Vejlby-Strib-Røjleskov

kirkeblad

Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem est du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?
Ja, jeg véd, du siger sandt:
frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påskemorgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.
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Påske, bededag,
Kristi Himmelfart,
Pinse - og forår.
Det er en travl tid vi
går i møde.
Der er masser af aktiviteter
både i kirken, sognegården
og sikkert også hjemme i
haverne, det er jo slet ikke til
at lade være med at rode lidt
i jorden, når vi ser de første
påskeblomster titte frem.
Påskeblomster vil desuden
også være temaet i Sognegården i påsken, når salmen;
Påskeblomst hvad vil du her?
vil blive forsøgt gengivet af
de 11 kunstnere i gruppen af
Stribkunstnerne (se yderligere info i bladet).
”Påskeblomst, hvad vil du
her?, Bondeblomst fra landsbyhave….” sådan skrev
Grundtvig om påskeliljen i
1817, der dengang netop blev
betragtet som en ussel bondeblomst, ja som
ukrudt i bondehaverne,
og som bredte sig ud
derfra – og kom igen
næste år. Og hos
Grundtvig bliver netop
denne blomst i salmen
symbolet på opstandelsen. Så måske er det
Grundtvig skyld, at vi i
dag i Danmark køber ca.
125 millioner afskårne
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påskeliljer. Eller måske er det
blot fordi, den er nem og billig og springer ud til tiden –
nemlig til Påske. Der er nok
ikke er mange, der tænker på
den som et symbol på Kristus
opstandelse – men derimod
blot som et symbol på foråret, der bliver bragt ind i
hjemmet og med sin friske
gule farve spreder farve og
godt humør, hvilket der jo
ikke er noget galt i – så nyd
blot påskeliljen.
Med dette ønsker
Redaktionen god Påske,
Pinse og glædeligt forår.
Anette Fassing

Tag udfordringer op og forsøg
at udnytte alle muligheder.
Så vil man opdage, at man
magter ting, der hidtil har
virket umulige.

Den store intrige
Når man læser påskeevangeliet, er det ikke
så underligt, man
bliver betænkelig.
Hvad er det dog for
en himmelråbende
påstand:
”Han er opstanden!
Han er ikke her!”?
For nylig blev der afholdt en
stor og medieomtalt konference i København med titlen: Gudløs.
En række bekendende ateister og videnskabsfolk havde
sat sig sammen for at
bekræfte hinanden i deres ret
til at være gudløse.
Budskabet til omverdenen
var da også klart, set med en
meget forståelig adresse til
alt den religiøse uro der er i
verden: Tag jer nu sammen!
Det er ikke fornuftigt at lade
sig styre af guder og religiøse
forestillinger. Det medfører
så meget ondt. Lad nu den
sunde fornuft råde, og lad os
få afskaffet al den fanatiske
religiøsitet.

sindsro kan påtage sig skylden for mange ulykker,
Eksemplerne er legio.
Men jeg er nu ikke så sikker
på, at det er selve ”troen på
noget guddommeligt” der
har medført alle ulykkerne.
Jeg tror nok nærmere, det er
vantroen (med troen som
behagelig facade og undskyldning), der har ført ulykker med sig.

sov. Kommer det statholderen for øre, skal
vi nok tage os af ham
og holde jer udenfor."
De tog imod pengene
og gjorde, som de
havde fået besked på.
Og dette rygte er i
omløb blandt jøderne
den dag i dag.

At de kristne sidenhen er blevet udlagt som de onde og
At give de troende skylden
løgnagtige, er der mange
for al ulykke er der en gameksempler på. Da kejser Nero
mel tradition for. Allerede i
brænder store dele af Rom
evangelierne møder man
ned, for at få plads til sit vantanken. Læs engang følgende vittigt store palads ”Det gyldtekst fra Mattæus-evangeliet. ne hus”, giver han også de
Den er fra påskedag, hvor dis- kristne skylden for branden.
ciplene har været ude ved
Og et aktuelt eksempel:
den tomme grav, og hvor de
Når forfatteren David Brown
netop har mødt Jesus som
skal forklare nogle af denne
den opstandne. De er på vej
verdens ulykker, for eksempel
væk fra graven, men det er
kvindeundertrykkelse, så er
gravvagterne også…
det kirken og ”den store intrige” der får skylden.
Mens de var på vej,
kom nogle af vagterne Det er en opfattelse af, at der
ind til byen og fortalte i kirkerne sidder nogle vrede,
ypperstepræsterne alt, magtsyge og hævntørstige
mænd, der i deres bitterhed
hvad der var sket. De
Det er muligt at jeg er lidt
samledes med de æld- hele tiden spinder rænker
små-paranoid, men det virker ste og besluttede at
for at genere fredelige mensom om de mener, at det er
nesker.
give soldaterne en
sund fornuft, at give troen på større sum penge, og
noget guddommeligt skyld
de sagde:
for alt det onde her i verden. "I skal sige: Hans disJeg tror at den kristne kirke,
ciple kom om natten
med sin lange historie, med
...fortsættes næste side...
og stjal ham, mens vi
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Den store intrige

