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Vinterkirkebladet.
Selvom vinter er den ”mørke”
tid på året, så er det også
tiden for hygge inden døre
med familien og vennerne
foran pejsen og med masser
af levende lys og god vintermad.
Eller en dejlig gåtur i naturen,
der jo bare er SÅ smuk med
sol og jorden dækket af sne,
det glæder jeg mig til.
Kalendermæssigt regnes vinteren for at være perioden
fra 1. december til 1. marts,
hvilket passer meget godt for
dette nummer af kirkebladet.

Julen og adventssøndagene
er jo den helt oplagte, men
også helligtrekonger, fasten
og fastelavn (kom og oplev
familiegudstjenesterne) samt
Mariæ Bebudelsesdag blot
for at nævne nogle få, eller
som noget helt nyt laver vi
en Gospel søndag – læs mere
inde i bladet – så der er masser af gode lejligheder til at
besøge kirken i vinter.
Glædelig vinter, samt god jul
og godt nytår.
Redaktionen

Forsiden
Forsiden er tegnet af Herluf
Vinter er den årstid, hvor den Jensenius (1888-1966).
nordlige halvkugle på grund
Herluf
af Jordens hældning vender
Jensenius
bort fra solen.
modtog
Det giver korte dage og lange
som tegner
nætter og dermed nedsat
og illustraindstråling og opvarmning.
tor mange
Solen står lavt på himlen, og
fornemme
dens stråler skal derfor genpriser og
nemtrænge en tykkere del af medaljer. Hans illustrationer
atmosfæren, hvilket bevirker, vil være velkendt af mange,
at varmeeffekten nedsættes. særligt fra børnebøger.
Ofte møder man den forestilling, at solen er længere væk Forsiden er en illustration
om vinteren, men det forhol- fra Julehæftet "Velkommen
der sig faktisk omvendt.
igen Guds engle små",
Solen er lidt nærmere Jorden udgivet i 1947.
om vinteren, fordi Jordens
Anvendelse er sket med tillabane omkring solen er ellip- delse fra ophavsrettighedstisk.
indehaveren.
Vintertiden byder også på
adskillige festdage i kirken.
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Helligtrekonger
Hvis man skulle genfortælle,
hvad der skete julenat, så tror
jeg mange af os både ville
fortælle om hyrderne på marken, vismændene, stjernen
og englesangen.
Vi skal bare mindes om det,
så kommer hele fortællingen.
For beretningen om folketællingen og fødslen i stalden, er
blevet blandet så meget sammen med fortællingen om
kongerne, der kom fra et land
langt borte, at det næsten
ikke er til at holde dem ude
fra hinanden.
På adskillige kunstværker er
hyrder og vismænd gengivet
side om side.
Men i grunden hører de tre
vise mænd til på Helligtrekonger, den 6. januar som
er den egentlige slutning på
julen.

De var deres tids videnskabsmænd, langt mere vidende
end hyrder og de havde set en
ganske særlig stjerne vise sig
på himlen. Igennem mange
dage og nætter var de rejst ud
i verden med ansigtet rettet
mod det nye lys, de vidste
skulle komme. De var draget
ud i verden på jagt efter lysets kilde, den nyfødte konge.
For de var så heldige, at de
havde fået et tegn at gå på.
Omsider finder de barnet i
Betlehem, og de har kostbare
gaver med til Guds Søn. Vi
kan næsten se for os, hvordan
de trætte knæler ned, og tilbeder ham, da de endelig når
frem. Og der er noget både
trøstende og paradoksalt i
tanken om knælende konger.

Når man har kaldt vismændene for konger, er det nok
fordi, guld og røgelse er kostbare gaver, gaver som netop
I grunden er det lidt svært at
finde ud af, hvad vi skal kalde konger kunne forære hinandem. Der står i virkeligheden den. Guld og røgelse er symikke ret meget om dem i evan- boler på kongeværdighed.
Naturligvis må det være
geliet.
Der står ikke, hvor man-ge de gaver, der har stor symbolsk
var, og de bliver bare kaldt for betydning. Det gælder også
nogle vise mænd. At der skul- for myrraen, som er en form
le have været tre og at de bli- for olie eller salve, og som
sådan peger hen mod salvver kaldt for konger, det er
noget, der er dukket op senere. ningen af Jesus efter hans
Ligesom de også har fået navn død. Gaverne skal fortælle at
Marias barn er Messias. Det
i historien løb, Kasper, Baltkorte besøg i stalden drejer
hasar og Melchior.

