeg er nu færdig med at
da heller ikke kommet frem
”tænke” og har foretaget en
til noget overordnet svar.
række valg – bl.a. at sige mit
Spørger man landets fornem- faste job – gennem 17 år som
– som direktionssekretær op
ste konsulentvirksomheder,
og blive selvstændig billedeller på handelshøjskoler
kunster. Det var for mig
og lignende, får man denne
(og min lille familie) en
definition:
”Kvalitet er, når det du stiller meget stor beslutning.
Nu glædes jeg bare ved
krav om, bliver opfyldt”.
efteråret smukke farver, min
Livskvalitet må altså være:
”Når de forhold i livet du stil- beslutning og min nye tilværelse.
ler krav om, bliver opfyldt”.
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Barmhjertighed
Lukas-evangeliet kapitel 15.
Mange kender
lignelsen om ”den
fortabte søn”
Om sønnen der får sin arv
udbetalt, og solder den bort i
fremmede lande for sidenhen
at gå i sig selv, vende om og
blive modtaget med åbne
arme derhjemme.
Lignelsen er et ikon af kristendommens lære om forholdet mellem mennesker og
Gud. Gud er barmhjertig, for
således tager han altid imod
os. Af Guds barmhjertighed
udspringer den barmhjertighed, som også vi må udvise
overfor hinanden. Lad os
holde fast i den barmhjertighed, og lad det altid være det
sikre kendetegn på en sand
kirke; barmhjertighed. Det er
ikke nogen hemmelighed, at
vi, der arbejder i kirken, af og
til kan føle en rådvildhed.

Lad gå, at vi kan så meget
andet; at vi er fremadrettede,
dygtige, innoverende, succesfulde, produktive. Det er der
tilgivelse for alt sammen.
Hvad skal vi sige
Lad gå, at vi lider under
og gøre?
materialismen, pengeræs,
Mange bekymringer kan gå
ejerfornemmelser og overflagennem vort hoveder.
diskhed. Den sygdom kan
Så oplevede jeg for en tid
siden at have barnedåb i kir- man kom-me over. Men at
høre, mærke, forkynde og
ken kl. 11, bryllup i en anden
praktisere Guds barmhjertigkirke kl. 13 og en begravelhed til alle. Det lever vi alle af
sessamtale kl. 15. Det ser
hver dag.Derfor er forholdet
måske umiddelbart ud som
til mine medmennesker også
om, det havde været en
meget kontrastfyldt dag. Men det allermest afgørende i
livet. Teologen og journalissådan oplevede jeg det ikke.
ten Iben Thranholm udtrykFor atter engang måtte jeg
erfare at ordet ”barmhjertig- ker det således: ”- Den eneste
grund til, at jeg bliver født, er,
hed” kunne bære gennem
at jeg skal elske Gud. Den
både glæde og sorg, og at
min forudgående bekymring kærlighed, han har skabt mig
med, er den kærlighed, jeg
for en kontrastfyldt dag
skal returnere til ham og til
havde været grundløs.
mine medmennesker. Det er
At prædike Guds barmhjerhele livets bestemmelse. tighed ind i glæde og sorg,
ind i tilværelsen som den er, Hvad jeg skal arbejde med, er
Hvad skal vi gribe
det løser ikke problemerne – noget sekundært. Det skal til,
og gøre i?
fordi vi har et forvalteransvar
Vi vil gerne gøre det så godt men det bærer igennem på
af jorden. Vi skal dyrke jorsom muligt for alle. Alligevel en vidunderlig måde.
den, have noget at spise og
skuffer vi altid nogen.
sørge for, at samfundet funDerfor må vi atter sande; at
Vi møder for eksempel ofte
gerer.” (Krifa 4,2006)
modsatrettede forventninger det er barmhjertighed, vi
mennesker har brug for.
til prædikenerne. Jeg husker
Når alt andet er sagt om os,
engang en begravelse, hvor
Barmhjertighed
så ender det et eller andet
de pårørende til en samtale
har trange kår...
sted med, at er vi alle i sidste
stort set ikke sagde noget
...i en individualistisk verden,
som helst pænt om den afdø- ende blot længes efter at blive hvor vi selv er i centrum, og
elsket og mødt med barmde, men alligevel sluttede
hvor tilværelsens mål kun er
vores samtale med at sige til hjertighed.
at dække egne behov.
mig… ”men alt dette må du
ikke sige noget om… du skal
blot sige noget pænt!”
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Barmhjertighed
Lukas-evangeliet kapitel 15.