Disse anklager kommer vi
aldrig udenom. De var med
fra begyndelsen, og der vil
hele tiden komme nye anklager frem mod de kristne.
Jeg ved ikke hvor denne
vrede mod det kristne bud-

skab om opstandelsen har sit
udspring.
Opstandelsesbudskabet er jo
en naiv men håbefuld tro på,
at livet sejrer over døden.
Men måske har vreden mod
dette budskab sit udspring i

den modsatte overbevisning
og bitre erfaring: At døden
altid får det sidste ord. Men
er det sådan? Ikke ifølge den
kristne tro.
Venlig hilsen
Jes Rønn Hansen

Sangere til plejehjem
Hvis der i menighederne her i Vejlby-Strib-Røjleskov skulle være nogle mennesker, der
kunne støtte os præster med salmesang, når vi holder plejehjemsgudstjenester, så ville
det være rigtig dejligt. Vi kan ikke tilbyde jer andet end vores tak, men hvis der var
nogle, der kunne se det som en opgave til glæde for både de ældre og os, ville det være
fantastisk godt.

Venlig hilsen
Bente Toft, Jes Rønn Hansen
Sognepræsterne

Legestuen
savner en bedste
Hver tirsdag mellem 10 og 12 er der legestue i Strib Sognegård. Vi savner en ”bedste”,
som har tid og lyst til at hjælpe med indkøb, lave kaffe, te og saftevand, skære brød og
give en hånd med oprydningen. Er det lige dig – eller vil du blot høre nærmere, kontakt
venligst Kristine Z. Nüchel, 6440 1198 eller 2395 5805.
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”Happy day”
med Gospelsang
Søndag d. 28. januar var der
af præsterne arrangeret en
Gospeldag i Sognegården i
Strib. Godt 30 mennesker
(læs: 29 kvinder og en mand)
fra nær og fjern dukkede op
til dette fremragende initiativ som forløb fra kl. 9 – 15.
Det er altid til stor overraskelse, at man kan få godt 30
granvoksne mennesker til
helt alvorligt at lave stemmeopvarmning. Et virvar af
bzzzz, krrrrr og ooaauuuhhhh
lyde, som en hel almindelig
tirsdag formiddag hvilket
som helst sted ville forårsage
et grineflip, bliver altså en ret
almindelig søndag formiddag
i sognegården til noget helt,
helt naturligt… Da Fyns
Stiftstidende dukkede op for
at interviewe, priste jeg mig
lykkelig for at et ikke var TV2Fyn som stod i døren med et
kamera – og, ikke mindst,
mikrofon.

Ole Mouritsen, som til daglig
er musiklærer på Børkop
Højskole, ledte os på særdeles
professionel og sikker vis
gennem dagens 5 gospelsange. Bl.a ”Light of mine” og
”Oh, Lord”. Måske var vi bare
for mange som for nylig
havde set Hella Joofs ”Oh,
happy days”, for også min
sidemand savnede en høj
sopran som 3. stemme i ”Oh,
Lord”. I filmen udbryder Ditte
Gråbøl: ”Hun synger edder
godt, hende narkomanen” –
og på trods af mangel på narkomaner med guldstemme,
lykkedes det os alligevel for
første gang den dag at give
Peter Tousig, medbragt Blues
sanger fra København, gåsehud – for den sang er bare
ufattelig smuk!
Til gudstjenesten kl. 14 i Strib
kirke sad vi på bænkene,
frem for i koret, for at synge
sammen med resten af

menigheden. Da lærredet til
visning af sangteksterne
vaklende måtte stå på et
bord, skortede det ikke ligefrem på urimelig mange velmenende råd om alternative
løsninger fra de mange
(kvindelige) kormedlemmer –
hvilket i al stilhed, på rimelig
vis, blev overhørt af de to
korledere og præsten.
Omend jeg synes det var nær
englelyd, da vi gik i gang, proklamerede min 4-årige ”at
han altså fik ondt i ørene”.
Forhåbentlig var det ikke
menighedens generelle
opfattelse (næppe, da den
fortrinsvis bestod af familie
og venner af koret) af eftermiddagens sangledsagelse af
gudstjenesten.
En rigtig god dag, som tåler
mange gentagelser, og som
man gik opløftet og nynnende hjem fra!
Mette Rasmussen
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Organist i Vejlby kirke

