Solen løber på sin bane
tænder altet med sin glans
skænker liv og lyst og godt
sender varme sommerstråler

Hav og ild og stille svane
duft af hyld af rosen rød
står i kreds og skuer tænksomt
Tak for lysets sommerglød

Ud af jorden myldrer liv
kryber kryb og spirer blomst.
Jorden damper nu af glæde
skyers dans i sommerregn.

Jordandøber, du gav navnet
til vor jævndøgns sommerdag
peged´ med dit ord på Kristus,
alles broder, Gud og frelser

Jorden vender på sin bane
rundt om solen hen mod nat
hen mod mørke korte dage
sommerbål ved strandens krat.

Sommerild! Med pinsen kom du
Evig glæde, himmelsk trøst.
Lad kun solen gå sin bane
Sommersolhverv, evigt nu

Digt af Kirstin Deckert
Akvarel af Gunhild Deckert Knudsen

Redaktionen
Tiden går og tiden flyver.
Vi taler meget om tid uden
at vi kan standse den eller
fremrykke den.
For mig er det nye menig‐
hedsråd lige startet, men
faktisk har det eksisteret i
snart et halvt år. Vi har
fået nye medlemmer og vi
er flere der er fortsættere;
men arbejdet er ved at

komme ind i en god gæn‐
ge, hvor arbejdsopgaver‐
ne er fordelt og vi har lært
hinanden at kende. Inden
vi ser os om er der gået 4
år; den tid den glæde.
I år synes sommeren at
være tidlig ude så inden vi
ser os om er vi gået på
ferie, måske rejst ud i ver‐
den; om det er Langeland
eller Grønland.

Redaktionen af kirkebla‐
det ser gerne indlæg fra
alle der har lyst og tid,
gerne oplevelser fra
sommertiden.
Venlig hilsen
Bente Nørgård‐Sørensen

Kirkebladet udgives af menighedsrådet
i Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat

Sognekalenderen

Bladets redaktion:
Jes Rønn Hansen,
Kristine Z. Nüchel
og Bente Nørgård‐Sørensen.

Juni
Lø 6.
Sø 7.

Redaktionen forbeholder sig
ret til at redigere i de indsendte
indlæg, ligesom ikke alle indlæg
nødvendigvis er et udtryk
for redaktionens holdninger
og meninger.

August

Tryk:
KopiService Trekanten ApS

Ti 11.
Ons 26.

Foto:
Ulla Hansen, Røjleskov

Sø 6.

Næste deadline for kirkebladet
er 1.09.2009.
Næste udgave udkommer
medio september 2009.

REDAKTION

Derfor ønskes alle en god
og afslappende ferie når
den tid kommer.

Materiale til næste blad
sendes til:
Kristine Z. Nüchel
Strib Sognegård
Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 6440 1198,
e‐mail: vsr_pastorat@mail.dk
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Fre 19.
Ti 23.

Sogneudflugt til Himmelbjerget
10.30 Trinitatis familiegudstjeneste
i Røjleskov kirke
20.00 Sommerkoncert
i Røjleskov kirke
IM Sct. Hans fest i Røjleskov
Sæsonstart i Legestuen
Sæsonstart i Dagligstuen

September
Sø 20.

10.30 Høst –familiegudstjeneste
i Strib kirke
10.30 Høstgudstjeneste
i Røjleskov kirke med kirkefrokost

Oktober
Sø 4.
Ti 6.
Ons 7.
To 8.

10.30 Høstgudstjeneste
i Vejlby kirke med kirkefrokost
19.30 KLF generalforsamling
i Sognegården
IM oktobermøde i Vejlby kirke
19.30 Kredsmøde IM Røjleskov

At trække i en nødbremse
Her i det tidlige forår holdt jeg en præ‐
diken, hvor jeg med et billede prøvede
at forklare, hvad det betyder at ”Gud er
nådig”. Jeg brugte et billede fra en tog‐
kupé. (Jeg forestiller mig altså
en af de gamle, hvor man sad
seks personer i hver kupé – og
hvor vinduet kunne åbnes – og
hvor der var et skilt på en lille
metalplade under vinduet, hvor‐
på der stod ”læn Dem ikke ud” –
og en Nødbremse!!!)
Jeg sagde noget med: ”At tro
på Guds nåde er at trække i
nødbremsen. Når alt andet
svigter og livet kører af sporet,
da må man trække!” Nogle ti‐
mer efter min gudstjeneste fik
jeg et godt spørgsmål fra en i
menigheden. Det lød:
Hej Jes
Jeg har tænkt på det med nødbremsen.
Den er god at have. Men hvis jeg har for‐
stået det ret, er det skræmmende ved
kristendommen jo netop, at tanker ikke
er toldfrie. Hvis man så meget som tæn‐
ker, at der var man bare god, så er det
en synd. Hvis man trækker i nødbremsen
uden at mene det, er det så godt nok?
Man kan jo sagtens sige noget uden at
mene det. Jeg har lidt besvær med at
formulere det, men jeg håber du forstår,
hvad jeg mener.
Mange hilsner NN

