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Sommeren går på hæld, vi
tænder en masse dejlige
levende lys. Efteråret er den
skønneste tid på året, hvad
angår farver – og som kunstner er det selvfølgelig noget
jeg lægger meget mærke til.
Men også digtere kan det
med efterårets farver. Her til
morgen (jeg går på højskole i
øjeblikket) sang vi Alex Garffs
”Sensommersang” – måske
bedre kendt som ”Septembers
Himmel Er Så Blå”.
”Lyt” blot til 3 vers:

visioner i kirken – Tak til Lene
for at gribe stafetten som
den første.
Anette Fassing
Redaktionen

Velkommen til
Knud Haahr Bagger:
Den første august 2007 blev
Knud Haahr Bagger ansat i
stillingen som organist i
Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat i et samarbejde med den
nuværende organist Birgitte
Hver stubbet mark, vi stirrer på, Skovmand.
Står brun og gul og gylden,
Og røn står rød og slåen blå,
Og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
Blandt asters i vor have,
Så rig er årets sidste flor:
Oktobers offergave.
Sådan er efteråret –
dejligt fuld af farver.
Forsiden på kirkebladet kalder jeg netop”Efterårsdanserinder” – og det er de smukke brune og gyldne farver der
har givet mig inspirationen
til billedet.
Kunst og kirke kan I også
opleve d. 2. okt., hvor det
netop er temaet for vores
sogneaften (læs mere inde i
bladet).
Læg også mærke til vore nye
tiltag med en stafet om vores
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Knud Haahr Bagger vil,
udover at spille i kirkerne,
arrangere sangaftener, have
børnekor og opstarte et sognekor for syngeglade voksne
i området. Pastoratet byder
velkommen!
(Se interview med Knud
Haahr Bagger på –
www.pastorat.dk)
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Visioner for folkekirken!
Som noget nyt lancerer Vejlby-Strib-Røjleskov
pastorat en ”Visions-stafet” i kirkebladet

Den går ud på, at vi stiller
følgende spørgsmål til forskellige personer i menigheden:
1. Hvad mener du er
kirkens vigtigste
opgaver?
2. Hvad syntes du er
den største styrke
ved folkekirken her
hos os?
3. På hvilke punkter
tænger kirkelivet
til fornyelse?
Stafetten blev til start givet
til Lene K. Sørensen, som herefter bestemmer, hvem den
skal videregives til.
”Folkekirkens fornemste
opgave er at være kirke for
alle i Danmark gennem forkyndelse ved gudstjenester,
kirkelige handlinger, bryllup
og begravelse og undervisning i kristendom ved aktiviteter.

genkendelige for menigheden. Hermed er det ikke sagt,
at vi ikke skal have forandringer og nytænkning.
Det er nødvendigt at prøve
nye ideer af, nogle giver succes andre ikke. Som et af de
gode tiltag vil jeg nævne den
nye salmebog, som jeg allerede holder meget af. Der er
rigtig mange nye gode salmer i.

gudstjenesten med at hilse
på uden for kirken.
Vi skal huske at tage de nye
med, der ønsker det i vores
kreds.
Vi skal være bredt favnende.

Jeg tror, der ligger store
udfordringer for folkekirken i
fremtiden - f.eks. i mødet
med andre religioner og
hvordan vi udvikler teologien
og kirken, så det bliver nærværende for fremtidens danskere. Jeg glæder mig meget
til at følge vores kirke i årerne fremover, og jeg tror på,
De synges ofte til gudstjenes- den vil klare alle opgaverne,
så vi også har en aktiv kirke
terne, og er hurtigt blevet
en del af vores salmekultur – om 100 år.”
men vi må ikke glemme de
gamle salmer.
Jeg hørte en ældre dame sig,
at hun ikke ville i kirke mere,
for hun syntes ikke hun kunne salmerne.
Der har vi det igen.
Vi kan godt lide det genkendelige.