- der findes ikke
et bedre arbejde
… i hvert fald ikke for Karen
Elisabeth Jensen, som er døbt
og konfirmeret i Vejlby kirke
og elsker musikken. Karen
Jensen har været organist i
Vejlby i 16 år, og nu inviterer
hun og menighedsrådet til en
afskedsreception efter gudstjenesten den 1. april kl. 10.30
i Vejlby kirke.
Vi håber mange fra menigheden har lyst til at deltage.
Orgelmusikken er
et familiemedlem
Hun siger selv, at det har
været en stor glæde og en
gave at være i kirkemusikverdenen i så mange år - ikke
kun som lytter, men også som
selve organisten. Hendes første musikundervisning fik
hun hos organisten frk. Illum i
Kauslunde. Karens debut var i
slutningen af 2. verdenskrig
til en elevkoncert, der blev
holdt i Magnus Hansens gård
i Kauslunde. Karens mors
onkel, lærer Larsen, Staurby
var organist i Vejlby kirke i
nogle år, og endelig var morens fætter Carl Møller Hansen
Lindegård organist ved Vejlby
kirke i over 40 år. Så musikken har altid haft en betydningsfuld plads i familien.
Organisteksamen
Karen Jensen har fået sin
eksamen – modul 2 fra Løg6

umkloster Kirkemusikskole.
Selve eksamenen blev afholdt
i Nørre Løgum kirke, hvor hendes daglige lærer Karen Marie
Madsen, censor fra kirkeministeriet og en organist fra kirkemusikskolen var til stede.
Karens yndlings præludier til
Julegudstjenesterne. Hun har
hørt den i Lund domkirke,
Vejlby kirke
som har et middelalderur
og Gelardi Mikkelsen
I august 1991 blev hun ansat i "Horologium Mirabile
Lundense" fra 1424. Når uret
Vejlby kirke som organist.
Karen Jensen husker godt tid- spiller In dulci jubilo, træder
De Hellige Tre Konger frem
ligere sognepræst Gelardi
og priser Jesusbarnet i
Mikkelsen, fordi de kunne
enes om alt omkring de dagli- Jomfru Marias favn.
ge gudstjenester og kirkelige Karens yndlings salmer er
handlinger. De holdt meget af ”Nu rinder solen op” og fra de
nye ”Det første lys er Ordet”.
søndagsgudstjenester. Det
var hendes idé at have ”Vi
synger Julen ind” eller ”De 9
Julen, den dejligste tid
læsninger” i adventstiden i
Stor er Karens glæde, når
kirken, som vi stadigvæk hol- børn kommer og synger i kirder hvert år. Kirkeligt arbejde ken. Aulby skole har hvert år
betyder også meget for Karen deres afslutning i kirken, hvor
Jensen. Hun har altid ønsket
børn synger julesalmer. Og i
at have en sognegård ved
år var en speciel juleaften,
Vejlby kirke ligesom i Strib,
fordi Karens nieces små piger
hvor menigheden kunne
var med i kirken.
mødes til kaffe efter gudstjenesten eller til aftenssang.
Hvis nu det var muligt..
Så ville Karen Jensen invitere
lærerne Elsebeth E. Johansen,
Orgelmusik og salmer
Judith M. Brandenhoff og
Hver morgen lytter hun til
Tinebeth Hartkopf fra kirkeradioens morgenandagter.
musikskolen og den blinde
”Det er dejligt”, siger hun,
organist Rita Skov til at holde
”hvis jeg kan spille nogle af
koncert i Vejlby kirke.
præludierne også i Vejlby
kirke til gudstjenester.” J.S.
Tak for samtalen og for
Bach In dulci jubilo er en af
musikken - Kristine Z. Nüchel
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Nye vedtægter
for Sognegården
Menighedsrådet har vedtaget
nye regler for lån og leje af
Sognegården. Det er efterhånden dyrt at vedligeholde
Sognegården, og det er svært
at finde flere penge på budgettet til det. Derfor kommer
det i fremtiden til at koste lidt
mere at bruge Sognegården.
Sognegården kan udlånes til
kirkelige foreninger inden for
folkekirkens regi for 500 kr.
pr. gang – det svarer cirka til
betaling for 2 rengøringstimer.
Leje af sognegården til begravelsessamvær og andre
arrangementer bliver nu 750
kr. plus de 500 kr. til rengøring, tilsammen 1.250 kr.
Alle er velkommen til at kontakte sognemedhjælperen
(tlf. 6440 1198 eller
vsr_pastorat@mail.dk) for
mere information om de nye
regler og priser.

Aktivitetsudvalget og menighedsrådet er altid åbne overfor nye ideer til arrangementer, som kan arrangeres i
samarbejde med menighedsrådet. Vi vil gerne fortsat for-

søge at støtte alle de frivillige
kræfter i pastoratet og ønsker
fortsat at stille Sognegården
til rådighed for kirkeligt
arbejde.
Kristine Z. Nüchel

Hjælp søges
til sognegården
I forbindelse med begravelses-samvær i Sognegården søges medhjælper til borddækning, servering og oprydning. Man får selvfølgelig løn for arbejdet, og er man interesseret, kan man henvende sig til Lis Jensen, 64 40 20 30.
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Påskeblomst, hvad vil du her…?