i nød! Hvorfor skulle vi også være det,
når tingene i hverdagene jo går godt
nok, og der ikke umiddelbart er nogen
grund til alarm?
Man kan jo godt prøve at trække i nød‐
bremsen, fordi man synes det kunne
være "spændende", men kristendom er
ikke sat på jorden for at være
"spændende". Det irriterer mig vold‐
somt meget, når jeg for eksempel har
holdt et foredrag, og mødelederen slut‐
ter med at sige at "det var spænden‐
de". Ja, det kan da godt være det var
spændende eller interessant eller
"fængende" eller hvad ved jeg. Men
spændende er et ord, man kan knytte
til underholdnings‐industrien, og det er
i virkeligheden et ligegyldigt ord, når
det gælder det fundamentale, for ek‐
sempel det at gå i kirke. Er det spæn‐
dende at gå til gudstjeneste?
Fortsætter side 4
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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OVERVEJELSE

Nogle dage efter svarede jeg følgende:
”Kære NN. Tak for dit spørgsmål, som
jeg har tænkt noget over, i det jeg mener
at det er rigtig relevant ‐ ikke mindst for
mig selv. Hvis man trækker i nødbrem‐
sen uden at mene det, er det så godt
nok?”

Jeg vil prøve at svare som jeg tænker:
Nej, det er ikke godt nok. For hvis man
trækker i nødbremsen uden at mene
det, så er det jo nok fordi man ikke er

At trække i en nødbremse

OVERVEJELSE

Nej, det er ligegyldigt om det er spæn‐
dende, for det er nødvendig (efter min
mening) ‐ ligesom det er nødvendig at
spise Cornflakes om morgenen. (Cit. Jan
Lindhardt). Det er heller ikke
"spændende", men vi gør det alligevel ‐
fordi vi lever af det.

Men jeg tror der kommer et tidspunkt i
ethvert menneskes liv, hvor man ikke
møder Kristus, fordi han er spændende,
men fordi han er vores Frelser. Og hvis
han er Frelser, så er det fordi vi er i nød.
Og er vi i nød, griber vi ud efter Kristus.
Mennesket har det da ligesom disciplen
Simon Peter, der var ved at synke ned i
Genesarets bølger. Han var da i nød,
men da han ud af sin ”rædselsslagne
øjenkroge” så, at Jesus rakte sin hånd
ud imod ham, så tænkte han jo nok ikke:
"Nej, hvor spændende, en hånd på en
mand der går på vandet!!" Nej, han hav‐
de selvfølgelig ikke overskud og tid til
den slags ‐ i grunden forfængelige –
overvejelser. Han rakte bare ud!!. Så den
der overvejelsen "mener jeg det nok!"
den kan måske være nyttig at overveje,
4
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hvis man render rundt og opfatter kir‐
ken som et museum, gudstjenester som
”forlystelses‐teater” og prædikener
som interessante debatindlæg. Men
længes man efter en nådig Gud, så spør‐
ges der ikke efter, i hvilken grad man
”mener det”. For så vil man bare red‐
des. Altså... i stedet for at beskæftige
sig med om jeg "mener" det (altså som
en intellektuel eller følelsesmæssig af‐
vejning af motivet for at trække i nød‐
bremsen) så skal vi så at sige have lov til
at se bort fra emner som "tanke, motiv,
engagement, følelser" og så i stedet for
blot "handle i tro" ‐ og trække i snoren –
og hive i håndtaget: modtag Guds nåde.
Kan du følge mig i det? En overvejelse
om "motivet" og den dertilhørende
"tvivl" er der så at sige slet ikke plads til
på dommedag! Her er det enten / eller.
Enten lever Han (Kristus) og er min frel‐
ser / eller så er det også ligegyldigt.
I mine hverdage vil jeg altid veksle mel‐
lem dette enten/eller. (tro/tvivl osv.). Og
det skal der være plads til. Men i afgø‐
relsens (hellige) stund trækker jeg i nød‐
bremsen (eller lader være ‐ Gud forbyde
det) ‐ og bliver reddet... ‐ og da vil "min
mening" eller "mit motiv" være ude af
perspektivet.
Så.. træk bare løs i nødbremsen... Ingen
af os ”mener det” fromt nok, hvis vi skal
dykke ned i vore egne motiver og tanke‐
gange ‐ vi kan godt dykke ned i dem, for
vi har frihed til at spekulere os gule og
blå og fordærvet i tvivl eller motiver,
hvis vi har behov for det. Men vi skal
vide, at i afgørelsens øjeblik, virker nød‐
bremsen altså! Og at alt gives af Guds
nåde. Gav det mening?
Venlig hilsen Jes

Det sker
Sommerkaffe
Der er ”sommerkaffe” i Sognegården
hver onsdag kl. 10.00 i juni måned.
Se side 10.

Kransenedlæggelse i Vejlby
Valdemarsdag, mandag d. 15. juni
kl. 14.00 er der traditionen tro kranse‐
nedlæggelse på Vejlby kirkegård.
Soldater fra Fredericia kommer i gamle
uniformer og lægger en krans ved
mindesmærket for de faldne fra 1849.