Fællesskab i menigheden,
både i og udenfor kirken er
for mig meget vigtigt.
De aktiviteter, der foregår ud
over de kirkelige handlinger
Dette har man gjort rigtig
kan være med til at udbygge
godt i mange generationer,
og for mig er det en styrke, at fællesskabet.
man har videreført så mange Der er ikke noget som en
snak over en kop kaffe. Jeg
traditioner frem til i dag, så
holder meget at, at afrunde
de kirkelige handlinger er
Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 02/2007
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Skriftestol
Det er mange ubekendt, at
det ”at gå til skrifte” ikke er
afskaffet i vores lutherske folkekirke. Vi har ikke som i den
katolske kirke sådan et nærmest klædeskabsagtigt
møbel i kirken, hvor man kan
betro sig til en præst og herefter modtage syndernes forladelse. Men vi har stadigvæk
hinanden, og faktisk findes et
officielt ritual for ”skriftemål”
i vores folkekirke.
Men vi er nok for forlegne
når det gælder det, at gå til et
medmenneske, fortælle løst
og fast om synder man har
begået, for dernæst under
håndspålæggelse at modtage
syndernes forladelse. Det er
sjældent brugt. Og det er
egentlig brand-ærgeligt. Men
nej, det slår nok ikke igennem. Det er nok ”for meget af
det gode” vil vi mene.
Jeg er desværre ikke selv en
flittig bruger af skriftemål.
Men jeg har da prøvet, og
særlig én gang sidder stærk i
min bevidsthed. Det er efterhånden nogle år siden, og en
helt masse ting plagede min
samvittighed, og jeg fik en
ubærlig trang til at få en ny
chance med mit liv, og
begynde forfra, på en frisk.
Jeg gik til et medmenneske
jeg havde tillid til. Og det blev
til et skriftemål. Det var hver-
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ken dramatisk, højtideligt
eller langtrukkent og jeg skal
love jer for at spare jer for
detaljerne! Det var kort og
konkret. Jeg fik min synders
forladelse, sagt til mig af et
andet menneske, som ikke
talte på sine egne vegne,
men på Jesu vegne, sådan
som han har lært os at vi kan
gøre. Og helt ærligt: Det hjalp
mig. Og de ting jeg skriftede
har vitterligt ikke plaget min
samvittighed siden. Nej, nu
kan jeg nærmest le af det.
Vi kan gå til terapi, psykolog
eller tage piller. Det er meget

godt, at vi har den mulighed.
Men vi kan også gå til skrifte
med alt muligt mellem himmel og jord. Måske skal vi til
at bruge det lidt mere. Bare
som et supplement eller
hvem ved; en ny mulighed?
Min dør er i hvert tilfælde
åben – og når døren bagefter
bliver lukket, er min mund
også – i al min levetid - godt
og grundig lukket om det der
blev betroet mig. Det lover
jeg.
med venlig hilsen
Jes Rønn Hansen

Sognekalenderen
Oktober
To. 2. kl. 19:30
To. 25 kl. 19.30
Sø. 28 kl. 14.00

Sogneaften i Strib Sognegård
Spil dansk dag i Sognegården
B.U.S.K. med FDF i Vejlby kirke

November
Sø. 18. kl. 10.30

Gudstjeneste med minikonfirmander
i Vejlby kirke
Ti. 20. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i Strib Sognegård
Fre. 23. kl. 17- 18.30 Familieaften i Vejlby kirke og præstegård
December
Sø. 2. kl. 19.30
Sø. 9. kl. 19.30

Julekoncert i Røjleskov kirke
Julekoncert i Vejlby

Januar
Ma. 14. kl. 19.30

Højskolesangaften i Strib Sognegård
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Det sker
september-oktober-november-december
Sogneaften:
Kirkerummet, billedkunsten og kristendommen.
”I mange sammenhænge synes der at været tale om modsætningsforhold mellem kristendommen og modernismen
og tilsvarende mellem på den
ene side kirkens forkyndelse
og traditioner og på den anden side den moderne kunst. I
de senere år har kunst og
kirke imidlertid i en række tilfælde fundet hinanden på en
tankevækkende måde. Foredraget giver eksempler herpå,
og hele feltet anskues kunstog kirkehistorisk ud fra en
række konkrete eksempler.
Det handler således ikke
mindst om det, man kan kalde
billedteologi.”Lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet Hans Jørgen Frederiksen
holder foredrag i sognegården
tirs. d. 2. okt. kl. 19.30.
Spil dansk dagen 2007.
Torsdag d. 25.okt. kl. 19.30
afvikles Spil dansk dagen
med fællessang i Strib
Sognegård.
Fællessang fra højskolesangbogen under ledelse af Knud
Haahr Bagger/ Birgitte Skovmand. Alle velkomne.
Julekoncert
i Røjleskov kirke:
Sangerinden Helene Blum,

violinisten Harald Haugaard
og guitaristen Sune Hånsbæk
spiller til årets julekoncert
d. 2. dec. i Røjleskov kirke
kl. 19.30. - se mere på:
www.heleneblum.dk
www.pastorat.dk

får lidt forfriskninger.
Det koster kr. 5.- pr. familie
pr. gang at være med.