- kunstudstilling
i Sognegården
Stribkunstnerne har taget en
udfordring op og inviterer
alle til kunstudstilling med
Grundtvigs påskesalme;
Påskeblomst! hvad vil du
her?- som tema.

(5.-9. april), kl. 11-17, og der vil
hver dag være mindst en af
kunstnerne tilstede.
Fernisering på udstillingen
er onsdag d. 4. april kl. ca.
20.30 - efter gospelkoncerten
(se nedenfor) i Strib Kirke.

Sognepræst Jes Rønn Hansen
vil holde åbningstalen.
Alle er velkomne til både ferniseringen og udstillingen.
p.v.a. Stribkunstnerne
Anette Walther

Vi er 11 kunstnere i gruppen
af Stribkunstnerne, og alle vil
male billeder med tanke på,
eller inspireret af salmen om
den gule bondeblomst – se i
øvrigt første og sidste vers af
salmen på forsiden – kom og
se, hvor forskellige billeder, vi
kan få ud af det samme
tema.
Udstillingen, finder sted i
Sognegården.
Der åben alle påskedagene

Gospelkoncert i Strib kirke
Onsdag d. 4. april
kl. 19.30
Stribkunstnerne har som
start på udstillingen
”Påskeblomst, hvad vil du
her?” arrangeret en gospelkoncert i Strib Kirke.
Gospelkoret Nyborg Gospel
Choir kommer og giver en
festlig, fornøjelig og medlevende koncert i kirken. Korets
repertoire spænder lige fra
smukke popballader over den
stemningsfylde nordiske
gospelstil til den velkendte
8

amerikanske swingende gospel samt negro spirituals –
altså noget for enhver, som
nyder at høre flot korsang og
dygtige solister.
Kom og hør korets dejlige og
livsbekræftende gospelrytmer som optakt til kunstudstillingen i Sognegården.
Billetter (à 60 kr.) kan købes i
Middelfart Sparekasse i Strib.
p.v.a. Stribkunstnerne
Anette Walther
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Det sker
marts-april-maj-juni
Israelsmissionen er et folkekirkeligt missionsselskab,
som arbejder for at jøder får
mulighed for at høre om jøden Jesus og styrke deres tro
på ham som deres Messias.
Det gør vi i Danmark, men
også andre steder i verden i
samarbejde med Jesus-troende jøder, og især gør vi det i
Israel. Israelsmissionen står
bag den danske kirke i Jerusalem, hvis præst Hans Ole
Bækgaard kommer til Vejlby
og Strib. Menigheden i Jerusalem består ikke mindst af
danske volontører, som arbejder på handicap-hjem og
andre sociale institutioner.
At arbejde i Israel er at arbejde i et konfliktområde.
Derfor er Israelsmissionen
også med i det forsoningsarbejde, som foregår mellem
Jesus-troende jøder og Jesustroende palæstinensere. Man
kan læse mere om Israelsmissionen på www.israel.dk

Korkoncert med
Sct. Annæ pigekor
Lørdag d. 17. marts kl. 16.00
i Vejlby kirke
Sankt Annæ Pigekor har som
et af Danmarks bedste pigekor en fremtrædende rolle i
dansk korliv, og er blandt
andet kendt for sine opførelser af nykomponeret,
nyklassisk og rytmisk musik.
I 25 år har Sankt Annæ
Pigekor medvirket ved højmessen i Helligaandskirken,
som siden 1980 har været
Pigekorets hjemkirke. Sankt
Annæ Pigekor består af ca.
130 piger, og i Vejlby optræder koret med 36 piger. Der er
fri entré.
Palmesøndag
Søndag d. 1. april kl. 10.30
i Strib kirke
Israelmissionen
i Strib og Vejlby kirker Gudstjeneste for hele familien, hvor vi skal følge påsketiSøndag, d. 25. marts
dens helligdage, fra palmeI forbindelse med at Den
Danske Israelsmission holder søndag, hvor Jesus rider ind i
Jerusalem og til påskedag,
sit årsmøde i Fredericia, lørdag den 24. marts, har vi fået hvor Jesus for evigt bryder
dødens magt.
lov at holde gudstjenester i
Børn fra 2. klasserne på Strib
Vejlby og Strib kirker.

og Aulby skoler vil få en særlig invitation til kl. 10.00 i Strib
Sognegård, hvor der kort bliver
informeret om den kommende sæsons indledende konfirmations-forberedelse.
Koncert med lettisk
pigekor “Gaismina”.
Torsdag d. 12. april kl. 19.00
i Strib kirke
”Gaismina” på lettisk betyder
”det lille lys”. Pigerne har et
blandet program ved koncerten i Strib kirke. Det består af
lettiske folkesange, en gospel
sang og de klassiske toner så
som Ave Maria af G. Caccini
og Pueri hebraeorum af Jan
Misek. Der er fri entré.