Mange mennesker må stoppe
op og undres over den meningsløse stræben vi i vores
selvoptagethed fylder vores
kostbare tid med.
Og mange må her erfare, at
det der gør mig rig, ikke er
det jeg ejer, men det at jeg
i min hverdag har mindst et
menneske der, selv om jeg
ikke har fortjent det, viser
mig barmhjertighed.
Her mister individualisme og
selvoptagethed sit fodfæste.
For barmhjertighed må altid
være noget der kommer til
udtryk i fællesskab mellem
mindst to personer.
Derfor siger Jesus også at
”hvor to eller tre er forsamlet
i mit navn, dér er jeg midt
iblandt dem.” Troen på og
håbet på, at der var mere
barmhjertighed end han fortjente, var det der kaldte ”den
fortabte søn” fra Lukas-evangeliet tilbage i sin faders
arme. Barmhjertighed var
årsag til festen og glæden.
Barmhjertighed var drivkraften i de ord som faderen siger
til den fortabtes bror:
”Din bror var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet.”
(Luk 15,32)
Jes Rønn Hansen
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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 døbes:
Man finder i kirkebladets gudstjenesteliste (bagsiden) det
gudstjeneste-tidspunkt, der passer familien. Herefter ringer
man til den præst, der forretter den valgte gudstjeneste, og
beder om barnedåb.
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 gratis. Ring eller mail og få vejledning om mulighederne.
Når to skal giftes:
Parret henvender sig til den præst, der skal foretage vielsen.
Inden vielsen skal 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.
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Hvad hedder
mit sogn egentlig?
Hvad hedder mit sogn egentlig? De senere år er der blevet
mere begrebsforvirring
omkring sogne, kirkedistrikter og pastorat.
Her skal forsøges at skabe et
overblik:
Pastoratet
Et pastorat er egentlig blot en
betegnelse for en eller flere
præsters ansættelsesområde.
Pastoratet her kaldes VejlbyStrib-Røjleskov pastorat, og
vi er to præster ansat i hele
pastoratet.
Den ene præst bor i Vejlby
Præstegård, den anden i Strib
Præstegård, men ikke desto
mindre er begge præster for
hele pastoratet.
Der er ingen distriktsdeling
og alle gudstjenester, kirkelige handlinger og konfirmandhold forsøges ligeligt fordelt
mellem begge pastoratets
præster.
Sogne
Pastoratet består af 2 sogne:
Vejlby sogn og Strib-Røjleskov sogn.
I nogle sammenhænge spørges der f.eks. efter, hvad ens
bopælssogn hedder.
Her svarer man Vejlby sogn
eller Strib-Røjleskov sogn.
Der var engang noget der
hed Røjleskov sogn og Strib
sogn, men de betegnelser

blev afskaffet for næsten 50
år siden.
De forekommer dog stadig på
gamle attester o.l., men det
hedder ”Strib-Røjle-skov
sogn” uanset om man bor i
Strib eller Røjleskov.

hedsråd i hhv. Røjleskov og
Strib kan det være aktuelt at
vide, hvilket kirkedistrikt
man tilhører.

Kirkekontoret
Hele Vejlby-Strib-Røjleskov
pastorat – og altså begge
Er man usikker på om man
sogne – og alle tre kirker –
bor i Strib-Røjleskov sogn
har et fælles kirkekontor.
eller Vejlby sogn eller i et helt Kirkekontoret er beliggende
tredje sogn, kan man altid
i Strib Præstegård, Nørre Alle
undersøge det på hjemmesi- 38 i Strib.
den www.sogn.dk, der inde- (Og ikke i Sogne-gården ved
holder en masse faktaoplys- Strib kirke, som mange tror.)
ninger om landets sogne.
Da kirkekontoret også er en
integreret del af præstens
Kirkedistrikter
privatbolig, må man ved henOmkring vores kirke-bygninger er der kirke-distrikter, vendelse gerne skele lidt til
der betegner det geografiske træffetiderne, men ellers er
man velkommen til at henområde der hører til en
vende sig telefonisk eller
bestemt kirke.
Kirkedistriktet er oftest sam- personligt på alle tider af
døgnet.
menfaldende med sognet.
F.eks. er Vejlby kirkes kirkeKirkekontoret løser nogle
distrikt sammenfaldende
offentlige administrative
med Vejlby sogn.
opgaver, som alle i pastoratet
I Strib-Røjleskov sogn er der
før eller siden kommer i
to kirker, og derfor to kirkeberøring med.
distrikter.
Men da alle sognets beboere
har ret til kirkelig betjening i - Her afleveres fødselsanmeldelser for nyfødte børn
begge kirker i Strib-Røjleskov
både i Vejlby sogn og Stribsogn, er det normalt ikke en
Røjleskov sogn.
opdeling man beskæftiger
- Her navngives børn.
sig med.
- Her kan bestilles tid til dåb
eller vielser.
Kun i det tilfælde at der skal
vælges selvstændige menig- - Her laves navneændringer
Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 03/2006
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Hvad hedder
mit sogn egentlig?
...fortsat fra side 5...

