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Som den skarpe læser måske har opdaget,
kom der ikke noget kirkeblad efter sommerferien, men derimod en 1/2 side i MelfarPosten.

Grundet de nye regler (og de
problemer det giver os) ved
Post Danmark for omdeling
af ”adresseløse” forsendelser
har vi i menighedsrådet
besluttet, at vi fremover kun
laver 3 (i stedet for 4) kirkeblade om året; et vinter/forårsblad, et sommerblad
(ekstra stort) samt et jule-

nummer, som alle fremover
selvfølgelig vil ”overlappe”
hinanden, så I som læsere
ikke kommer til at mangle
informationer om kirkelivet
i pastoratet.
Glædelig Jul
fra Redaktionen

Sognekalenderen
November
Sø. 30. 19.00 Adventsgudstjeneste med børnekor i Røjleskov kirke
December
To. 4.
19.30 Julekoncert i Strib kirke
Sø. 14. 19.30 De 9 læsninger i Vejlby kirke
Ti. 23. 14.00 Julefamiliegudstjeneste i Strib kirke
Ma. 29. 19.30 IM Julefest i Røjleskov Missionshus
Januar
Ti. 13. 10.00 Legestuen åbner i Sognegården
Ons. 14. 10.00 Dagligstuen åbner i Sognegården
Lø. 24. Kirkehøjskole i Sognegården
Sø. 25. Kirkefrokost i Røjleskov
Ons. 28. 18.30 IM Vejlby Årsmøde
Februar
Sø 1.
10.30 Diakoniensdag i Strib
19.30
Kyndelmisse i Røjleskov kirke
Ti 3.
19.30 Sogneaften v/ Erling Tidemann
Ons. 11. 19.30 IM Vejlby Soldatervennestævne Bodil og Asger Jensen.
Sø. 22. Fastelavnsfamiliegudstjenester i Strib og Vejlby kirker
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Sankt Stefans dag
- En glemt helligdag
For de fleste mennesker er Sankt Stefans dag
- eller 2. juledag - blot en dag hvor man stadig
forsøger at komme sig ovenpå juleaften,
og hvor man måske får lejlighed til at besøge
familie og venner.

seshistorier blev derfor
omtalt og dyrket i datidens
massemedier (kirkerne), lidt
på samme måde som nutidens - såkaldt islamiske -selvmordsterrorister bliver dyrket
i dagens massemedier.
Den megen omtale og de
indhold. I oldkirken var opBesøger man kirken denne
dag og deltager i gudstjenes- mærksomheden stor omkring detaljeret beskrevne martyrier vakte megen gys og gru i
ten, så fejrer man i vores fol- martyrerne.
Martyrernes ”imponerende” tilhørerne, men skabte også
kekirke Sankt Stefans dag.
mange tilhængere.
Dagen er tilegnet den første og altopofrende tro var et
kristne martyr, Stefanus, som effektiv lokkemiddel, når det
galt om at få nye tilhængere. Stefanus var en betroet medman kan læse om i Apostlearbejder i den første kristne
nes Gerninger kapitel 7 og 8. Hvem kunne ikke tænke sig
menighed. Han holdt en
en tros-overbevisning så
blændende forsvarstale for
En martyr er et kristent men- stærk, at man ikke mere
neske, der ved sin uforskyldte kunne blive bange for noget? kristendommen, som vi kan
læse i Apostlenes Gerninger
død, bliver et vidnesbyrd om End ikke døden frygtede de
jo. Martyrerne og deres lidel- kapitel 7. Den var åbenbart
den kristne tros sandheds-
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Sankt Stefans dag
- En glemt helligdag

så blændende, at de ikkekristne jøder, der lyttede til
den, følte sig afklædte og
magtesløse, og derfor valgte
at lade denne personlige
ydmygelse give sig udtryk i
en voldsom aggression mod
Stefanus. Han blev slæbt
udenfor byen og stenet.
Men døden går han tryg og
rolig imod med bønnen:
”Herre, tilregn dem ikke
denne synd”. Dagen efter
udbryder den første større
kristendoms-forfølgelse, og
den første kristne menighed
– undtagen Jesu apostle
i Jerusalem – bliver spredt
rundt i landene Judæa og
Samaria.

At Stefanus død alligevel har
gjort indtryk, får man fornemmelsen af i den lille
bemærkning om, at ham der
er leder af forfølgelsen –
Saulus – er med på løjerne.
Han bifalder Stefanus død,
men man fornemmer på konteksten, at noget er begyndt
at rumstere i Saulus.

Saulus bliver selv martyr og
mister ifølge legenden sit
hoved syd for Rom, i nærheden af det sted hvor den
berømte kirke San Paolo
fuero la Mura i dag ligger.