Minikonfirmandundervisning:
Der er minikonfirmandundervisning hver ons. kl. 12.45-14.30
for 3. klasse på Aulby skole.
Julekoncert
For yderligere information se:
i Vejlby kirke.
Her læses de 9 læsninger tilli- www.pastorat.dk
ge med forskellige musikalske
indslag. Deriblandt julemusik Dagligstue:
af kirkernes kor og indslag fra Hver ons. kl. 10-12 er der daglokale musikere. Endvidere
ligstue med kaffe, morgenbrød
medvirker kirkernes organis- og foredrag i Sognegården.
ter, samt Holger og Karin
Lissner. Vel mødt i Vejlby d. 9. Kor:
december kl. 19.30.
Korskole i Strib Sognegård er
onsdage kl. 15-16, korskole i
Vejlby kirke er tirs. kl. 15-16
Højskolesangaften
Børnekor i Strib Sognegård
Mandag d. 14. jan. kl. 19.30
inviterer organist Knud Haahr er onsdage kl. 16-17
Bagger til højskolesangaften i Ungdomskor i Strib
Strib sognegård. Der lægges Sognegård er onsdage i ulige
op til en hyggelig syng-sam- uger kl. 18.30-19.30
Sognekor -nyt tiltag i pastomen-aften i sognegården.
ratet under ledelse og initiativ
af organist Knud Haahr BagBabysalmesang:
ger. Koret øver onsdage i ulige
Hver torsdag kl. 11.00 er der
uger kl. 19.30-20.30. For yderlibabysalmesang i Strib kirke,
gere information om korene
med efterfølgende kaffe og
kontakt organisterne eller se:
hygge i Sognegården.
www.pastorat.dk
Legestue:
Hver tirsdag mellem 10 - 12 i
Indre Mission Vejlby:
Strib sognegård er alle børn
Se kommende arrangementer
fra 0-6 år velkomne i legestu- www.pastorat.dk
en sammen med mor, far eller eller kontakt Rigmor Petersen
”bedste”. Vi synger, leger og
– tlf. 6440 1440.
Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 03/2007
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
5. maj
Cathrine Dahl Virsøe-Frandsen
13. maj
Maya Søgaard Virtanen
20. maj
Mathilde Elisabeth Frølund
Hansen
Frederik Weismann Schmidt
Frederiksen
Rasmus Kaj Nielsen
27. maj
Christian Schandorf Cort Brano
28. maj
Anna Dahl Lund
Rosa Dahl Lund
3. juni
Patrick Thiemer Nielsen
10. juni
Asger Snejbjerg Larsen
23. juni
Signe Giltrup
24. juni
Victoria Roskvist
Bastian Bjerg Sørensen
1. juli
Anja Kühne
8. juli
Clara Hjuler Mikkelsen
Mira Bech Hertzum
5. august Evelyn Rosengård Alexandrovna
Mulvad
Amalie Marie Strunk Tuypens
Anne-Sofie Vig Olesen Jakobsen

Begravet/bisat fra Strib kirke
12. maj
Grethe Sørensen
16. maj
Else Christensen
21. maj
Kate Vand
24. maj
Frank Jakobsen
2. juni
Else Margrethe Drasbæk
12. juni
Dagmar Marie Halborg Hansen
30. juni Inger Kragh
4. juli
Pia Stephansen
4. august Gerda Rasmussen

Viet i Strib kirke
19. maj
Elin Lindberg Mogensen
& Martin Lindberg Mogensen
16. juni
Vini Charlotte Larsen & Ib Rask
7. juli
Christina Hanrath & Steffen
Drachmann Agerskov
14. juli
Carina Brandt Nielsen & Jacob
Nygaard Mathiasen
28. juli
Rikke Thyrrestrup Dyrting &
Jan Stampe

Døbt i Vejlby kirke
6. maj
Conner Bargmann Martin
17. maj
Astrid Tilma du Plessis de
Richelieu
3. juni
Mikkel Marinus Pedersen
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Døbt i Røjleskov kirke
17. maj
Leander Dahl Møllerhøj
1. juli
Silje Dupont Toft Hansen
Viet i Røjleskov kirke
9. juni
Lisbet Iben Martner &
Filip Jakobsen
28. juli
Gitte Søgren Espensen &
Michael Jensen
Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
16. juli
Hans Henning Stabel Nissen