for alle pastoratets indbyggere.
- Her afleveres ind- og udmeldinger af folkekirken.
- Her udskrives alle attester,
for alle pastoratets beboere,
uanset de er født, døbt
eller navngivet i et helt
andet sogn og her anmeldes dødsfald.
Spørgsmål
Hvis nogen har spørgsmål
vedrørende kirkekontorets
opgaver, er man velkommen
til at henvende sig til præsten Jes Rønn Hansen
(jrh@km.dk) eller præstesekretæren (Karen Rønn
Hansen (karh@km.dk)
på kirkekontoret for VejlbyStrib-Røjleskov i Strib
Præstegård, Nørre Alle 38.

Kirkevandring
- kan vi klare det?
Den 27. august var der premiere på et nyt tiltag i pastoratet, nemlig kirkevandring.
Vi startede med en kort andagt i Vejlby kirke kl. 9.00.
Efter formiddagskaffen med
tilbehør og en del snak startede turen nordpå. På turen fra
Vejlby til Røjle-skov var vi 12
personer til fods - enkelte
medbragte cykel for en sikkerheds skyld. Turen gik over
Korsbjerg gennem Vejlbyskov
og efter ca. 5 kvarters vandring nåede vi Røjleskov
kirke.
Efter en tiltrængt forfriskning var der andagt i kirken,

hvor der kom flere fodgængere til. Den videre færd gik for nogles vedkommende tværs over en stubmark,
hvorefter alle fulgte Røjleklintvej, Røjlemosevej og
Dæmningen.
Som tiden gik, blev skyerne
mere og mere truende, og det
endte da også med tordenbrag og voldsom regn. Men vi
nåede, mere eller mindre
våde, til Strib Sognegård, hvor
vi blev kvikket op med frokost og kaffe. Vandringens
samlede distance ca. 9 km.
Vel mødt!
En tilfreds deltager

Se i øvrigt fakta-oplysninger
bagerst i kirkebladet eller kig
på pastoratets hjemmeside
www.pastorat.dk

Gud om torsdagen - kristendomsundervisning for voksne
Seks torsdage hen over efteråret og vinteren vil vi sætte fokus på nogle af de centrale
temaer indenfor bibel og kristendom. Det bliver aftener hvor præsterne kommer med et
oplæg men hvor der også bliver plads til spørgsmål og debat.
Vi mødes følgende torsdage i Sognegården kl. 19.00 - 19. oktober, 2. og 23. november
11. og 25. januar og 8. februar
Enhver er velkommen Jes og Bente Luise
6
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En oplevelsesrig tur
til Letland
Med vores sognemedhjælper Kristine
som dygtig rejseleder for en gruppe fra
Lindholm Sogn i Nr.Sundby var vi på en
l0-dages bustur til Letland.

tagelse, og vi nød vort første
måltid i børnehaven ved små
borde og stole.
Der var sammensat et stort
program for os, der bl.a. omHovedformålet med turen var gaver (alm. daglige fornøden- fattede besøg på 2 meget forat besøge en venskabsmenig- heder som rengøringsmidler, skellige plejehjem (et plejelego-legeklodser, remoulade hjem for socialt nedtrykte og
hed i Valka (en delt by på
et plejehjem for psykisk syge)
og ristet løg som en lille
grænsen til Estland).
snack) og kirkens dameklubs – kontor for socialarbejde
Grup-pen bestod af menighåndlavet tøj til børn, så bus- (byens arbejde med vanskelihedsrådsmedlemmer og
ge børn, handikappede, misandre med til knytning til kir- sens bagagerum var godt
bruger osv.)
fyldt op.
ken.
Besøg på bymuseet med
De medbragte også en stor
Det var meget engagerede
mennesker, der "brændte" for pengegave, øremærket til kir- arbejdende værksted - gudstjeneste med efterfølgende
kens menighedsbørnehave.
menigheden i Valka, og de
kirkefrokost i børnehavens
havde gjort et stort forarbej- Den lille menighed i Valka
have - besøg i en gammel
de med at indsamle sponsor- gav os en meget varm modkirke med tilhørende præstegård, der bar meget tydelige
præg af at have været lukket
i ca. 40 år, men som nu var
ved at blive genopbygget ved
frivillige kræfter - besøg i en
kvindeklub, hvor de under
meget beskedne forhold blev
fremstillet fine håndarbejder
og meget andet.
Vi fik også turen over grænsen til Valga i Estland.
Man kan godt mærke forskel
på de to byer, som har fælles
gader, men ikke fælles sprog
og økonomi.
Trods deres beskedne økonomiske livsgrundlag følte vi, at
alle havde en tro på fremtiden, og vi mødte megen hjertevarme og imødekommenhed.
Valkas ev.luth. kirke
Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 03/2006
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De sidste dage af turen var
mere turistprægede. Vi
besøgte bl.a. Riga, en smuk
gammel storby, hvor der blev
bygget i stor stil, både restaureringsarbejder og nybygninger.
Vi kørte op til Korshøjen i
Litauen, til en gammel jagtslot ved Tukums og besøgte
en dansk landmand, som har
haft gården i fem år og er
meget tilfreds med den på
trods alle udfordringer.
Skov, store marker og uberørt
natur var de første oplevelser
i Letland.
Men det, der står klarest for
os efter turen, er den varme
og hjertelighed, vi mødte hos
menneskene i Valka.
Vera og Svend-Erik
Lundsgaard