De oldkirkelige martyrer var
medvirkende til, at vi i dag
har en kirke. Gudstjenesten
2. juledag skal selvfølgelig
ikke være en opfordring til at
Hvad det i virkeligheden er,
får vi først at vide i kapitel 9; lade sig korsfæste på torvet
Stefanus martyrium bliver en i Middelfart.
Men gudstjenesten skal hjælgødet jordbund for Saulus
voldsomme og spektakulære pe os til – som de gamle martyrer – at bære levende vidmøde med Kristus og den
nesbyrd i dagligdagen om
kristne tro. Hvad Saulus –
Guds kærlighed til mennessenere kaldet Paulus – komker i Jesus Kristus.
mer til at betyde for den
Ordene om syndernes forlakristne kirke er evident.
delse, som Jesus taler til os,
og som sætter os i frihed; det
er ord, som vi også kan give
videre til hinanden, således
som Stefanus gjorde, da han
foran sin egen død tog Jesu
ord i sin mund og sagde:
”Herre, tilregn dem ikke
denne synd.” Gudstjenesten
skal hjælpe os til at gøre det
samme; at vi under Guds
nåde kan leve for hinanden
med tilgivelse og fred.
Her i pastoratet er der
gudstjeneste 2. juledag
kl. 10.30 i Røjleskov kirke.
- Velkommen.
Jes Rønn Hansen

4

Vejlby-Strib-Røjleskovkirkeblad 03/2008

...fra Redaktøren tak for denne gang...
”Smil og verden smiler
til dig” er et gammelt
ordsprog, men derfor
kan det jo godt have
sin berettigelse.
Et smil skaber glæde, om end
måske kun kortvarig – men
det forunderlige ved et smil
er, at det skaber glæde både
hos modtager og afsender.
I dagligdagen glemmer man
ofte at værdsætte de små
glade følelser. Dagene bare
går, og man glemmer at gribe
de glade øjeblikke og nyde
dem, mens de er her. Vi ved
godt, at vi skal lade være med
altid at tænke ”når nu denne
opgave er overstået, så er det
hele bedre”, ”hvis jeg nu bare
vandt i lotto” eller ”når det
bliver ferie….” osv., men indrømmet, det er lidt svært.
I dag er netop sådan en dag.
Jeg burde slå græs, men det
har bare sådan regnet i nat,
og det er alt for vådt – øv,
men så tog jeg mig i det og
satte mig i stedet med en kop
skoldhed kaffe i haven og
nød de få solglimt samt de
skønne efterårsfarver i bladene og æblerne der ligger på
plænen (der – det ved jeg
godt – skal fjernes inden jeg
kan slå plænen, men det må
ikke ødelægge øjeblikket).
Måske skulle jeg lave en
æblekage til familien i aften
– så bliver de måske også

glade ☺. Jeg blev i hvert fald
glad – også selvom jeg ikke
fik slået plænen.
I dagligdagen forekommer
lykken ikke umiddelbar for
mange mennesker. Den er
der, men vi værdsætter den
ikke altid. Ikke før den dag vi
pludselig oplever ulykke. Så
vågner vi pludselig op, og
finder ud af, hvad lykken
egentlig var.
Dagene går bare
Alle dage synes ens. Lige lange, lige lyse, lige mørke, men
pludselig er der en dag, som
skiller sig ud. Måske en dag
der bliver anderledes.
Måske kommer en dag man
vil huske for evigt. For lige
netop den dag vendte lykken.
MEN tænkt over det, vi oplever glæde eller lykke næsten
hver dag, men det er bare
ikke altid, vi husker at stoppe
op og nyde det.
Lykken er ikke nødvendigvis
mere i løn, en ny bil, score
klassen sødeste fyr. Selvom
det selvfølgelig er dejligt alt
sammen. Lykken er ofte ikke
nævneværdig, men den findes alligevel.
For mit eget vedkommende
er det at vågne op, og være
sund og rask lykke. Det, at
have en familie at sige godmorgen til er lykke. Det, at
være i stand til at lære, eller

tage på arbejde er lykke.
Det, at have gode venner er
lykke. Det, at man atter vender hjem efter en lang dag,
og ser at ens familie stadig
er der, er lykke.
Så derfor:
Grib lykken i farten og nyd
mens du har den...
Med denne opfordring til at
smile til hinanden og nyde
de glade øjeblikke vil jeg sige
tak for 7 år i redaktionen
– de sidste 5 som redaktør.
Samt ønske held og lykke til
den kommende redaktør.
Fra redaktøren
Anette
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Fællesskabet
omkring salmesang
Anni Andersen har
været kirkesanger
i næsten 7 måneder,
så var det hendes tur
til et lille interview.
Hun sad på mit kontor,
nynnede og holdt kaffen i
hånden.
”Jeg er mor til to dejlige og
store børn, og det er Lenes
skyld jeg sider her,” siger
Anni til mig. Anni er nemlig
kontoruddannet og har arbejdet mest af sit liv på kontor.
Hun er flittig ved en computer, har en stor ordenssanse,
men musik – den interesse
overstiger alt andet. Siden
hun var en lille pige i 1. klasse, har hun sunget i kor.
Det var hun så glad for, at
efter skole begyndte hende
og nogle af hendes veninder
på et lille kor ”Ex teuton”,
hvor hun stadigvæk er del af.
Men for 2 år siden kørte Anni
sin datter Lene til kirkekor.
Lene har nu overtalt Anni til
at synge i Sognekoret for
voksne med Knud Bagger
som dirigent. Tidligere kirkesanger Ingelise Corfitz, som
også sang i Sognekoret, anbefalede Anni som vikar for kirkesangerne. Det medførte så
at søge den ledige stilling
som kirkesanger.
6