sig ikke bare om barnet, det
peger frem mod hele Jesu
liv og gerning.
For der sker i grunden ikke
ret meget. De når frem, de
går ind og finder barnet og
dets moder, de tilbeder ham,
og bringer ham de gaver, de
har medbragt. Så overfladisk
betragtet er der ikke de store
begivenheder på spil. Men
netop det er værd at lægge
mærke til. For hvis man tænker sig en lang vandring med
det ene mål at nå frem til det,
der skal være lyset for ens liv,
ja så ville det nærliggende
være at vismændenes rejse
var sluttet i Betlehem. Nu var
målet jo nået.
Men det gør de ikke. De rejser
hjem igen. En lang rejse med
en masse håb og forventninger til målet og så bare et
kort besøg, og så hele vejen
hjem igen.
Men deres rejse havde rettet
sig efter stjernen. Den var
deres orienteringspunkt,
lyset på deres vej. I stalden
fandt de det lys, der var kommet til verden, det sande lys
som oplyser ethvert menneske. Nu er de blevet oplyst – og
går hjem igen.
Solen går så tidligt ned, så vi
kommer tit til at køre bil i
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Helligtrekonger

Kalkmaleri fra Tingstedkirken (www.tingstedkirke.dk)

mørke. Når det er en anden,
der kører, så sidder man der
på passagersædet og kigger
ud i mørket. Hvis der kommer en modkørende bil så er
lyset fra den bil, i grunden
mest ubehageligt, man kan
ikke bruge det til at orientere
sig efter, for man bliver nærmest blændet af det. Det er
en dårlig ide at kigge alt for
direkte ind i det, i hvert fald
hvis man er chauffør. Men
det lys man selv har med, er
noget helt andet. Og især et
lys der kommer bagfra, for
det oplyser det sted, man er
på vej hen imod.

Noget af det helt særlige ved
kristendommen, det er, at det
ikke drejer sig om at finde
lyset for at blive i det. Sådan
er det ellers tit, når der er tale
om religion. At man skal
blive mere og mere oplyst og
dermed bedre og bedre.

Kristendommen siger noget
andet. Den siger, at lyset er
kommet til os, at Gud sendte
sin Søn som verdens lys. Så er
vi oplyst af Gud selv, og så er
vi vendt om. Vi skal nemlig
ikke opsluges i Guds lys, vi
skal netop vendes om, så vi
går med lyset i ryggen ud i
det liv, der er vores. Vi bliver
De tre konger, deres vandring sendt hjem igen, med lyset i
ryggen.
var bestemt af stjernen
begge veje. På rejsen udad
stod stjernen for deres blik så Vi skal prøve at være så vise
som de tre. Vi skal ikke blive
de ikke kunne se meget
andet. Men når vi kalder dem ved barnet i stalden. ”Gå, din
tro har frelst dig” sådan sagde
vise, så er det måske netop
Jesus til mennesker ” Gå, og
fordi de gik hjem igen. Nu
synd fra nu af ikke mere.” Og
med lyset i ryggen.
4
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så blev de sendt hjem igen, de
der havde mødt ham. Han
oplyste vejen for dem så den
kunne se hvor de gik. De
kunne se sig selv aftegnet i en
skygge fra det lys han kastede. Så de ikke blev væk for sig
selv, men vandringen havde
mål og med.
Sådan er det vi sendes videre,
når al decembers fest er ovre.
Med julens lys i ryggen. Med
Helligtrekonger er julen slut,
og vi bliver sendt tilbage i
hverdagen igen. Vendt om fra
barnet i krybben.
Man kan godt blive helt blændet af julen og af al den
megen fest og samvær og
travlhed. Nu skal vi vendes
om så vi får lyset i ryggen. Nu
skal vi også vende hjem til
vores eget land ad en anden
vej. Med Guds lys i ryggen.
Bente Luise Toft

Jeg vil være præst...
I uge 44 var jeg i
erhvervspraktik hos
Bente Luise Toft og
Jes Rønn Hansen
– som præst...
I min klasse blev det modtaget med skæve smil og delte
meninger, da jeg fortalte at
jeg gerne ville i praktik som
præst. Men jo, jeg skulle ud
som præst og det var jeg glad
for. Jeg syntes at jobbet lød
spændende, så det måtte
bare prøves med alt, hvad det
indebar.
Og det blev en fantastisk uge
sammen med Bente og Jes.
Min uge startede jeg sammen
med Bente, med morgenandagt i Strib kirke.
Bagefter gik turen ned i sognegården hvor vi skulle snakke om hvad der skulle ske i
ugens løb. Planen holdt nu
ikke længe, for i løbet af den
første dag kom der en begravelse ind i planen.

til aktivitetsudvalgsmøde,
konfirmandundervisning i
Aulby, minikonfirmand i
Strib og Aulby, dagligstuemøde og måtte også skrive
en prædiken.