Fællesspisning i den kristelige børnehave i Valka

Fuld hus til Familieaften
Jeg var så ked af, at jeg glemte at tage mit kamera med.
11 familier med deres børn,
i alt 35, mødte op til Familieaften i Vejlby. Der var godt
fyldt op i kirkens kor og ved
bordene i præstegårdens konfirmandstue.
Vi sang en efterårssalme og
hørte fortællingen om
Simons fiskedræt til den lille
8

børnegudstjeneste i kirken.
Efter fælles Fadervor og en
aftenssang fortsatte vi til en
hyggelig aften i Vejlby præstegård, hvor vi fik en rigtig
god mad. Der skal siges tusind tak til Lene K. Sørensen
for den dejlige mad.
Børnene, både store og små,
legede efter vi havde spist,
mens de voksne snakkede.
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Halv syv blev snakken afbrudt, så alle kunne nå hjem
til Disney sjov.
Jeg fik ikke, som nævnt, taget
billeder, men I kan selv være
med næste gang fredag d. 3.
november.
Og husk at tilmelde jer, Lene
vil gerne igen lave god mad
til os.
Kristine, mor til Laura

Det sker
oktober-november-december
Sogneaften med
Mogens Frohn Nielsen
Tryghed og tro.
Går Gud i Kirke?
Tirsdag, d. 3. oktober
kl. 19.30 i Strib sognegård

indført af kirkelige børne- og
ungdomsorganisationer, for
at sætte fokus på børn og unge i kirken. Vejlby/Strib FDF
medvirker i gudstjenesten.

Familieaften
Fredag, d. 3. november
kl. 17.00 i Vejlby kirke
Vi vil gerne invitere familier
med mindre børn til en hygvinder, Angelo Castaldo spil- gelig aften i Vejlby. Vi starter i
ler orgelkoncert ved Strib kir- kirken med en kort børnevenkes Frobeniusorgel. Angelo
lig gudstjeneste kl. 17.00.
Castaldo er født i Napoli i
Bagefter spiser vi aftensmad
Italien 1973. Han er prisvinder (á 20 kr., gratis for børn) i konved 2 internationale orgelfirmandstuen. Arrangemenkonkurrencer (Rom 1996 og
tet slutter kl. 18.30. Aht. til
Det er et foredrag med gode Firenze 1998). Han har udgi- maden, vil vi gerne have tilvet den første publikation af melding til sognepræst Bente
historier og skarp lud til de
“Fantasia a due organi” af
Luise Toft, 6440 1466.
skurvede hoveder, men så
absolut også med stor kærlig- M.E. Bossi, “Sonata per orgahed til det at tro – tro er ikke no” af G.B. Pergolesi, “Opera
Allehelgen
Omnia per organo” af G.
et krav men et tilbud.
Søndag, d. 5. november
Cotrufo (Editions Carrara), og kl. 19.30 i Strib kirke
Historier fra et langt liv
blandt alverdens sære skæb- mange italienske musikstyk- Det er Allehelgens dag.
ker fra 20. årh.
ner. En aften med megen
Dagen hvor vi særlig tænker
Han vil give os en særlig
humor, men som altid også
på dem, vi har mistet.
med så megen alvor, at pub- oplevelse af italiensk og tysk Gudstjenesten i Strib kirke
orgelmusik fra XVII til XIX
likum får noget med hjem.
bliver denne dag en mindeårh. bl.a. kendte komponister gudstjeneste for dem, der er
Fri entré, kaffe 20 kr.
som Fresco-baldi, Pergolesi,
Donizetti, Walther og Bach.
Orgelaften
Alle velkomne! Fri entré.
International orgelvirtuos
fra Italien
Torsdag, d. 5. oktober
B.U.S.K.
kl. 20.00i Strib kirke
Søndag, d. 29. oktober
Der venter os en helt usædkl. 10.30 i Vejlby kirke
vanlig flot koncertoplevelse, BUSK betyder Børn, Unge,
når den internationale prisSogn og Kirke. BUSK er blevet
Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 03/2006
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Det sker