Klokkespils koncert
Mandag d. 28. maj, 2. pinsedag, kl. 10.30 i Strib kirke
Klokker og klokkespil har traditioner langt tilbage i 1300
tallet, da der før hvert timeslag blev spillet en simpel
melodi.
Klokkespillet, som anvendes i
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Det sker

Onsdag 18. april kl. 19.30
Bibelforedrag v/pastor J.
Bacher Mogensen.
Onsdag 25. april kl. 19.30
Ydre Mission.
Mandag 7. maj kl. 19.30
Vejlby Bibelkreds
v/Anna Karine Brogård.
Korskole
Mandag 14. maj kl. 19.30
Piger 9-11 år.
Øver torsdage kl. 15.00-16.00 I.M. Kredsmøde, Middelfart.
Onsdag 16. maj kl. 19.30
i Strib Sognegård.
Missionshuset Bibelkreds.
Onsdag 6. juni Udflugt.
Strib kirkes
Yderligere information:
Ungdomskor
Rigmor Petersen, 6440 1440
For piger i alderen 11-17 år.
Øver torsdage kl. 16.00-17.00
i Strib Sognegård.
Indre Mission
Røjleskov
Strib Kirkes
To. 21. juni Missionshusets
Voksenpigekor
100 års jubilæum.
Øver torsdage kl. 18.45-19.45 Yderligere information:
Hans Lundsgaard, 6440 2510
i Strib Sognegård.
Organist Birgitte Skovmand,
tlf. 21816965 eller 75928912.
KFUM & KFUK Vestfyn
Ti. d.10. april kl. 19.30
i Nr. Åby Sognehus:
Gudsdtjenester
Lorenz Hedelund fortæller
på plejehjem
om sine rejser til Tanzania Alle kan deltage i gudstjenesterne på vore plejehjem. samt landets historie.
På plejehjemmet Strandvejen Ti. d. 8. maj.
afholdes gudstjeneste 1. og 3. Den årlige udflugt:
torsdag hver måned kl. 10.00. Sejltur med Mira.
På Ældrecentret Rudbækshøj 25 kr. pr. aften inkl. kaffe
afholdes gudstjeneste 2. og 4. Yderligere information:
torsdag hver måned kl. 10.15. Vera Lundsgaard, 6441 2875.
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
Lotte, 2762 2897

Strib, er givet i gave til
Løgumkloster kirkemusikskole i 2006 af Mærsk McKinney
fonden. Klokkespillet betjenes af rektor ved
Løgumkloster kirkemusikskole Peter Langberg. Klokkespil
anvendes under gudstjenesten ved Strib kirke kl. 10.30 og
igen ved lille klokkespilkoncert kl. 12.30. Efter gudstjenesten er også alle velkomne
til kirkefrokost (à 20 kr.) i
Strib Sognegård. Der er fri
entré til koncerten.
Trinitatis
familiegudstjeneste
Søndag d. 3. juni kl. 10.30
i Røjleskov kirke
Familiegudstjeneste med
efterfølgende sammenkomst.

Kirkens legestue
Hver tirsdag mellem 10 og 12
i Strib sognegården er alle
Indre Mission Vejlby
børn fra 0-6 år velkomne
Onsdag 21. marts kl. 19.30
sammen med mor, far eller
Bibelforedrag v/pastor Lind,
”bedste”. Vi synger, gynger og Middelfart.
10
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Indsamlinger i kirkerne
8. apr. Kirkens Korshær,
27. maj
Folkekirkens Nødhjælp.

Sogneudflugt
Velkommen til årets sogneudflugt lørdag den 2. juni.
I år har vi valgt at lægge turen til Tåsinge og Langeland.
Programmet
ser ud som følger:
8.30: Afgang fra Sognegården.
Undervejs bliver der
et kort ophold med
morgenkaffe.
10.15 Troense Søfartsmuseum
12.00 Besøg på Langelands
sydspids med det
naturskønne Dovnsklint og de vilde heste
Indtagelse af medbragte madpakker i det fri.