”Jeg kan godt lide at synge
salmer i kirken. Man kan
aldrig blive perfekt, men man
lærer jo hver dag.
Fællesskabet om og traditionen for at synge salmer, hvor
unge og gamle mødes i sangen, som de er vokset op med
– det er det jeg elsker –
musik, som forener folk.”
siger Anni stolt om sit job.
Der er mange salmer, som
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Anni ikke kender, men derfor
er jobbet også fyldt af udfordringer, der er aldrig to dage
der er ens og det kræver altid
forberedelser. Det er dynamisk og samtidig den gamle
tradition, som alle kender, og
fællesskabet, hvor alle er
med.
Tak for en god samtale!

Nyt kirkeår
med et nyt menighedsråd
Det har været en spændende
tid med sammenlægning,
hvor alle tre pastoratets kirker fik et menighedsråd.
De fire år har lært os meget,
især hvordan vi kan bruge
alle tre kirker til hverdag og
fest uanset, om vi bor i Strib,
Vejlby eller Røjleskov.
Og nu er det tid til et nyt
menighedsråd, som skal
arbejde videre for den kristne
menigheds liv og vækst i
pastoratet.

sognebørn, de ansatte og ikke
mindst de andre medlemmer
af menighedsrådet.
Der skal skabes gode forhold
for vores kirker. Og det skal
også være sjovt at være med.

Strib sogn har seks
medlemmer i menighedsrådet:
Birgit Nørtoft Christensen,
Bente Kofod Nørgård-Sørensen, Birgit Tofterup, Hans
Martin Hansen, Svend Aage
Jensen og Lars Henriksen.
Svend Aage kan man ikke
Vejlby sogn har
helt kalde nyt menighedsudpeget tre menigrådsmedlem – ham kender
hedsrådsmedlemmer:
vi nemlig som tidligere forRigmor Pedersen, Villy Anmand for Strib Menighedsråd.
dersen og Kenneth Hakala.
Kenneth er en ny medlem fra Også han blev spurgt, hvad
det er, han forventer af sit
Vejlby, derfor har jeg spurgt
arbejde i menighedsrådet:
ham, hvad er det han finder
Svend Aage fortæller, at han
spændende ved at være
forventer et velfungerende
menighedsrådsmedlem?
”Jeg har været suppleant i så og samarbejdsvilligt menigmange år, at nu synes jeg det hedsråd, hvor alle medlemmer glæder sig til møderne
er tid til at være i selve
og har lyst til at løse de formenighedsrådet og løse
skellige opgaver og udføre
nogle af de praktiske opgaver.” siger Kenneth, som også deres pligt som medlem af en
demokratisk og samme tid
er kirketjener i Middelfart
kirkelig struktur.
kirke.
Han ved godt, hvordan det er Menighedsrådet skal skabe
de bedste betingelser for at
at være medarbejder, og nu
vil han prøve at sidde på den forkyndelsen kan trives og
udvikle sig for menigheden.
anden side af bordet som
arbejdsgiver. Det er også vig- Svend Aage glæder sig til at
komme tilbage, selv om han
tigt for ham at samarbejde
godt er klar over, at det ikke
med mange mennesker –

er det gamle Strib menighedsråd, men et nyt fælles
menighedsråd for Vejlby
Strib og Røjleskov. Han glæder sig også til at lære personalet at kende.
Lars Henriksen er helt nyt
medlem af menighedsrådet.
Han synes, at det er en spændende udfordring at komme
med i menighedsrådet. Han
er klar til at tage et ansvar,
løse opgaver, især dem, som
handler om at passe på kirkebygninger. Lars er meget
praktisk og glæder sig til at
være del af menighedsrådet.
I Røjleskov har vi to
menighedsrådsmedlemmer:
Lydia Kragh-Hansen og Else
Nielsen. Else, der er ny, ønsker
en god kirke for alle samt en
kirke, hvor folk altid føler sig
velkomne - lige meget, hvor
forskellige vi er. Hun synes,
at samarbejde er nøgleordet
til menighedsrådets succes.
Alle må komme med input til
et samarbejde - menighedsrådsmedlemmer og ansatte.
Kristine
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Det sker
november-december-januar-februar
Adventsgudstjeneste
med børnekor
Søndag d. 30. november
kl. 19.00 i Røjleskov kirke
Kirkernes 2 børnekor, Motetkoret og organisterne i årets
stemningsfulde adventsgudstjeneste 1. søndag i advent.
Efter gudstjenesten er der
kaffe og æblekage i Missionshuset.
Julekoncert med
Kolding Kammerkor
Torsdag d. 4. december
i Strib kirke kl. 19.30.