Og kaffe, det får man vist
nok af…

Min konklusion af ugen, der
gik, er at det var en rigtig
Det at være præst er et
spændende, lærerig og sjov
meget socialt job og somme
uge, med mange nye indtryk
Men det at jobbet er så soci- af jobbet.
tider også meget krævende.
alt, som det er, resulterer jo
En præsts job er jo også
Jeg har gerne villet være
meget andet den de kirkelige også i, at man lærer en masse præst de sidste 3 år og denne
mennesker at kende.
handlinger.
uge har bare gjort ønsket
Det er også et meget selvendnu større.
stændigt job, man kan selv
I løbet af ugen var jeg for
eksempel med til gudstjenes- planlægge meget af sin
Christina Veel Jeppe,
te på Strandvejens Plejehjem, arbejdsuge.
9 A, Strib skole
Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2006
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Lys - er mere
end blot et lys...
Personligt har jeg det godt
med at have muligheden for
at tænde et lys i vore kirkerum. Men lystænding i kirkerne lægger også op til
mange spørgsmål. Er det en
katolsk eller ortodoks skik,
som vi har genoptaget? Kan
man det? Hvorfor kan jeg
godt lide det?
Lys kan symbolisere rigtig
mange ting for eksempel liv,
håb og sandhed, glæde,
vækst, opstandelse og ånd. I
bibelen læser vi mange steder om ”lyset”. Gud skaber
lyset som det første, og Jesus
siger ”Jeg er verdens lys”… og
senere til sine disciple: ”I er
verdens lys!”

Biskop Henrik Christiansen
skriver et sted: ”Lys er et af de
kraftigste ord i biblen, liturgi
og forkyndelse, fordi det
opfattes som billede på Guds
væsen og skabende og frelsende gerning i mørket, og
mørket greb det ikke.”
Lys betyder ikke blot noget
for troen, men også i hverdagssproget. Vi siger: ”Hun så
dagens lys”, når et barn blev
født. Eller vi sætter et tændt
lys på bordet til aftensmaden, fordi vi har fået gæster.
Et lys kan skabe hygge, fællesskab, stilhed og velbehag.
Vi kan måske tænde et lys for
en, vi har mistet eller for et
fødselsdagsbarn. Jeg kan godt

lide at tænde lys i kirken,
fordi det stemmer mig til bøn
og personlig eftertanke, samtidig med at lyset minder
mig om fællesskabets betydning. Jeg kunne godt tænke
mig, at vi fik lys-glober i
vores kirker, så man til hver
en tid kunne gå i kirke og
tænde et lys.
Kristine Z. Nüchel

Gospelsøndag i Strib
Søndag, d. 28. januar skal vi lære nogle gospelsange, som skal bruges ved gudstjenesten, og ind imellem skal vi høre lidt om musikkens baggrund og teksternes indhold.
Det er ikke nødvendigt at have en specielt god stemme, bare du har lyst til at synge sammen
med andre og prøve at holde gudstjeneste med en anden slags musik og sang, end det vi
plejer. Vi får besøg af korleder Ole Mouritsen og sanger Peter Tousig, der skal lære os sangene
og deltage ved gudstjenesten.
Formiddagens workshop foregår i sognegården og gudstjenesten i Strib kirke.
Dagens program:
Vi starter kl. 9.00 i sognegården med morgenkaffe og introduktion. Resten af formiddagen
går med at synge og høre små oplæg til teksterne selvfølgelig med de pauser, vi har brug for.
Vi spiser frokost sammen kl. 13.00 - og kl. 14.00 holder vi gudstjeneste i Strib kirke, hvor alle
naturligvis er velkomne til at deltage.
Selve arrangementet er gratis, men morgenkaffe og frokost koster kr. 50 pr. deltager.
Vi vil gerne have tilmelding snarest – og senest den 18. januar til Bente Luise Toft,
tlf. 64 40 14 66, (blft@km.dk) eller Jes Rønn Hansen, 64401075, (jrh@km.dk).
6
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Kunstner og præst i én
Sognemedhjælper Kristine har bedt mig
fortælle lidt om, hvordan det er at være kunstner og præst. - Det vil jeg gerne prøve.
For muligvis har én og anden
undret sig lidt over, at min
”faste plads” på kirkebænken
i Strib Kirke som regel står
tom. Det skyldes ikke en
vigende interesse for kirken,
men tværtimod, at jeg har
byttet kirkebænken om med
prædikestolen, idet jeg sidste
sommer blev færdiguddannet teolog og præst. Straks
derefter tog jeg kontakt til
gadepræst Peder Thyssen,
Odense – og på hans anbefaling begyndte jeg at arbejde
som frivillig hos Kirkens
Korshærs Varmestue i
Nørregade, hvilket jeg har
været meget glad for. Det har
været en udbytterig tid. Her
har jeg bl.a. lært betydningen
af, at nogen ser én. Det kan
være stort, at en person nævnes ved navn – og at nogen
giver én hånden, kan være
den største gestus, man kan
forestille sig. Det kunne vi
andre tænke lidt over i hverdagen...
I maj blev jeg imidlertid ordineret i Odense Domkirke ved
biskop Kresten Drejergaard
for at blive indsat i Otterup
Kirke som barselsvikar for
sognepræst Mette Gabel-