13.00 Besøg på Skovsgård
Herregård med
museum og park.
15.00 Kaffe på Lindelse Kro
15.45 Andagt i Lindelse
Kirke, hvorefter turen
går hjemover.
Vi forventer at være tilbage
ved Sognegården ca. 17.30
Turen koster som sædvanligt kun kr. 100,- som
betales i bussen.
Husk madpakken!
Der er cirka 50 pladser på
turen, så det gælder om at tilmelde sig så hurtigt som
muligt.
Tilmelding til sognepræst
Jes Rønn Hansen, 64 40 10 75

Orientering om
reservation af gravsted
Det er vedtaget i menighedsrådet, at ønskes der reservation af gravsted på Vejlby,
Strib eller Røjleskov kirkegård, kan det ske for 10 år ad
gangen.
Priser for 2007
For reservation pr. gravsted
eller ved plade i plæne for 10
år betales kr. 120
Renholdelse pr. gravsted for
10 år kr. 5.002

Renholdelse pr. gravsted i
urnehave for 10 år kr. 4.295
Gravstedet skal enten holdes
af indehaveren selv, eller der
betales renholdelse for en
periode på 10 år. Beløbet for
renholdelse indbetales til
Stiftsøvrigheden.
Aftale omkring reservation af
gravsted og renholdelse aftales med graveren, hvorefter
De modtager regning fra kirkeværgen.

Kirkeværge ved Vejlby-StribRøjleskov pastorat Birgit
Nørtoft, tlf. 64406114, e-mail:
kirkevaerge@stribnet.dk
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Sognekalenderen
Marts
Lø. 17.
Ma. 19.
Ti. 20.
On. 21.
To. 22.
Sø. 25.
Ma. 26.
Ti. 27.
On. 28.
To. 29.

kl. 16.00 Koncert i Vejlby kirke
kl. 8.00 Morgenandagt
kl. 10.00 Legestuen
kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby
kl. 10.00 Babysalmesang
Gudstjenester med
Den Danske Israelsmission
kl. 8.00 Morgenandagt
kl. 10.00 Legestuen
kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 10.00 Babysalmesang

April
Sø. 1.

kl. 10.30 Palmesøndags
familiegudstjeneste
Ma.2.
kl. 8.00 Morgenandagt
On. 4.
kl. 19.30 Gospelkoncert
i Strib kirke
To. 4.- Ma. 9. Stribkunstnerne
i Strib Sognegård (11-17)
Ti. 10.
kl. 10.00 Musiklegestuen
On. 11.
kl. 10.00 Dagligstuen
To. 12.
kl. 19.00 Koncert i Strib kirke
Ma. 16.
kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 17.
kl. 10.00 Legestuen
On. 18.
kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby
Ma. 23.
kl. 8.00 Morgenandagt
Ti. 24.
kl. 10.00 Legestuen
On. 25.
kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby
Ma. 30.
kl. 8.00 Morgenandagt

12
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Maj
Ti.1.
On. 2.
Ma. 7.
Ti. 8.
On. 9.
Ma. 14.
Ti. 15.
On. 16.
Ma. 21.
Ti. 22.
On. 23.
Ma.28.
Ti. 29.
On. 30.
Juni
Lø. 2.
Sø. 3.
Ma. 4.
Ti. 5.
On. 6.

Ma. 11.
Ti. 12.
Ma. 18.

kl. 10.00 Legestuen
kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 8.00 Morgenandagt
kl. 19.30 IM Vejlby
kl. 10.00 Legestuen
kl. 10.00 Dagligstuen på udflugt
kl. 8.00 Morgenandagt
kl. 19.30 Vejlby
kl. 10.00 Legestuen
kl. 10.00 Dagligstuen
kl. 19.30 IM Vejlby
kl. 8.00 Morgenandagt
kl. 10.00 Legestuen
kl. 10.00 Dagligstuen
Klokkespil i Strib
kl. 10.00 Legestuen på udflugt
kl. 10.00 Dagligstuen

Sogneudflugt
kl. 10.30 Familiegudstjeneste
i Røjleskov kirke
kl. 8.00 Morgenandagt
kl. 10.00 Legestuen
kl. 10.00 Dagligstues sommerafslutning
IM Vejlby udflugt
kl. 8.00 Morgenandagt
kl. 10.00 Legestues sommerafslutning
kl. 8.00 Morgenandagt

Kirkelige handlinger
i pastoratet
Døbt i Strib kirke
18. november Mikkel Robert Thorgny
Hansen
19. november Kirstin Elisabeth Kragh
Liljegren
Troels Esbjørn Kragh
Liljegren
26. november Oliver Høeg
Mads Emil Rahbek
3. december
Jakob Gunner Andersen Kold
Frida Brandt Mathiasen
25. december Jacklin Petrova Lefoli
7. januar
Sidsel Køstner Laustsen
Smilla Juul Jacobsen
14. januar
Sarah Lund Hansen
21. januar
Mathilde Tougaard Johansen
Begravet/bisat fra Strib kirke
23. november Jette Immerdal Krøll
8. december
Gunda Lund
Gertrud Charlotte Sofie
Arnskov Nissen
21. december Mikael Froulund
12. januar
Hans Julius Poulsen