begravet eller bisat fra vores
tre kirker i årets løb. Vi vil
samles om taknemmeligheden, savnet og håbet. Ved
gudstjenesten medvirker
organist Birgitte Skovmand
og sanger Christina Dahl.
Rytmisk
salmesangaften
Torsdag, d. 16. november
kl. 19.30 i Strib kirke
I år har vi som nyt tilbud til
vore velsyngende menigheder og andre interesserede en
rytmisk salmesangsaften.
Rytmetrioen vil på sin meget
musikalske indfølende måde
guide os gennem forskellige
stilarter i kendte og nyere
rytmiske salmer.
Undervejs improviseres der
mellem versene og salmerne
præsenteres af konfirmander,
korsangere, præst, sognemedhjælper, menighedsråd,
unge og ældre fra Strib og
omegn, som får udført deres
"yndlingssalme".
Ungdomskor og Voksenkor
synger med. Rytmetrioen
består af de unge og dygtige:
pianist Søren Andresen, saxofonist Michael Olsen og elbassist Jesper Ry. Pastor Bente
Louise Toft medvirker.
Orkestret er placeret foran
alteret.
Det varer ca. 1 time.
Fri entré.
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Danmission Basar
Fredag, d. 17. november
i Vejlby
Kl. 14.00 åbner basaren i
Vejlby missionshus v. taler
Esben Kaczmarek. Han vil
fortælle fra sit ophold i
Tanzania. Aulby skoles fritidsklubben vil synge for os.
Kl. 19.30 i Vejlby kirke taler
Thorkild Sørensen: ”Kirken
ude og hjemme”. Basaren
fortsætter i missionshuset.
Advent
i Røjleskov Kirke
Søndag, d. 3. december
kl. 19.30
Medvirker børnekor fra Nr.
Aaby, Asperup, Middelfart og
Strib. Efter gudstjenesten er
der kirkekaffe med æblekage
i Missionshuset.
Alle velkomne!
Juleevangeliet
og levende dukker
Torsdag, d. 14. december
kl. 16.30 i Vejlby kirke
Dukketeatret Svantevit er et
professionelt teater, der
beskæftiger sig med at kombinere dukkespil og levende
violinspil. Dukketeatret fortæller om Josef og Maria, om
det, der skete i de dage, om
rejsen til Betlehem, brægende får og hyrder, der nynner,
om kloge mænd på kamel.
Den smukke og enkle historie

Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 03/2006

om en fødsel fortælles enkelt
og virkningsfuldt i teatrets
poetiske fortællerum.
Forestillingen varer 45 min.
Aldersgruppe: fra 4-18 år og
voksne. Fri entré.
De 9 læsninger
Søndag, d. 17. december
kl. 19.30 i Vejlby kirke
Medvirker Strib voksenkor.
Efterfølgende er alle inviteret
til kirkekaffe og julekage i
våbenhuset.
Kirkens legestue
Hver tirsdag mellem 10 og 12
i Strib sognegården er alle
børn fra 0-6 år velkomne
sammen med mor, far eller
”bedste”.
Vi synger, gynger og laver
noget sjovt hver gang.
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
Korskole
Piger 9-11 år.
Øver torsdage kl. 15.00-16.00
i Strib Sognegård.
Interesserede kan henvende
sig til organist Birgitte
Skovmand, 2181 6965 eller
7592 8912.

Det sker

Strib kirkes
Ungdomskor
For unge i alderen 11-17 år.
Øver torsdage kl. 16.00-17.30
i Strib Sognegård.
Synger i kirke søndage
og helligdage lønnet, ca. to
gange om måneden.
Bibelstudiekreds
Biblen er en vidunderlig bog
med mange historier fra Gud
til vores hjerte, tro og følelser.
Man kan aldrig få nok af den.
Vi læser, diskuterer, beder og
støtter hinanden.
Kom og vær med!
Kontaktperson Birgit Nørtoft,
6440 6114
Dameklub
Alle kvinder over 30 er meget
velkomne til den sidste
sæson. Tilmeldinger til
Kristine Z. Nüchel, 6440 1198.
Onsdag, d. 1. november
kl. 16.00-17.30
“Kvinder i Biblen”
Eftermiddag med Biblen i
hånden, hvor vi ser på de forskellige kvinder - Sara,
Miriam, Lea og Rakel, Ruth,
Ester, Maria (Jesus mor),
Maria Magdalene og Priska.
Vi vil læse fortællinger og
historier. Tilmelding senest
den 30. okt. 10 kr. til kaffebord.
Onsdag, d 22. november
kl. 16.00 - 19.00
“Mad fra Biblen”

Det er en Julefrokost, hvor
vi laver mad fra Biblen efter
opskrifter fra Det Danske
Bibelselskab. Vi skal have en
dejlig aften med de gamle
julesalmer og bibelsk mad
på bordet. Tilmelding senest
den 20. november.