gaard, som kommer tilbage til
næste sommer. Og her er nok
at gøre! Jeg har bl.a. et fint
samarbejde med organist
Claus Wilson, og vi har udover de almindelige tjenester
bl.a. afholdt et større salmeprojekt med 250 skolebørn,
holdt BUSK–gudstjeneste med
spejderne og sidst en særlig
Allehelgen-gudstjeneste.
Men hvad nu med
kunsten?
spørger Kristine...
Ja, jeg må sande Prædikerens
ord: ”Alting har en tid.” Og
lige nu bestræber jeg mig på
at fylde præstekjolen helt ud.
Den opgave er stor og tager
megen tid og mange kræfter
– så maleriet må hvile en
stund.
Dog lykkedes det mig i sommer – indimellem 3 begravelser – pludselig at få energi
til at male et stort billede af
Ruth fra Ruths Bog i Det
gamle Testamente. Ruth var
en fantastisk kvinde; hun var
oldemor til Kong David – og
Davids slægt skal vi jo netop
høre mere om, når vi nu
inden længe skal lytte til
Juleevangeliet... Så kunst og

forkyndelse er stadig én og
samme ting for mig. Blot skal
jeg lære at forstå at begrænse
mig til én ting af gangen.
Og selvom jeg ikke sidder så
tit på min faste kirkebænk, så
tænker jeg meget ofte på
Strib Kirke, som stadig er mit
sogn. Jeg bor og lever her.
Kærlig hilsen
Grethe Gitz
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Kender du
Brogården i Strib?
Brogården ligesom Pindstrup
Centret er et fristed, hvor
børn, unge og voksne, med –
og uden handicap kan mødes
i et fællesskab med et formål.
Vores formål er at skabe et
mere åbent og tolerant samfund i forhold til mennesker
med særlige behov – eller
som det står formuleret i
landsorganisationen Pindstrup Centrets vedtægter: at
bidrage til integration imellem handicappede og ikkehandicappede børn og unge i
samfundet.
Bag disse formuleringer ligger 30 års erfaringer, som
startede d. 12. maj 1971, hvor
de 4 daværende spejderkorps
i Danmark tog initiativ til
oprettelsen af ”den selvejende
institution Pindstruplejren”.
Siden har tusindvis af børn
og unge deltaget i Pindstrup
Centres ferielejre og derigen-

8

Overskuddet fra disse arrangementer, er medvirkende til
at der sættes flere aktiviteter
i gang før børn og unge mennesker med og uden handicaps. Derfor bør man overI dag forestår 250 frivillige og veje om det næste arrangement man skal holde, ikke
ulønnede voksne udvikling
og gennemførelse af aktivite- burde støtte et godt formål.
Kursuscentret Brogården er
ter for såvel børn og unge
som familier med barn med kommet til i efteråret 2002
og det er håbet, at der også
funktionsnedsættelse.
Aktiviteterne har de seneste her kan spire nye aktiviteter
år spredt sig over hele landet frem, som kan virke til fordel
for Integrationen mellem
i Familienet Danmark.
Her mødes familierne lokalt mennesker med og uden
handicap.
i nærheden af deres bopæl
til fællesskab og personlig
Vil du vide mere, er der
udvikling.
mulighed for at finde friske
Brogården er til daglig et kur- informationer på:
suscenter, hvor danske erwww.brogaarden.dk
hvervskunder holder deres
www.PindstrupCentret.dk
møder, kursusophold og det
er ligeledes muligt at afholde
Louise Stephansen
private fester her på stedet.
nem på egen krop oplevet, at
forskellighed kan være bevis
for masser af spændende
oplevelser og gode kammeratskaber.
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Det sker
december-januar-februar-marts
Gud om torsdagen
Kristendomsundervisning
for voksne 11. og 25. januar
og 8. februar kl. 19.00 i Strib
sognegård
Der sættes fokus på nogle af
de centrale temaer indenfor
bibel og kristendom.
Det er aftener, hvor præsterne kommer med et oplæg,
men hvor der også bliver
plads til spørgsmål og debat.

takte sognemedhjælper
Kristine Z. Nüchel (tlf. 6440
1198). Alle er velkomne til kirkefrokost!