13. januar
17. januar

Karen Elise Dinesen
Anna Sofie Nielsen

Døbt i Røjleskov kirke
21. januar
Mathias Beck Ulvsbjerg
28. januar
Thorbjørn Vestergaard
Philipsen Hvam
Max Phillip Andersen
Viet i Røjleskov kirke
25. november Susanne Bjerg Nielsen &
Jacob Bjerg Nielsen
Karina Elise Nielsen &
Morten Nielsen
Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
16. november Hans Børge Møllebjerg
18. december Preben Ingemann
Olsen Skov
26. januar
Jens Maler
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
29. december Sigurd Rasmussen

Konfirmationer foråret ‘07
Konfirmeres i Vejlby Kirke
den 22. april kl. 10.30
Allan Staugaard Andersen, Vejlbyvej 12
Anne Katrine Riis Jakobsen, Røjleskovvej 31
Camilla Ingemann Sørensen, Kustrupvej 11
Frederik Lundtofte Werenberg, Møllebakken 10
Ida Laursen, Kystvej 51
Jacob Vestergaard Hansen, Røjle Bygade 106
Janni Vestergaard Hansen, Røjle Bygade 106
Jasper Lysholt Nielsen, Munkegårdvej 15
Jonas Bødker Larsen, Røjleskovvej 32
Jos Atzen Larsen, Bolsvej 42

Kasper Lindvig Jørgensen, Tårupvej 31
Louise Winther Lorentzen, Røjle Bygade 133
Mads Ellebæk Hansen, Kustrupvej 42
Magnus Emil Rømer, Røjle Bygade 101
Maria Landberg Sørensen, Bøgelundgyden 15
Mette Rasmussen, Hovkrogvej 16
Mie Bast Kornbæk Jørgensen, Røjle Bygade 118
Nicolaj Bargmann Radoor, Røjle Bygade 49
Niels Munk Asmussen, Kustrupvej 8
Nikki Bøjsen Damm, Røjle Bygade 118
Patrick Lysholt Nielsen, Munkegårdvej 15
Patrick Overgaard Larsen, Fabrikvej 1
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Konfirmationer foråret ‘07

Rasmus Lindø Christensen, Koesmosevej 4
Rasmus Tjørnelund Kristensen, Bogensevej 98
Steffen Rytter Postas, Hovkrogvej 14
Stine Hammerik Mastrup Hansen, Bogensevej 103
Stine Lindegaard Reib, Røjle Bygade 37D
Thea Pryds Bergquist Rasmussen, Kystvejen 34
Tobias Tjørnelund Rasmussen, Billeshavevej 51C, st
Konfirmeres i Strib kirke
den 29. april kl. 10.30
Kristian Heise Korsgaard, Ved Norden Bro 9
Konfirmeres i Strib kirke
den 4. maj kl. 10.30:
Josefine Lomholt Bahnsen, Lillevang 24, Billund
Ulrik Jens Carl Christensen, Gl Slotsvej 23
Imone Andersen Dahl, Færgegårdvej 69
Emil Ellingham Dyg, Chr Dannings Vej 50
Ida Munksdahl Elland, Borgvænget 9
Nicolai Hein, Røjlemosevej 56
Pernille Schmidt Henriksen, Myntevænget 26, Mid
Camille Kragh Jacobsen, Gl Slotsvej 16
Camilla Illum Veel Jeppe, Rørkærsvej 16
Johan Jeppe Jeppesen, Strandvejen 201
Elena Sophia Kaarup-Christensen, Nørre Alle 55B
Tobias Schmidt Kreutzberg, Münstervej 29
Karoline Bach Larsen, Søborgvej 5
Mathias Skovgaard Lindholm, Tjærepletten 3D
Frederik Moser, Rudbæksbanke 4
Sarah Holm Rasmussen, Abelonelundvej 13
Anders Friis Rindebæk, Enghaven 9
Casper Lillelund Roskvist, H C Lumbyes Vej 8
Line Stautz-Nielsen, Bakkevej 4
Steffen Ørnstrøm, Tenna Krafts Vej 7
Konfirmeres i Strib kirke
5. maj kl. 10.30:
Daniel Andersen, Søborg Alle 50
Maibritt Lundgreen Andersen, Kilevænget 3
Marie Wittrup Andersen, Røjlemosevej 38
Mathias Brøndvig, Vestergårdvej 44
Kasper Børsting Dannefer, H C Lumbyes Vej 33
Jeanett Faurholt, Chr Dannings Vej 5
Casper Breiner Jensen, Vilhelm Herolds Vej 2
14
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Nicolaj Møller Jensen, Vestergårdvej 23
Jonas Kold, Færgegårdvej 75
Lukas Christoffer Krause, Peter Cornelius Vej 2
Bastian Hinnerup Kristiansen, Marielystvej 3
Benjamin Neve Krupsdahl, Røjlemosevej 134
Camilla Bak Matthiesen, Sverigesvej 32, Midd.
Kristoffer Nørmark Nielsen, Sofiendalvej 44
Tobias Nielsen, Søborg Alle 2
Marlene Poulsen, Borgvænget 3
Simon Smidt, Dæmningen 15
Maise Marie Buus Sommer, Chr Dannings Vej 27
Morten Hørkild Sten, Chr Dannings Vej 12
Signe Ullerlund Stæhr, H C Lumbyes Vej 30
Amalie Pihl Thomsen, Gl Slotsvej 9
Cathrine Dahl Virsøe-Frandsen, Slugten 3
Mads Sinding Christiansen Warncke,
Sofiendalvej 80
Konfirmeres i Strib kirke
den 6. maj kl. 10.30:
Mikkel Lysholm Als, Flintevænget 5
Henriette Berthel, Vilhelm Herolds Vej 3
Henrik Laurits Bjerre, Sofiendalvej 73
Tobias Svarre Engedal, H C Lumbyes Vej 24
Hanne Nybråten Gade, Chr Dannings Vej 35
Kristoffer Sommers Gjettermann,
Carl Nielsens Vej 16
Anne Svarrer Grønning, Carl Nielsens Vej 29
Nicolaj Hjort Hansen, Strib Landevej 52
Michelle Westdorf Blicher Hausted, Münstervej 10
Adam Tue Jespersen, Toppen 19
Sofie Amalie Laulund, Søborgvej 8
Caroline Nørmark Lund, Vestergade 31, 1
Dennis Nedergaard, Vestergårdvej 57A
Casper Beuchert Nielsen, Carl Nielsens Vej 35
David Åhman Pagh, Chr Dannings Vej 34
Nicolai Tranberg Pedersen, Færgegårdvej 39
Mathias Enrico Petersen, Gl Strandvej 7
Nike Ornebjerghus Petterson, Røjle Bygade 99
Nicolai Marc Philipsen, Møgelvænget 8
Asta Dina Rasmussen Stengaard, Vestergårdvej 33
Anne Sofie Studstrup, Fuglebakken 8
Vincent Klyverts Tofterup, Møllebakken 56