Dirigent Morten Heide
Hansen. Dansk og udenlandsk julemusik. Fri entré.
De 9 læsninger
Søndag d. 14. december
kl. 19.30 i Vejlby kirke
Traditionen tro afholdes de
stemningsfulde “9 læsninger”
i Vejlby kirke, hvor sognepræst Jes Rønn Hansen, kirkernes kor, organister, lokale
musikere og oplæsere fra
menigheden medvirker.
8

Lillejuleaften
Tirsdag d. 23. december
kl. 14.00 i Strib kirke
Der er trangt i kirkerne juleaften og meget at se til derhjemme, så her har børn og
voksne en mulighed, for at
gå til julegudstjeneste i ro
og mag.

Missionshuset med sang og
mad (á 20 kr. for voksne og
gratis for børn).
Diakoniens Dag i Strib
Søndag d. 1. februar
Højtid og hverdag er tema
for Diakoniens Dag i 2009.
Vi starter med gudstjeneste
i Strib kirke kl. 10.30. Efter
gudstjenesten er alle inviteret til kirkefrokost og et foredrag i Sognegården.

Godt nytår!
I år holder vi nytårsgudstjeneste i Strib kirke, nytårsaftensdag den 31. december
kl. 16.00.
Sogneaften med KLF
Vi synger det nye år ind og
Tirsdag d. 3. februar kl. 19.30
ønsker hinanden godt nytår. i Strib Sognegård
I Vejlby og Røjleskov kirker er
der nytårsgudstjenester den
1. januar.
Kirkehøjskole
i Strib Sognegård
Lørdag d. 24. januar
Et spændende kursus i kristendom, hvor man kan blive
klogere på tro og religion,
kirke og kristendom.
Kirkehøjskolen løber over 10
lørdage mellem kl. 10-13 i forårs- og efterårsmånederne
indtil foråret 2009.
Læs mere og tilmeld dig på
www.kirkehojskole.dk

”MEDIERNE, MINE
VENNER – MINE FJENDER”
ved Erling Tiedemann
De frie medier er mine venKirkefrokost Røjleskov ner; uden dem og uden deres
frihed ville jeg ikke leve i et
Søndag d. 25. januar
demokrati.
Efter 10.30 gudstjeneste i
Røjleskov kirke er alle invite- Men medierne har også anret til samvær og fællesskab i svar for, hvordan de bruger
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deres frihed – og tilsidesætter
de det ansvar, føler jeg, at de
bliver mine fjender – kort
sagt: et foredrag om aviser
og elektroniske medier på
godt og ondt.
Fastelavnsfamiliegudstjenester
Søndag d. 22. februar er
der fastelavnsgudstjenester,
i Strib kl. 10.30 og i Vejlby
kl. 14.00.
Det er familiegudstjeneste,
hvor alle børn er velkomne til
at komme udklædt. Efter
gudstjenesterne er der tøndeslagning og forfriskninger til
børn og voksne. Kom og deltag i en festlig fastelavnssøndag i kirken!

inviteres til en god musikalsk
oplevelse i Strib kirke.
Torsdag d. 22. januar kl. 9.30
starter vi vores 5 møder i
foråret.
Der er kaffe og brød bagefter.
Tilmeldinger til sognemedhjælper Kristine Z. Nüchel,
tlf. 64401 198 eller
vsr_pastorat@mail.dk
KORARBEJDE
I PASTORATET
Børnekor i Strib
Piger på 10-13 år øver i Strib
Sognegård onsdage kl. 16-17.
Medvirker ved gudstjenester
(lønnet) 2 gange månedligt.
Organist Birgitte Skovmand,
tlf. 21816965.

GUDSTJENESTER
PÅ PLEJEHJEM
Alle må deltage i gudstjenesterne på vore plejehjem.
På plejehjemmet Strandvejen
afholdes gudstjeneste 1. og 3.
torsdag hver måned kl. 10.00.
På Ældrecentret Rudbækshøj
afholdes gudstjeneste 2. torsdag hver måned kl. 10.15, på
skift mellem Hus B og C.
Der serveres kaffe efter gudstjeneste. 4. torsdag i måneden kl. 14.15 er der gudstjenesten med altergang i
Aktivitetscenteret.
Der serveres kaffe efter gudstjeneste.