Diakoniens dag
Søndag d. 4. februar
kl. 16.00 i Strib
”Diakoniens Dag” er et arrangement for hele pastoratet.
Der vil være foredrag og fællesspisning (à 20 kr.) i Sognebåde viden og styrke til at
gården. Om aftenen er der
stoppe epidemien. Der fødes
”lysmesse” i Strib kirke.
Familieaften
dagligt børn med AIDS, og
Fredag d. 12. januar kl. 17.00 Nærmere omtale følger.
unge piger bliver til stadigi Vejlby kirke
hed smittet. AIDS kan ikke
Vi vil gerne invitere familier Fastelavn
helbredes, men smittefaren
med mindre børn til en hyg- Søndag d. 18. februar
kan nedsættes. Har du lyst
gelig aften i Vejlby. Vi starter kl. 10.30 i Strib kirke og
og tid til at give et bidrag til
i kirken med en kort børnekl. 14.00 i Vejlby kirke
bekæmpelsen af AIDS, så
venlig gudstjeneste kl. 17.00. Familiegudstjeneste, hvor
meld dig som indsamler.
Bagefter spiser vi aftensmad alle børn er velkomne til at
(à 20 kr., gratis for børn) i
komme udklædt. Efter guds- Kontakt indsamlingsleder
Bente Winther (Stribkonfirmandstuen.
tjenesten er der tøndeslagRøjleskov) på 64 40 27 36
Arrangementet slutter
ning og forfriskninger.
eller Karen Pedersen (Vejlby)
kl. 18.30. Af hensyn til maden, I Vejlby står FDF for lidt
på 64 40 15 15.
vil vi gerne have tilmelding
underholdning.
til sognepræst Bente Luise
Toft, 6440 1466.
Sogneindsamling
Palmesøndag
Søndag d. 4. marts
Søndag d. 1. april kl. 10.30
Folkekirkens Nødhjælp opi Strib kirke
Gudstjeneste med
Gudstjeneste for hele familikirkefrokost i Røjleskov fordrer alle til at deltage i
Søndag d. 14. januar kl. 10.30 Sogneindsamlingen ”Stands en, hvor vi skal følge påsketiAIDS”. Det er en indsamling
dens helligdage, fra palmeKirkefrokost (à 20 kr.) i missionshuset efter gudstjenes- til fordel for afrikanske piger søndag, hvor Jesus rider ind i
og drenge. Fattigdom kan for Jerusalem og til påskedag,
ten i kirken. Hvis nogen fra
eksempel friste unge piger til hvor Jesus for evigt bryder
menigheden har lyst til at
prostitution, hvilket desværre dødens magt.
supplere den indkøbte mad
med noget hjemmelavet, er I har givet HIV og AIDS særlig Børn fra 2. klasserne på Strib
gode vilkår i Afrika. Der skal og Aulby skoler vil få en særmeget velkomne til at konVejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 03/2006
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Det sker

lig invitation til kl. 10.00 i Strib
Sognegård, hvor der kort bliver
informeret om den kommende sæsons indledende konfirmations-forberedelse.
Sogneaftener
i Strib sognegård
TV om 10 år
Tirsdag, d. 6. februar
kl. 19.30
I samarbejde med den lokale
KLF har vi inviteret Ivar
Brændgaard, direktør for
TV/MIDT-VEST og præst, til
Strib for at fortælle os om
den digitale revolution, som
ændrer vore TV-vaner og dermed vore livsvaner. Her har
den kristne menighed mulighed for at påvirke udviklingen, hvis vi ellers kender vores
besøgelsestid. Vi skal høre et
foredrag om fjernsynets
fremtid og vores muligheder
for at få indflydelse på fremtidens medietilbud.
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Tilgivelsen i den
moderne litteratur
Tirsdag d. 13. marts kl. 19.30
I samarbejde med den lokale
KFUM og K har vi inviteret
Henriette Bacher Lind, sognepræst i Skt. Nikolaj kirke, til
en sogneaften om litteratur.
Der bliver i disse år skrevet
en hel del romaner, hvor ord
som tilgivelse, nåde og forsoning spiller en stor rolle.
Senest har Ida Jessen skrevet
”Det første jeg tænker på” om
en præst, der mister et barn
ved en trafikulykke, men også
Linn Ullmann, Karin Fossum
og Ian McEwan har tumlet
med den svære problematik.
Foredraget ser på, hvordan
litteraturen på en meget
inspirerende måde kan bidrage til, at tunge teologiske
emner bliver vendt og diskuteret.
Der er fri entré, kaffe og kage
koster 15 kr.

Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 04/2006

Babysalmesang
- er for forældre med babyer
i alderen 0-9 måneder.
Babysalmesang er en god,
rolig og meditativ oplevelse
for små børn og deres forældre i kirkerummet. Det er
musikalsk samvær, hvor kirkerummet, orgel og sang kan
tilbyde os positive oplevelse
for alle sanser. Fra den 25.
januar til den 29. marts synger vi hver torsdag kl. 10.0010.45 i Strib Kirke.
Tilmelding senest den 15. januar til sognemedhjælperen.
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, 64 40 16 05
Korskole
Piger 9-11 år.
Øver torsdage kl. 15.00-16.00
i Strib Sognegård.
Strib kirkes
Ungdomskor
For piger i alderen 11-17 år.
Øver torsdage kl. 16.00 17.00 i Strib Sognegård.

Det sker

Strib Kirkes
Voksenpigekor
Øver torsdage kl. 18.30-19.30
i Strib Sognegård.
Organist Birgitte Skovmand,
tlf. 21816965 eller 75928912.

Vejlby Bibelkreds Elmelund.
Ons. 24. jan. kl. 19.30
Missionshuset Bibelkreds.
Ons. 31. jan. kl. 18.30
Årsmøde med spisning
Ons. 7. feb. kl. 14.30-19.30
Vinterstævne v/missionær
E. Kildeholm Jensen Jyderup.
Gudstjenester
Ons. 14. feb. kl. 19.30
på plejehjem
Alle må deltage i gudstjenes- Soldatervennestævne
v/K. Nørregård, Oksbøl.
terne på vore plejehjem. På
Man. 19. feb. kl. 19.30
plejehjemmet Strandvejen
afholdes gudstjeneste 1. og 3. Vejlby Bibelkreds v/Karen
torsdag hver måned kl. 10.00. og Poul Erik.
På Ældrecentret Rudbækshøj Ons. 21. feb. kl. 19.30
afholdes gudstjeneste 2. og 4. Missionshuset Bibelkreds.
torsdag hver måned kl. 10.15. Ons. 7.marts kl. 19.30
Bibelforedrag v/sognepræst
Jes Rønn Hansen, Strib.
Bibelstudiekreds
Biblen er en vidunderlig bog Ma. 12. marts kl. 19.30
Vejlby Bibelkreds v/Anna
med mange vidnesbyrd fra
Karine Brogård.
Gud. Man kan aldrig blive
Ons. 14. marts kl. 19.30
færdig med denne fascineMissionshuset Bibelkreds.
rende skriftsamling.
Onsdag 21. marts kl. 19.30
Vi læser, diskuterer, beder
og støtter hinanden. Kom og Bibelforedrag
v/pastor Lind, Middelfart.
vær med! Kontaktperson
Yderligere information:
Birgit Nørtoft, 64 40 61 14.
Rigmor Petersen, 6440 1440
Indre Mission Vejlby
Ons. 20. dec. kl. 19.30
Indre Mission
Julemøde v/missionær
Røjleskov
Niels Hovalt, Odense.
Fre. 29. dec. kl. 19.30
Ons. 10. jan. kl. 19.30
Julefest v/korshærspræst
Bedemøde v/pastor
Inge Pilegaard Thomsen.
Jette Larsen, Kauslunde.
To. 1. marts kl. 19.30
Ons. 17. jan. kl. 19.30
møde v/sognepræst
Nytårsfest v/forstander
Jes Rønn Hansen.
Christensen, Tommerup.
Yderligere information:
Ma. 22. jan. kl. 19.30
Hans Lundsgaard, 6440 2510