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 sker på tlf.
6440 1198 eller email:
vsr_pastorat@mail.dk
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
(Barselsorlov fra den 1. april)
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 (til og
med d. 1.apr.), 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
marts-april-maj-juni
Dato

Vejlby kirke

18. marts Midfaste
10.30 jrh
25. marts Mariæ Bebudelse 10.30 blt
1. april Palmesøndag
10.30 blt
5. april Skærtorsdag
6. april Langfredag
8. april Påskedag

19.30 jrh
10.30 blt
10.30 jrh
indsamling

9. april 2.Påskedag
15. april 1.s.e.Påske
22. april 2.s.e.Påske
29. april 3.s.e.Påske
4. maj Bededag

10.30 blt
fællesgudstjeneste
10.30
Gelardi Mikkelsen
10.30 jrh
konfirmation
10.30 blt
9.00 jrh

Strib kirke

Røjleskov kirke

10.30 blt
9.00 blt
10.30 jrh
familiegudstjeneste
10.30 blt
9.00 jrh
10.30 blt
indsamling

9.00 jrh
10.30 Jakob Petersen
9.00 blt
19.30 blt
10.30 jrh
9.00 jrh
indsamling

10.30 jrh

9.00 jrh

9.00 blt

10.30 blt
9.00 jrh
10.30jrh

3. juni Trinitatis

10.30 blt

10.30 jrh
10.30 blt
konfirmation
10.30 jrh
konfirmation
10.30 blt
konfirmation
10.30 blt
19.30 jrh
10.30 jrh
9.00 jrh
indsamling
10.30 jrh
fællesgudstjeneste
med klokkespil
9.00 blt

10. juni 1.s.e.Trin.
17. juni 2.s.e.Trin.
24. juni 3.s.e.Trin.

19.30 blt
10.30 jrh
9.00 jrh

10.30 blt
10.30 blt
10.30 jrh

5. maj
6. maj 4.s.e.Påske

10.30 jrh

13. maj 5.s.e.Påske
17. maj Kr.Himmelfart
20. maj 6.s.e.Påske
27. maj Pinsedag

19.30 blt
10.30 blt
9.00 jrh
10.30 jrh
indsamling

28. maj 2.Pinsedag

jrh : Jes Rønn Hansen
blt: Bente Luise Toft

www.hansengrafisk.dk - 6441 7030

9.00jrh
9.00 blt
9.00 blt
19.30jrh
10.30blt
indsamling

10.30 jrh
familiegudstjeneste
9.00 blt
9.00 blt kirkekaffe