Viet i Vejlby kirke
16. juni
Anette Schiøtt & Niels Erik Møller
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
13. juli
Dagmar Elisabeth Jensen
4. august Kaj Julius Rønne
11. august Kristian Sørensen
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Navne- og adresseliste
- for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Kirkekontoret:
Strib Præstegård
Nørre Alle 38, Strib
Tlf.: 6440 1075
Fax: 6440 1175
Email: jrh@km.dk
Træffetid:
Tirsdag til fredag 11.00-12.00
Torsdag 18.00-19.00
Mandag er fridag
Alle Vejlby-Strib-Røjleskov
pastorats beboere kan henvende sig på kontoret angående fødselsanmeldelser,
attester, navneforandring
osv.
Strib sognegård:
Udlejning sker på tlf.
64401198, eller e-mail:
vsr_pastorat@mail.dk
Sognepræst
Jes Rønn Hansen
Strib Præstegård
Nørre Alle 38, Strib
Tlf.: 64401075, Email:
jrh@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst
Bente Luise Toft
Vejlby Præstegård
Nybølvej 1, Vejlby
Tlf.: 64401466, e-mail:
blft@km.dk
Fredag er fridag

Sognemedhjælper
Helle Sørensen
Strib Sognegård
Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 64401198, e-mail: vsr_pastorat@mail.dk
Træffetid: Fredag 10.00-12.00
Kirkegårdene:
Vejlby
Graver Knud Aage Pallesen
Nybølvej 30, Vejlby, tlf.
64401909
e-mail:
vejlbykirke@mail.tele.dk
Træffetid dagligt 12.00-13.00
Onsdag er fridag
Strib
Graver Helge Amossen
Vestergade 93, Strib, tlf.
64401828
e-mail:
stribkirke@mail.tele.dk
Træffetid dagligt 8.00-16.00
Røjleskov
Graver Lise Hakala
Røjleskovvej 42, Røjleskov, tlf.
64401137
e-mail:
roejleskovkirke@mail.tele.dk
Træffetid: tirsdag 11.00-12.00
Mandag er fridag

Organister:
Vejlby-Strib-Røjleskov
Birgitte Skovmand, tlf.
75928912,
Knud Haahr Bagger, tlf.
50566241
Menighedsrådsformand:
Lene M. Sørensen
Røjle Bygade 118
5500 Middelfart
Tlf. 64406378
Kirkeværgerne:
Hans Martin Hansen, tlf.
64415556
Birgit Nørtoft Christensen, tlf.
64406114
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
september-oktober-november-december
Dato

Vejlby kirke

Strib kirke

23. september 16.s.e.Trin.

9.00 blt

10.30 blt

10.30 jrh

9.00 jrh

10.30 blt

10.30 jrh

9.00 jrh

30. september 17.s.e.Trin.

Røjleskov kirke

høstgudstjeneste

7. oktober 18.s.e.Trin.
1
14. oktober 19.s.e.Trin.

10.30 Iben Davids

9.00 blt

10.30 blt

21. oktober 20.s.e.Trin.

19.30 blt

10.30 blt

9.00 blt

8. oktober 21.s.e.Trin.

14.00 jrh B.U.S.K.*)

10.30 jrh

9.00 jrh

4. november Allehelgen

10.30 blt

19.30 jrh/blt

10.30 jrh

Allehelgen mindegudstjeneste

11. november 23.s.e.Trin.
18. november 24.s.e.Trin.

9.00 blt

10.30 jrh

10.30 blt

10.30 jrh

9.00 jrh

19.30 jrh

afslutning med
mini-konfirmanderne

25. nov. Sidste s.i kirkeåret

9.00 blt

10.30 blt

10.30 jrh

2. december 1.s.i Advent

10.30 blt

10.30 jrh

19.30 blt
10.30 blt

9. december 2.s.i Advent

19.30 blt

14.00 jrh

De 9 læsninger

Strib skole medvirker

16. december 3.s.i Advent

9.00 jrh

10.30 jrh

10.30

23. december 4.s.i Advent

10.30 jrh

14.00 blt

9.00 jrh

familie-julegudstjeneste

24. december Juleaftensdag

15.30 jrh

13.00 jrh
14.30 blt
16.00 blt

14.00 jrh

25. december Juledag

9.00 blt

10.30 jrh

10.30 blt

26. december 2. Juledag

10.30 blt
Fælles-gudstjeneste

30. december Julesøndag

19.30 jrh

10.30 blt

9.00 blt

1. januar Nytårsdag

14.00 jrh

14.00 blt

10.30 jrh

jrh : Jes Rønn Hansen
blt: Bente Luise Toft
*) B.U.S.K er en forkortelse for
”Børn, Unge, Sogn og Kirke”.
Det er en familie-gudstjeneste,
hvor alle børn og voksne er
velkommen.
www.hansengrafisk.dk - 6441 7030