INDSAMLINGER
I KIRKERNE
Børnekor i Vejlby
30. november:
Øver tirsdage kl. 15.00-16.00
Dansk Ethioper Mission
Hver uge:
på Aulby skolen. Medvirker
24. december:
KIRKENS LEGESTUE
ved gudstjenester (lønnet)
Børnesagens Fællesråd
Tirsdage mellem 10 og 12
2 gange månedligt.
1. januar:
i Strib Sognegård er alle
Organist Knud Haahr Bagger, Det Danske Bibelselskab
børn fra 0-6 år velkomne
1. februar:
sammen med mor, far eller tlf. 5056 6241.
Danske Sømands”bedste”.
Motetkor
og Udlandskirker
Vi synger, gynger og laver
Piger 15 år og opefter.
15. februar:
noget sjovt hver gang.
Øver onsdage kl. 16.00-17.00 KLF, Kirker og Medier
Saftevand, brød og kaffe får
i Strib kirke.
8. marts:
vi også. Det koster kr. 5.- pr.
Kristelig Handicapforening.
familie pr. gang at være med.
Yderligere oplysninger hos
DAGLIGSTUEN
Kristine 2395 5805.
Hver onsdag kl. 10.00
er der Dagligstue i Sognegården med kaffe, sang og
BABYSALMESANG
Torsdag kl. 9.30 i Strib kirke et lille foredrag.
Du og din baby (0-8 måneder)
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Vær med i kampen
for en verden uden sult
Den 1. marts 2009 er det 11. gang,
at vi igen sender Strib-Vejlby-Røjleskov sogne
frivillige indsamlere på gaden for at hjælpe
verdens fattigste i kampen mod sult ved den
årlige sogneindsamling.

Det sker i en tid, hvor verdens sogne. I år håber vi at give
fattigste presses hårdt af sti- endnu flere mennesker
mulighed for at gøre verden
gende fødevarepriser.
til et lidt bedre sted.
Bekæmpelse af sult
har været en kernesag
for Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år.
Daglig, udmarvende sult er
en livsbetingelse for 850 millioner mennesker kloden
over. Sulten påvirker mennesker fysisk, mentalt og åndeligt. Sulten gør det umuligt
at leve et aktivt liv.
Et underernæret barn kan
hverken lege eller lære.
Er barnet underernæret gennem længere tid, tager både
hjernen og immunforsvaret
skade.
”Vi ønsker en verden uden
sult. Derfor sender vi indsamlere på gaden den 1. marts,”
siger indsamlingsleder Bente
Winther i Strib-Røjleskov
sogn. ”Sidste år nåede vi ud
til næsten alle gadedørene
i sognet og indsamlede lige
ved 34.000 kroner i alle 3
10
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Vær med i kampen for en
verden uden sult!
Meld dig allerede nu
som indsamler den 1. marts
hos Karen Pedersen på
tlf. 6440 1515 eller e-mail:
64401515os@gmail.com
eller hos Bente Winther
tlf. 6440 2736 eller
e-mail: bentewinther@profibermail.dk

Middelfart Y’s Mens Club
...er en del af en verdensomspændende
organisation funderet i KFUM og K, spejderbevægelse, FDF og de kirkelig sociale
hjælpeorganisationer.

Organisationen startede i
Ohio i USA i 1922 og den første danske klub blev oprettet
i midten af 50’erne.
I dag er der i Danmark ca. 150
klubber med 3500 medlemmer. Klubmedlemmerne
mødes oftest 2 gange om
måneden til et 2-3 timers
møde til et foredrag eller en
formålsbestemt aktivitet.

kl. 18.15 til foredrag eller
andet af programudvalget
fastsat program.
Region Danmark har i dette
år forpligtet sig til at støtte
en del store projekter.

” Hjælp til Selvhjælp” under
Folkekirkens Nødhjælp i Kirgistan på 496.000 kr. ” Unge
i kirken” i samarbejde med
Kirkefondet på 598.000 kr.
Middelfart klubben startede i ” Samtaleforum Unge i kirke
1967 og har i dag 21 medlem- med Ribe stift kr. 85.000.
Projekter i alt i ind- og udland
mer. Medlemmerne mødes
til 2.032.000 kr.
1. og 3. onsdag i hver måned

Middelfart Y’s Mens
Club bidrager til disse
projekter.
Men vores
hovedopgave i
Ny Middelfart
kommune
er at drive og
vedligeholde
det selvejende lejr og
kursuscenter “SKOVGÅRDEN”
Karlskovvej, Vejlby Skov.

Ønsker I at vide mere
om Middelfart Y’s Mens
Club kontakt:
Jørn Ladegaard,
Skovlunden 2, Strib
Telefon 6440 1131.