KFUM & KFUK Vestfyn
Ti. d. 9. jan. kl. 19.30
i Nr. Åby Sognehus:
Sognepræst Knud Ove Mandrup, Grønbæk:
“At se historien baglæns og
fortælle den forlæns”.
Om den religiøse fortællings
styrke og kraft.
Ti. d. 13. feb. kl. 19.30
i Strib Sognegård:
Sognemedhjælper
Kristine Zarina Nüchel:
“De Baltiske Lande - sprog,
kultur og religion.”
Tirsdag d. 27. febr. kl. 19.30
Generalforsamling
Det koster 25 kr. pr. aften
inkl. kaffe.
Yderligere information:
Vera Lundsgaard, 6441 2875
Indsamlinger i kirkerne
24. december
Børnesagens Fællesråd
1. januar
Det Danske Bibelselskab
28. januar
Danske Sømands- og
Udlandskirker
11. februar
KLF, Kirker og Medier
4. marts
Kristelig Handicapforening
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Sognekalenderen
December
Ma. 18. kl. 8.00 Morgenandagt
On. 20. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby
Lø. 23. kl. 10.00 Gudstjeneste på
Plejehjemmet Strandvejen
Sø. 24. kl. 10.15 Gudstjeneste på
Ældrecentret Rudbækshøj
Fre. 29. kl. 19.30 IM Røjleskov
Januar
Ma. 8. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 9.
kl. 10.00 Legestue
On. 10. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby
To. 11.
kl. 19.00 Gud om torsdagen
Fre. 12. kl. 17.00 Familieaften i Vejlby
Sø. 14. kl. 10.30 Gudstjeneste
med kirkefrokost i Røjleskov
Ma. 15. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 16.
kl. 10.00 Legestue
On. 17. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby
Ma. 22. kl. 8.00 Morgenandagt
kl. 19.30 IM Vejlby
Ti. 23.
kl. 10.00 Legestue
On. 24. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby
To. 25
kl. 10.00 Babysalmesang
kl. 19.00 Gud om torsdagen
Sø. 28. Gospeldag
Ma. 29. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 30. kl. 10.00 Legestue
Ons. 31. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 18.30 IM Vejlby
Februar
To. 1.
kl. 10.00 Babysalmesang
Sø. 4.
“Diakoniens dag”
Ma. 5. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 6.
kl. 10.00 Legestue
kl. 19.30 Sogneaften
Ons. 7. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 14.30 IM Vejlby
To. 8.
kl. 10.00 Babysalmesang
kl. 19.00 Gud om torsdagen
12
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Ma. 12.
Ti. 13.

kl. 8.00 Morgenandagt
kl. 10.00 Legestue
kl. 19.30 KFUM/K
On. 14. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby
To. 15. kl. 10.00 Babysalmesang
Sø. 18. Fastelavns familiegudstjenester
Ma. 19. kl. 8.00 Morgenandagt
kl. 19.30 IM Vejlby
On. 21. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby
Ma. 26. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 27.
kl. 10.00 Legestue
On. 28. kl. 10.00 Dagligstuen
Marts
To. 1.
kl. 10.00 Babysalmesang
kl. 19.30 IM Røjleskov
Sø. 4.
Sogneindsamling,
Folkekirkens Nødhjælp
Ma. 5. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 6.
kl. 10.00 Legestue
On. 7.
kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby
To. 8.
kl. 10.00 Babysalmesang
Ma. 12. kl. 8.00 Morgenandagt
kl. 19.30 IM Vejlby
Ti. 13.
kl. 10.00 Legestue
kl. 19.30 Sogneaften
On. 14. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby
To. 15. kl. 10.00 Babysalmesang
Ma. 19. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 20. kl. 10.00 Legestue
On. 21. kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby
To. 22. kl. 10.00 Babysalmesang
Ma. 26. kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 27.
kl. 10.00 Legestue
On. 28. kl. 10.00 Dagligstuen
To. 29. kl. 10.00 Babysalmesang
April
Sø. 1.

kl. 10.30 Palmesøndags
familiegudstjeneste

Kirkelige handlinger
i pastoratet
Døbt i Strib Kirke
3. september Simon Piihl Rasmussen
Lykke Vind Ritterbusch
10. september Anna Cecilie Kambak-Uldall
17. september Emilia Daugaard Hansen
8. oktober
Lena Lerche Zederkof-Hansen
Kristian William Mogensen
Thiemer
22. oktober
Elin Clémence Torpegaard Vessaz
Freya Damgaard Møller
Luna Ly Drisdal Nordland
Viet/Kirkelig velsignet i Strib Kirke
9. september Thomas Bilstrup Rask
& Marlene Falk Rask
16. september Jannice Toft Hansen
& Thomas Popp Andersen
4. november Conny Andersen Jensen
& Per Gøtzcke Topholm Jensen
Begravet/bisat fra Strib Kirke
5. september Peder Simonsen Markusen
11. september Ebba Elise Jerløv
23. september Karen Jørgine Arentoft
26. september Jens Jensen
17. oktober
Anne Lise Poulsen
26. oktober
Inger Lund Andersen
3. november Aage Høj Jensen
4. november Svend Aage Mortensen
11. november Karen Marie Edvarda Møbjerg
Døbt i Røjleskov kirke
1. oktober
Freja Møller Jensen
Døbt i Vejlby kirke
24. september Line Malthe Hartvigsen
Marthilde Hartmann
Simon Lauge Smolarz
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
7. september Viggo Jensen
29. september Christian Holbæk Jørgensen
5. oktober
Thora Dorthea Madsen