Onsdag 13. december kl.19.30
Missionshuset Bibelkreds.
Ons. 20. dec. kl. 19.30
Julemøde v. Missionær Niels
Hovalt, Odense.
Yderligere information:
Rigmor Petersen, 6440 1440

KFUM & KFUK Vestfyn
Indre Mission Vejlby
Tirsdag, d. 10. oktober
kl. 19.30 i Strib Sognegård
Onsdag 11. oktober kl. 19.30
Anna Sårup Brinth, tidl. lærer,
Kredsmøde v. Vissenbjerg
Bording: ”Lise Munk"
Missionær Cort Hansen.
Mandag 16. oktober kl. 19.30 Tirsdag, d. 14. november
kl. 19.30 i Nr. Åby Sognehus
Vejlby Bibelkreds, Karen og
Bente Hjul Johannessen, sogPoul Erik Pedersen.
Onsdag 18. oktober kl. 19.30 nepræst, Odense:
"Hvordan møder vi mennesMissionshusets Bibelkreds.
Tirsdag 24. oktober kl. 19.30 ker i deres søgen?"
Tirsdag, d. 12. december
K.L.F. møde i sognegården
kl. 19.30 i Strib Sognegård
v. Sekretær Melciorsen.
Onsdag 1. november kl. 19.30 Kirstien Lindberg, pæd. stud.:
Danmission Efterårsmøde v. "Fortæller om et halvt års
praktik blandt gadebørn i
Sofie Nordentoft.
Mandag 6. november kl.19.30 Sydafrika."
Det koster 25 kr. pr. aften
Vejlby Bibelkreds, Edel og
inkl. kaffe.
Ruth Sørensen.
Onsdag 8. november kl. 19.30 Yderligere information:
Vera Lundsgaard, 6441 2875
Missionshusets Bibelkreds.
Fredag 17. november kl. 14.00
Basar Danmission.
Indsamlinger
Kl. 19.30 i kirken Thorkild
12. november
Sørensen, Danmission.
KFUM’s Sociale Arbejde
Onsdag 6. december kl. 19.30 i Danmark
Bibelforedrag v. pastor Bente 3. deccember
Toft, Vejlby.
Dansk Ethioper Mission
Mandag 11. dec. kl. 19.30
24. deccember
Vejlby Bibelkreds, Inge Peder- Børnesagens Fællesråd
sen Margård.
1. januar
Det Danske Bibelselskab
Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 03/2006
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Sognekalenderen
Oktober
Ma. 2. kl. 8.00 Morgenandagt i Strib kirke
Ti. 3.
kl. 10.00 Legestue i Strib sognegård
kl. 19.30 Sogneaften
On. 4. kl. 10.00 Dagligstuen i Strib sognegård
To. 5.
kl. 10.00 BabySalmeSang i Strib kirke
kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen
kl. 20.00 Orgelkoncert i Strib kirke
Ma. 9. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 10. kl. 10.00 Legestue
kl. 19.30 KFUM&K i Strib sognegård
On. 11. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby kredsmøde
To. 12. kl. 10.00 BabySalmeSang
kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj
Ma. 16. kl. 8.00 Morgenandagt
kl. 19.30 IM Vejlby Bibelkreds
On. 18. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby Bibelkreds
To. 19. kl. 10.00 BabySalmeSang
kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen
kl. 19.00 “Gud om torsdagen”
Ma. 23. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 24. kl. 10.00 Legestue
kl. 19.30 KLF møde i Strib sognegård
On. 25. kl. 10.00 Dagligstuen
To. 26. kl. 10.00 BabySalmeSang
kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj
Sø. 29. kl. 10.30 B.U.S.K. børnegudstjeneste
i Vejlby kirke
Ma. 30. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 31.
kl. 10.00 Legestue
November
On. 1.
kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 16.00 Dameklub
kl. 19.30 IM Vejlby Efterårsmøde
To. 2.
kl. 10.00 BabySalmeSang
kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen
kl. 19.00 “Gud om torsdagen”
Fr. 3.
kl. 17.00 Familieaften i Vejlby kirke
Sø. 5.
kl. 19.30 Allehelgens mindegudstjeneste
Ma. 6. kl. 8.00 Morgenandagt
12
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kl. 19.30 IM Vejlby Bibelkreds
kl. 10.00 Legestue
kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby Bibelkreds
To. 9.
kl. 10.00 BabySalmeSang
kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj
Ma. 13. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 14.
kl. 10.00 Legestue
On. 15. kl. 10.00 Dagligstuen
To. 16. kl. 10.00 BabySalmeSang
kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen
kl. 19.30 Salmesangs aften i Strib kirke
Fr. 17.
kl. 14.00 IM Vejlby Basar
Ma. 20. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 21.
kl. 10.00 Legestue
On. 22. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 16.00 Dameklub
To. 23. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj
kl. 19.00 “Gud om torsdagen”
Ma. 27. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 28. kl. 10.00 Legestue
On. 29. kl. 10.00 Dagligstuen
Ti. 7.
On. 8.