Ny alterdug til Vejlby kirke
Tove Nielsen, Nybølvej,
har kniplet en ny
alterdug til Vejlby
kirke.
Vi takker for gaven
og glæder os over det
smukke resultat.
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Jeg kommer
i tvivl om min tvivl...
...eller: Havde jeg dog
bare været Johannes
Møllehave...
Det kan vel ikke komme bag
på nogle, at man som præst
bruger rigtig meget af sin tid
på at ”forkynde” på den ene
eller anden måde. At forkynde er at fortælle om det, vi
tror om Gud, og om det vi ved
om hans søn Jesus af Nazaret.
Søndag efter søndag i kirkerne, i konfirmandstuen, til
bryllup eller begravelse eller i
samtalen. Grundlæggende
altid det samme: At forkynde.
Når man nu taler så meget,
som mit arbejde kræver, får
man jævnligt følelsen af, at
man taler ind i en mur. En mur
af tavshed eller en mur af tvivl.
”Kristus er opstanden”. Det
har jeg nok sagt tusindvis af
gange. Og det er en enkel
sætning på tre ord. Men selv
om det er enkelt, er det også
det største, man kan sige. Det
mest overvældende og jordrystende påstand, der kan
komme ud af en mund.
Jeg har forsøgt at udlægge
påstanden på kryds og tværs.
Jeg har ganske givet ofte ødelagt påstandens sigte, ved at
ville være smart og spille på
guitar (som jeg godt kan lide)
eller være uforberedt eller
måske endog skammet mig
12

over at skulle udtale en på en
gang enkelt og dog så kolossal uhyrlig påstand.
Evnerne kunne sikkert også
være bedre. Ja, der er mange
ting der med rette kunne kritiseres. Men mange gange
møder man den her mur af
tavshed og ja, jeg tør næsten
ikke skrive det; men denne
følelse af at de fleste måske
slet ikke tager evangeliet
alvorligt. At vi der lever af at
forkynde evangeliet i bund og
grund, er til grin. At vi er på
det ”forkerte hold”. At vi i stedet skulle have satset på en
god stilling i det private erhvervsliv, hvor man kunne
tjene nogle store penge, og
hvor der ikke var så mange
tanker om Gud og Jesus og alt
det bibelsnak, men hvor man
kunne købe billigt og sælge
dyrt og ellers have et ærligt og
hæderligt erhverv at leve af.

sejler? Ja, så er det måske ved
at være tid til, for sådan en
som mig, at finde mig et
ærligt arbejde i stedet for.

Men jeg bliver ved. Jeg tror
ikke, jeg kan andet. Jeg tror
nemlig også, der jævnligt sker
noget andet. Nemlig at nogen
får sået tvivl om min tvivl!
Jeg ved ikke, hvem det er.
Men jeg tror nok, det er Helligånden, eller hvad han nu
hedder, der står bag. Jeg kan
selv tvivle. Jeg kan selv være i
ørkenen rent åndeligt og
mentalt. Men da fornemmer
jeg på de særeste tidspunkter
og i de underligste situationer, at et lille pust af et eller
andet rammer mig. Et pust,
der sår tvivl om min tvivl.
Og hvad sker der så? Ja, det
lille pust, skaber nyt liv i
håbet. Håbet har måske
været dødt, men nu vækkes
det til live igen. Det er ikke
Men nu lever jeg af at forkyn- forgæves. For se og mærk;
små frø kan vandes og spire
de et ord. Og det ord virker
ikke som om, det altid falder i og blive til store træer, der
god jord. I hvert tilfælde ikke bærer frugt. Og i en håbløs
ørken, kan det lille frø også
når det kommer ud af min
blive til en spire, der stædigt
mund. Havde jeg dog bare
vil opad, og vil kræve sin ret
været Johannes Møllehave?
Og indrømmet; tanken om at og vil bryde alle forhindringstoppe har strejfet mig. Hvor- er. Og spiren vokser da med
for dog blive ved? Er folkekir- ufattelige kræfter og bliver
ken ikke en dødssejler? Måske, målbevidst et træ, der sætter
ny frugt - og skaber nyt liv.
men så lad gå med det. Men
Jes Rønn Hansen
er Kirken ikke en håbløs døds-
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
2. marts
Frederikke Hella Højmark
Lucas Johan Falk William Lundtang
20. marts
Josefine Bay Laursen
29. marts
Matheo Mifsud Cruz Sommer
6. april
Lucas Ballisager
27.april
Alexander Andersen
3. maj
Selma Linn Breunig
11. maj
William Anker Bang Møller
Johannes Nørgaard Peulicke
Sebastian Braae Poulsen
15. juni
Petrine Marie Nielsen
22. juni
Anna Loof og Noah Loof
Bertram Holst Anderson
20. juli
Magnus Kjær Buhl
3. august
Simon Schousboe Jensen
17. august
Andreas Holmslykke
24. august
Viggo Randers
7. september Amalie Buhl
21. september Christian Fugl Johansen
Jamie Jakobsen
28. september Amalie Lefoli Vestergaard
Aliena Emma Lysemose
5. oktober
Jonathan Raben Kudsk
Mads Krogh Moesgaard
Josephine Hedebo Jordal Knudsen
Viet i Strib kirke
3. maj
Malene Breunig & Steven
Falkenberg Breunig
28. juni
Camilla Kloster Haugaard
& Martin Kloster Haugaard
28. juni
Anne Katrine Sandal Jeppesen
& Jeppe Schyth Olsen
26. juli
Sanne Lærke Abildgaard Sølvsten
& Thomas Hviid Kobbernagel
Sølvsten
2. august
Lene Meiniche Sørensen
& Jan Meiniche Jensen
8. august
Grethe Lindblad Ulriksen Sundahl
& Flemming Sundahl
9. august
Pia Skov Dalin & Martin Skov Dalin
6. september Anne Birgitte Madsen & Jesper
Lauvring Hansen
25. oktober
Helle Sasseren & Henrik Debel
Hansen