Efterårsblomster
malet af Anette Walther
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Når de små synger i kirken
Siden september har vi hver
torsdag haft babysalmesang i
Strib kirke, og vi begynder
igen i januar.
Hver gang begynder vi med
et lille klokkespil og orgelmusik. Så synger vi salmer, hvor
hver salme har en aktivitet
tilknyttet. Der er en stille salme, en stjernesalme, en salme
med dans og en, hvor de små
bliver gynget i tæpper.
Der er en dejlig ro i kirken og
børnene er meget opmærksomme, når de oplever rummet, musikken og sangen.
Vi slutter hver gang med
Fadervor.

og der er også plads til amning, bleskift og en lille snak.
Babysalmesang egner sig
bedst for børn mellem 0 og 9
måneder. Hvis du har lyst til
14 babyer med deres mødre
at være med, så tilmeld dig
(nogen gange også fædre)
har været med til babysalme- senest 15. januar til sognemedhjællperen.
sang. Der er varmt i kirken,

14
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Vi begynder igen den 25.
januar kl. 10.00 i Strib kirke.
Kristine Z. Nüchel,
vsr_pastorat@mail.dk
eller 6440 1198

Navne- og adresseliste
- for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Kirkekontoret:
Strib Præstegård
Nørre Alle 38, Strib
Tlf.: 6440 1075
Email: jrh@km.dk
Træffes bedst:
Tirsdag til fredag 11.00-12.00
Torsdag 18.00-19.00
Mandag er fridag
Alle Vejlby-Strib-Røjleskov
pastorats beboere kan
henvende sig på kontoret
angående fødselsanmeldelser, attester, navneforandring osv.
Strib sognegård:
Udlejning: Lis Jensen,
6440 2030
Bedst mellem kl. 8.30-9.30
eller kl. 17.00-18.00
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

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.
Kirkegårdene:
Vejlby
Graver Knud Aage Pallesen
Nybølvej 30, Vejlby,
tlf. 6440 1909
Email:
vejlbykirke@mail.tele.dk
Træffetid dagligt 12.00-13.00
Onsdag er fridag
Strib
Graver Helge Amossen
Vestergade 93, Strib,
tlf. 6440 1828
Email:
stribkirke@mail.tele.dk
Træffetid dagligt 8.00-16.00
Røjleskov
Graver Lise Hakala
Røjleskovvej 42, Røjleskov,
tlf. 6440 1137
Email:
roejleskovkirke@mail.tele.dk
Træffetid: Tirsdag 11.00-12.00
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
Email:
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 om pastoratets
kirkeliv.
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Gudstjenester
december-januar-februar-marts
Dato

Vejlby kirke

Strib kirke

17. december 3. s.i. Advent

19.30 jrh De ni læsninger 9.00 jrh kirkekaffe

10.30 jrh

24. december 4.s.i Advent

15.30 blt indsamling

13.00 blt indsamling
14.30 jrh indsamling
16.00 jrh indsamling

14.00 blt indsamling

25. december Juledag

10.30 jrh

10.30 blt

9.00 jrh

26. december 2. Juledag

Røjleskov kirke

10.30 jrh Fællesgudstjeneste

31. december Julesøndag

10.30 jrh

9.00 blt

10.30 blt

1. januar Nytårsdag

14.00 blt indsamling

10.30 blt indsamling

14.00 jrh indsamling

7. januar 1.s.e.H3K

10.30 blt

10.30 jrh

9.00 jrh

14. januar 2.s.e.H3K

10.30 jrh

9.00 blt

10.30 blt kirkefrokost

10.30 jrh

9.00 jrh

14.00 blt

10.30 jrh indsamling

21. januar 3.s.e.H3K
28. januar Sidste s.e.H3K

9.00 jrh indsamling

Gospelgudstjeneste

4. februar Septuagesima

10.30 blt

19.30 blt Lysmesse

9.00 blt

11. februar Sexagesima

10.30 blt indsamling

10.30 jrh indsamling

9.00 jrh indsamling

18. februar Fastelavn

14.00 blt

10.30 blt

Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste

25. februar 1.s.i Fasten
4. marts 2.s.i Fasten

10.30 jrh indsamling

10.30 jrh

9.00 jrh

9.00 jrh indsamling

10.30 blt indsamling

kirkekaffe

11. marts 3.s.i Fasten

9.00 blt kirkekaffe

10.30 blt

18. marts Midfaste

10.30 jrh

10.30 blt

9.00 jrh

25. marts Mariæ Bebudelse 10.30 blt

9.00 blt

10.30 Jakob Petersen

1. april Palmesøndag

10.30 jrh

9.00 blt

10.30 blt

Familiegudstjeneste

jrh : Jes Rønn Hansen
blt: Bente Luise Toft

www.hansengrafisk.dk - 6441 7030