December
Sø. 3.
kl. 19.30 Adventsgudstjeneste
i Røjleskov kirke
Ma. 4. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 5.
kl. 10.00 Legestue
On. 6. kl. 10.00 Dagligstuen
To. 7.
kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen
Ma. 11. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 12.
kl. 10.00 Legestue Juleafslutning
kl. 19.30 KFUM&K i Strib sognegård
On. 13. kl. 10.00 Dagligstuen
To. 14. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj
kl. 16.30 ”Juleevangeliet” i Vejlby kirke
Sø. 17. kl. 19.30 De 9 læsninger i Vejlby kirke
Ma. 18. kl. 8.00 Morgenandagt
On. 20. kl. 10.00 Dagligstuen
Lø. 23. kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen
Sø. 24. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj

Tak til Pia og velkommen til Bjarne!
Sommeren var lidt
hektisk på Strib kirkegård
Før sommerferien besluttede
Pia Janner at tage udfordringen op og blive graver
ved Balslev kirkegård.
Det er hun meget glad for.
Helge var heldig at få en rigtig god vikar, Birgit Tofterup,
på kirkegården hele sommerferien. Han er meget taknemlig for al den hjælp, han fik
fra Birgit. Men nu er det
efterår, og Strib kirkegård har
fået en ny gravermedhjælper
– Bjarne Bendtsen.

arbejdet i det grønne. Han
elsker naturen, skoven, fuglene og dyr.
Han har forskellige teleskopkikkerter for at følge med i
fuglenes sang og dyrenes liv.
Hvorfor kirkegården
– der er jo ingen liv?
At arbejde på kirkegården er
også udendørs arbejde, grønt
arbejde, og man kan derfor
ikke sige, at der ingen liv er.
Kirkegårde er lige så meget
for de levende, som for de
døde.

Hvad med dit arbejde
Bjarne er 53 år, gift, har 3 børn ved Hedeselskabet?
og 5 børnebørn og bor i Nørre Det var et anlægsgartnerfirAaby. De sidste 10 år har han ma, hvor man efter tegninger

eller bestillinger plantede
træer til alléer eller ved
nybyggerier anlagde store
græsarealer og haver.
Det var et spændende job,
men nu glæder jeg mig til
arbejdet på Strib kirkegård
og til at hjælpe Helge med
at holde kirkegården ren og
flot på alle tider af året.

Held og lykke
med jobbet og tak for snakken!
Kristine Z. Nüchel
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Kirkelige handlinger
i pastoratet
Døbt/fremstillet i Vejlby kirke
25. maj
Magnus Tranbjerg
28. maj
Kasper Brøndgard Sommer
Louise Buus Foged
6. august
Kamilla Mia Madsen
19. august
David Rasmussen
Freja Simmen Ludvigsen
3. september Jonas Kloppenborg-Skrumsager
Viet i Vejlby kirke
8. juli
Brian Goerke & Lena Graversen
29. juli
Jens Iver Corydon Kragh &
Christina Munkgaard Hansen
5. august
Lone Molbech Rytter & Per Brink
12. august
Tanya Bakmann Nexø
& Claus Nexø Hansen
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
19. juli
George Mortensen
22. juli
Karen Elisabeth Madsen
24. juli
Ejgon Frode Marhauer
Døbt i Strib kirke
7. maj
Gustav Risgaard Kjær
Philip Braae Poulsen
Sophia Halle
21. maj
Toke Drasbæk Dorow
25. maj
Marie Sommer Boesen
4. juni
Mathilde Holm Nielsen
Laurids Bach Skøtt
25. juni
Marc Petræus Poulsen
9. juli
Tobias Hermansen
16. juli
Juliane Brodorf Rønnemose
30. juli
Valdemar Mengers Sero
Karstensen
6. august
Lukas Mikkel Bach Gangelhof
20. august
Mads Asferg Nielsen
Mikkel Søfeldt Nielsen
26. august
Isabella Høj Dam Mørk
27. august
Fillip Hedebo Lund Hansen
Viet i Strib kirke
4. juni
Annalise Haumann
& Hans Peder Larsen
15. juli
Kristina Jakobsen
& Tommy Jakobsen
Kirstine Bay & Michael Laursen
14
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19. august

