KIRKENYT

VEJLBY·STRIB·RØJLESKOV
GUDSTJENESTER
Vejlby Kirke

Strib Kirke

SOGNEKALENDER
Røjleskov Kirke

12. okt.

21. s. e. trin.

19.30 blt

9.00 blt

10.30 blt

19. oktober

22. s. e. trin.

10.30 blt

lukket
p.g.a. reparation

9.00 blt

26. okt.

23. s. e. trin.

10.30 jrh
Familiegudstjeneste

9.00 jrh

19.30 jrh

BUSK børn-unge-sogn-kirke

2. nov.

Allehelgens dag

9.00 jrh

19.30 blt Allehelgenmindegudstjeneste

10.30 jrh

9. nov.

25. s. e. trin.

9.00 blt

10.30 jrh

10.30 blt

16. nov.

26. s. e. trin.

10.30 blt

10.30 jrh

9.00 blt

10.30 jrh

9.00 jrh

Minikonﬁrmander medv.

23. nov.

Sidste s. i kirkeåret

19.30 jrh

Minikonﬁrmander medv.

30. nov.

7. dec.
14. dec.

1. s. i advent

10.30 jrh

2. s. i advent
3. s. i advent

10.30 blt

19.00 jrh
Adventsgudstjeneste
med børnekor

9.00 blt
Kirkekaﬀe

14.00 blt
Strib skole medvirker

10.30 blt

19.30 jrh
De 9 læsninger

10.30 jrh

9.00 jrh

blt - Bente Luise Toft jrh - Jes Rønn Hansen

»Bedster« søges
Legestuen søger et hold af frivillige »bedster« der vil
skiftes til at hygge om de mange børn og voksne, der
benytter legestuen hver tirsdag kl. 10 - 12.
Opgaverne består hovedsageligt af hjælp til at lave
kaﬀe, dække bord, vaske op og hygge sammen med
både børn og voksne.
Hvis dette har interesse, er du velkommen til at
komme og være med en tirsdag formiddag.
Spørgsmål i øvrigt til sognemedhjælper Kristine
Nüchel på telefon 64401198

Køkkenmedhjælper
i Sognegården søges
Vi søger en køkkenmedhjælper i sognegården, som
skal indgå i et team af hjælpere, der har lyst til at stå
for borddækning, servering, opvask og oprydning ved
mindesammenkomster og lignende.
Jobbet er timelønnet.
Spørgsmål i øvrigt til sognemedhjælper Kristine
Nüchel på telefon 64401198 eller Lis Jensen på
telefon 64402030.

Oktober

Hver uge

Ti. 21. kl. 19.30 KLF møde i Sognegården
To. 23. kl. 9.30 Babysalmesang genstarter i
Strib kirke
Sø. 26. kl. 10.30 BUSK familiegudstjeneste
med Vejlby-Strib FDF i Vejlby
kirke
Ti. 28. kl. 19.30 Sogneaften med sognepræst
Jes Rønn Hansen i Sognegården

Legestuen
Tirsdage mellem 10 og 12 i Strib Sognegård
er alle børn fra kravle ælder til 6 år velkomne
sammen med mor, far eller ”bedste”. Vi synger,
leger, gynger og laver noget sjovt hver gang.
Brød og kaﬀe får vi også. Men du er velkommen
til at tage en lille madpakke med. Det koster
kr. 5.- pr. familie pr. gang at være med. Her er
legekammerater og masse legesager! Yderligere
oplysninger fås hos sognemedhjælperen Kristine
Zarina Nüchel på tlf. 6440 1198 eller
vsr_pastorat@mail.dk

November
Ons. 5. kl. 19.30 Salmesangsaften i Strib kirke og
Sognegården
Ti. 11. kl. 19.30 KFUM&K møde i
Sognegården
Sø. 16. kl. 10.30 Gudstjeneste med minikonﬁrmander i Vejlby kirke
Sø. 23. kl. 10.30 Gudstjeneste med minikonﬁrmander i Strib kirke
Sø. 30. kl. 19.00 Adventsgudstjeneste med
børnekor

Menighedsrådsvalget
Der bliver mange udfordringer at tage fat på for
det nye menighedsråd. Projektet om ny kirke i
Strib skal tages op, kirkernes og kirkegårdenes
økonomi skal efterses. Der skal planlægges kirkelige aktiviteter og meget mere venter på de nye
menighedsrådsmedlemmer.
Det nye menighedsråd for Vejlby-Strib-Røjleskov
pastorat består af 11 valgte medlemmer: 3 fra
Vejlby, 6 fra Strib og 2 fra Røjleskov, samt suppleanter. Valgets resultat og en præsentation af vores
nye menighedsråd kan læses i decembernummeret
af kirkebladet.

Dagligstuen
Onsdage kl. 10.00 - 11.30 i Strib Sognegård små og store emner, inspiration og eftertanke til
tro, oplysning og liv, fællesskab.
Indsamlinger i kirkerne
19.okt. KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark
30. nov. Dansk Ethioper Mission
Kirkeblad
Julenummer udkommer i uge 48, se efter
i jeres postkasser eller på hjemmesiden
www.pastorat.dk

Kirkekontoret:
Strib Præstegård, Nørre Alle 38, Strib
Tlf.: 6440 1075, fax: 6440 1175
E-mail: jrh@km.dk
Alle Vejlby-Strib-Røjleskov pastorats beboere
kan henvende sig på kontoret angående fødselsanmeldelser, attester, navneforandring osv.

Se endvidere www.pastorat.dk til orientering i pastoratets kirkeliv

Strib kirke

Nyt hold

En dejlig oplevelse for
babyer og forældre musik for alle sanser
Tilmeldinger tlf. 6440 1198

Hver torsdag kl. 9.30
fra d. 23. oktober til 27. november

BABYSALMESANG