Begravet/bisat fra Strib kirke
16. februar
Knud Jensen
20. februar
Find Jerløv
4. marts
Sus Ingelise Nielsen
22. marts
Børge Jensen
11. april
Hans Anton Nielsen
21. april
Knud Larsen
24. april
Hans Ejvind Karlsen
6. maj
Gudrun Andersen
8. maj
Ellen Lydike Madsen
10. maj
Johannes Borring Jensen
13. maj
Inger Marie Madsen
17. maj
Bodil Jørgensen
22. maj
Lilly Thora Laurine Hansen
24. juni
Sara Kathrine Jørgensen
16. juli
Anna Schmidt Henningsen
17. juli
Anni Marie Christensen
28. juli
Kristine Hansine Nielsen
14. august
Carla Harriet Jørgensen
16. august
Rasmus Peter Thorvald Henningsen
16. august
Hans Ole Houby-Nielsen
1. september Richard Jønsson
4. september Iwan Barfoed Schousboe
29. oktober
Ebbe Jansen
4. november Else Ehlers Pejtersen
Døbt i Røjleskov kirke
18. april
Malou Bendiks Hansen
4. maj
Malthe Hede Laugesen
11. maj
Axel Søren Gamdrup
25. maj
Nikoline Naamanna Søgren Jensen
10. august
Pil Kristine Schæbel Winther
17. august
Eske Johannes Brandt Hinge
23. august
Agnes Kragelund Sørensen
7. september Nanna Mørkholt Nielsen
Malou Mørkholt Nielsen
12. oktober
Anne Buhl Hertzum-Larsen
Viet i Røjleskov kirke
10. maj
Katrine Ringgaard Jørgensen
& Anders Ringgaard Jepsen
24. maj
Charlotte Larsen & Lennart Larsen
26. juli
Anne Rosell Lassen & Glenn
Goltermann Lassen
8. august
Camilla Elizabeth Andersen
& Nicolaj Andersen
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Kirkelige handlinger

Hvor skal vi
henvende os?
9. august

Tove Yvonne Palm & Tage Mølsted
Jensen
16. august
Tina Elisabeth Junge & Allan Junge
Christensen
23. august
Judith Landberg Sørensen
& Martin Kragelund Sørensen
30. august
Reni Eriksen & Palle Eriksen
6. september Ane Thorsen & Martin Panduro
Thrane
27. september Lykke Veel Jeppe & Stefan Darlan
Boris

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 gudstjenestetidspunkt der passer familien.
Herefter ringer man til den præst der forretter den
valgte gudstjeneste og beder om barnedåb.

Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
30. maj
Kate Bentzon
15. august
Dora Winther
9. oktober
Inge Marie Pedersen

Når et barn skal navngives:
Forældrene beder kirkekontoret om en "formular
om navngivelse", der afleveres i udfyldt stand til
kirke kontoret.

Døbt i Vejlby kirke
10. februar
Emma-Louise Taarn Horn
Alexander Højgaard Kristensen
12. maj
Johan Dalsgaard
27. juli
Malene Stilling Blichfeldt
28.september Ronja Marie Thiel Poulsen
5. oktober
Ingrid Risgaard Kjær
19. oktober
Kian Martin Lau Karlsen

Når et navn skal ændres:
Kirkekontoret kan klare de fleste navneændringer.
Ring eller mail og få vejledning om mulighederne.

Viet i Vejlby kirke
15. marts
Pernille Hartmann & Thomas
Hansen
30. august
Maja Middelbo & Christian
Middelbo
6. september Kristina Bergstedt Feddersen
& Peter Bergstedt Feddersen
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
20. marts
Alfred Bernhard Mogensen
25. marts
Carl Erik Bernsten Høyer
22. april
Anna Schønberg Christensen
11. juni
Ellen Margrethe Rasmussen
5. juli
Valborg Larsen
7. august
Rosa Viola Jensen

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.