Kristine Asmussen
& Henrik Schmidt
Charlotte Holte Petersen
& Tom Møbjerg Brinkmann
Jytte Margrethe Christiansen
& Niels Erik Laen
26. august
Trine Kjær & Ole Risgaard
2. september Gitte Lykke Jensen
& Michael Hansen
Begravet/bisat fra Strib kirke
13. maj
Ejner Melballe Olsen
31. maj
Erik Høeg
13. juni
Niels Baden
17. juni
Niels Matthiesen
23. juni
Elna Amalie Nørmark Lund
24. juli
Gert Rasmussen
2. august
Ida Kirstine Barløse
10. august
Anny Kirstine Christoffersen
23. august
Otto Pedersen Henningsen
29. august
Helge Asmussen
Døbt i Røjleskov kirke
28. maj
Anna Ankerstjerne
Neergaard
25. juni
Lasse Breinbjerg Høgh
3. september Bertram Bech Larsen
Viet/velsignet i Røjleskov kirke
20. maj
Klaus Bruun Kristensen
& Heidi Larsen
Martin Sloth Møller
& Lene Pedersen
10. juni
Søren Mommsen
& Birgit Thorup Røge
30. juni
Jesper Aaberg Willems
& Laila Maria Willems
8. juli
Anders Christiansen
& Mette Bertelsen Lundsgaard
26. august
Maj-Brit Andersen
& Peter Ankerstjerne Pedersen
2. september Randi Tørslev Andersen
& Thomas Jacobsen
Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
26. maj
Synnøve Jæger Thomsen
1. juli
Ulla Bjørnbak Martensen
3. august
Gustav Wridt

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 Louise Toft
Vejlby Præstegård
Nybølvej 1, Vejlby
Tlf.: 6440 1466
Email: blft@km.dk
Fredag er fridag

Røjleskov
Graver Lise Hakala
Røjleskovvej 42,
Røjleskov
tlf. 6440 1137
Træffetid:
Torsdag 18.00-19.00
Mandag er fridag

Organister:
Vejlby
Karen Elisabeth Jensen
tlf. 6441 2923
Strib-Røjleskov
Birgitte Skovmand
tlf. 7592 8912
Menighedsrådsformand:
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 hjemmeside
www.pastorat.dk
til orientering i pastoratets
kirkeliv.
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Gudstjenester
oktober-november-december
Dato

Vejlby kirke

Strib kirke

Røjleskov kirke

24. september 15.s.e.Trin.

10.30 blt

14.00

9.00 blt

Høstgudstjeneste
kirkefrokost

Døvegudstjeneste

1. oktober 16.s.e.Trin.

19.30 jrh

9.00 blt kirkekaffe

10.30blt

8. oktober 17.s.e.Trin.

10.30 blt

10.30 jrh

9.00 blt

10.30 blt

10.30 jrh

10.30 blt

9.00 blt

15. oktober 18.s.e.Trin.

9.00 blt

22. oktober 19.s.e.Trin.
29. oktober 20.s.e.Trin.

10.30 jrh B.U.S.K.

9.00 jrh

19.30 jrh

5. november Allehelgen

10.30 jrh

19.30 blt Allehelgen
mindegudstjeneste

10.30 blt

12. november 22.s.e.Trin.

10.30 blt indsamling

10.30 jrh indsamling

9.00 blt indsamling

19. november 23.s.e.Trin.

9.00 blt kirkekaffe

10.30 blt

10.30 jrh

26. november s.s.i kirkeåret

9.00 jrh

10.30 jrh

3. december 1.s.i Advent

9.00 jrh indsamling

10.30 jrh indsamling

19.30 jrh
Adventsgudstjeneste

10. december 2.s.i Advent

10.30 blt

14.00 blt

9.00 blt

Strib skole medvirker

17. december 3.s.i Advent

19.30 jrh

9.00 jrh

De 9 læsninger

kirkekaffe

24. december 4.s.i Advent

15.30 blt indsamling

13.00 blt indsamling
14.30 jrh indsamling
16.00 blt indsamling

14.00 indsamling

25. december Juledag

10.30 jrh

10.30 blt

9.00 jrh

26. december 2.Juledag

10.30 jrh

10.30 jrh
Fællesgudstjeneste

31. december Julesøndag

10.30 jrh

9.00 blt

10.30 blt

1. januar Nytårsdag

10.30 blt indsamling

10.30 jrh indsamling

14.00 blt indsamling

jrh : Jes Rønn Hansen
blt: Bente Luise Toft

www.hansengrafisk.dk - 6441 7030