Nyttige links på nettet:
www.personregistrering.dk
www.sogn.dk
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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
Alle Vejlby-Strib-Røjleskov
pastorats beboere kan henvende sig på kontoret angående fødselsanmeldelser,
attester, navneforandring
osv.
Sognepræst
Jes Rønn Hansen
Strib Præstegård
Nørre Alle 38, Strib
Tlf.: 6440 1075;
jrh@km.dk
Mandag er fridag

Kirkegårdene:
Vejlby
Graver Knud Aage Pallesen
Tlf. 6440 1909;
vejlbykirke@mail.tele.dk
Træffetid 12.00-13.00,
onsdag er fridag
Strib
Graver Helge Amossen
Tlf. 6440 1828;
stribkirke@mail.tele.dk
Træffetid dagligt 8.00-16.00
Røjleskov
Graver Lise Hakala
Tlf. 6440 1137;
roejleskovkirke@mail.tele.dk
Træffetid tirs. 11.00-12.00,
mandag er fridag

Organister:
Birgitte Skovmand,
tlf. 2181 6965
Knud Haahr Bagger,
tlf. 5056 6241
Kirkebil
Ring til TAXA tlf. 6441 4055
inden kl. 8.00 søndag morgen. Nævn det er kirkebilen,
der ønskes, og til hvilken
kirke.
Menighedsråd
Lene M. Sørensen, 6440 6378
Hans M. Hansen, 6441 5556
Følg med i pastoratets
kirkeliv på:
www.pastorat.dk

Sognepræst
Bente Luise Toft
Vejlby Præstegård
Nybølvej 1, Vejlby
Tlf.: 6440 1466;
blft@km.dk
Fredag er fridag
Sognemedhjælper
Kristine Z. Nüchel
Strib Sognegård
Strib Landevej 1, Strib
Tlf.: 6440 1198;
vsr_pastorat@mail.dk
Træffetid: Mandag 10.00 12.00 eller efter aftale
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Gudstjenester
november-december-januar-februar-marts
Dato

Vejlby kirke

Strib kirke

Røjleskov kirke

30. november 1. s i advent

10.30 jrh

10.30 blt

19.00 jrh Adventsgudstj.med børnekor

7. december 2. s i advent

9.00 blt Kirkekaffe

14.00 blt med Strib skole 10.30 blt

14. december 3. s i advent

19.30 jrh De 9 læsninger 10.30 jrh

9.00 jrh

21. december 4. s i advent

10.30 jrh

9.00 blt

23. december Lillejuleaften
24. december Juleaften

10.30 blt
14.00 blt Familie-gudstj.

15.30 blt

13.00 blt

14.00 blt

14.30 jrh
16.00 jrh
25. december Juledag

10.30 jrh

10.30 blt

26. december 2. juledag
28. december Julesøndag

9.00 jrh
10.30 jrh Fællesgudstj.

10.30 jrh

31. december Nytårsaftensdag

9.00 jrh

19.30 jrh

16.00 blt

1. januar

Nytårsdag

10.30 blt

14.00 blt

4. januar

H3K

9.00 jrh Kirkekaffe

10.30 jrh

10.30 blt

11. januar

1.s.e.H3K

19.30 jrh

10.30 jrh

9.00 jrh

18. januar

2.s.e.H3K

10.30 blt

10.30 jrh

9.00 blt

25. januar

3.s.e.H3K

9.00 blt

19.30 blt

10.30 blt Kirkefrokost

1. februar

Sidste s.e.H3K

9.00 jrh

10.30 jrh Diakoniens Dag 19.30 blt Kyndelmisse
(musik-gudstjeneste)

8. februar

Septuagesima

10.30 blt

10.30 jrh

9.00 jrh

15. februar

Sexagesima

19.30 blt

9.00 blt Kirkekaffe

10.30 blt

22. februar

Fastelavn

14.00 jrh Familiegudstj. 10.30 jrh Familiegudstj.

9.00 jrh

1. marts

1.s.i Fasten

10.30 blt

9.00 blt

10.30 jrh

8. marts

2.s.i Fasten

9.00 blt Kirkekaffe

10.30 blt

10.30 Holger Lissner

15. marts

3.s.i Fasten

10.30 P. B. Erbs

10.30 jrh

9.00 jrh

22. marts

Midfaste

10.30 jrh

10.30 blt

9.00 jrh

29. marts

Mariæ Bebudelse 19.30 blt

9.00 blt

10.30 blt

blt – Bente Luise Toft
jrh – Jes Rønn Hansen
www.hansengrafisk.dk - 6441 7030