Sommerkoncert
Fredag d. 19. juni kl. 20.00
i Røjleskov kirke
JYSK AKADEMISK
KOR, ÅRHUS
En dejlig sommer‐
koncert med
danske sommer‐
sange på plænen
med udsigt over
Lillebælt. Fri entré.

Høstgudstjenester
W

Familiegudstjeneste
Sø. d. 6. sept. kl. 10.30 i Strib kirke
Høstgudstjeneste i Strib er en familie‐
gudstjeneste, hvor gudstjenesten vil
blive særligt tilrettelagt for børn.

W

Efter høstgudstjene‐
sterne i Røjleskov og
Vejlby, er det kirkefro‐
kost i missionshusene.
(á 20 kroner, gratis for
børn)
Gå med til høstguds‐
tjenesten og vær med
til at holde en gammel
dansk tradition ved
lige.

Babysalmesang i Strib kirke
Babysalmesang er et tilbud til forældre
og spædbørn (fra 0‐9 mdr.), som ger‐
ne vil opleve musikalsk samvær i
kirkerummet ‐ lyd og lys. Hør nær‐
mere hos sognemedhjælper:
vsr_pastorat@mail.dk eller
tlf. 6440 1198

Legestuen
Hver tirsdag mellem 10 og 12 er der
legestue i Strib Sognegård for børn
under 5 år ifølge med voksen.

Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10‐12 er der kaffe,
morgenbrød og foredrag i
Sognegården.

Minikonfirmander
Der er minikonfirmandundervisning i
Vejlby kirke for børn i 3. klasse fra Aul‐
by skole og i Strib kirke for børn i 4.
klasse fra Strib skole. Vi starter i uge
35/36 og slutter i uge 45/46 med mini‐
konfirmandgudstjeneste. Nærmere
information fås hos Sognemedhjælpe‐
ren.

Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad

5

DET SKER

Sø. d. 20. september kl. 10.30
i Røjleskov kirke
W
Sø. d. 4. oktober kl. 10.30
i Vejby kirke
Høstgudstjenester er særlige takke‐
gudstjenester, hvor vi takker for årets
høst, det daglige brød og for de gaver
Gud skænker os gennem hele året.

sommer i pastoratet

Gudstjenester
Dato

Vejlby
gg

gg

10.30

jrh

10.30

14. juni
1.s.e.Trin.

9.00

gg

10.30

gg

19.30

gg

21. juni
2.s.e.Trin.

10.30

jrh

10.30

gg

9.00

jrh

28. juni
3.s.e.Trin.

10.30

5. juli
4.s.e.Trin.

9.00

jrh

19.30

jrh

12. juli
5.s.e.Trin.

10.30

gg

9.00

gg

10.30

familiegudstjeneste

kirkekaffe

jrh

9.00

jrh

10.30

gg

10.30

jrh

gg

9.00

gg

10.30

gg

kirkekaffe

26. juli
7.s.e.Trin.

19.30

gg

9.00

gg

2. august
8.s.e.Trin.

9.00

gg

10.30

gg

kirkekaffe

gg ‐ Grethe Gitz Christiansen
jrh ‐ Jes Rønn Hansen
blt ‐ Bente Luise From Toft

GUDSTJENESTER

9.00

Røjleskov

7. juni
Trinitatis

19. juli
6.s.e.Trin.

6

Strib
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sommer
Dato

Vejlby

Strib

Røjleskov

9. august
9.s.e.Trin.

10.30 jrh

10.30

gg

9.00

jrh

16. august
10.s.e.Trin.

9.00

jrh

10.30

jrh

10.30

gg

23. august
11.s.e.Trin.

10.30

gg

10.30

jrh

9.00

gg

30. august
12.s.e.Trin.

9.00

kirkekaffe

jrh

6. september
13.s.e.Trin.

10.30

gg

10.30

jrh

10.30

jrh

9.00

jrh

10.30

blt

familiehøstgudstjeneste

13. september
14.s.e.Trin.

10.30

blt

9.00

blt

20. september
15.s.e.Trin.

9.00

jrh

10.30

jrh

27. september
16.s.e.Trin.

11.00 jrh/blt

4. oktober
17.s.e.Trin.

høstgudstjeneste

10.30

9.00

10.30 Karen Tikjøb

10.30

konfirmandgudstjeneste

10.30

blt

høstgudstjeneste

jrh

døvegudstjeneste

Plejehjemsgudstjenester
Alle må deltage i gudstjenesterne på vore plejehjem.
På plejehjemmet Strandvejen afholdes gudstjeneste
1. og 3. torsdag hver måned kl. 10.00.

Der serveres kaffe efter gudstjeneste.

Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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GUDSTJENESTER

På Ældrecentret Rudbækshøj afholdes gudstjeneste
2. torsdag og 4. torsdag hver måned kl. 14.15. Gudstjene‐
sterne afholdes i bo‐enhederne (2. torsdag) eller i Aktivi‐
tetscenteret (4. torsdag).

Det sker
Konfirmander

IM Vejlby

Nærmere information om konfirmati‐
onsforberedelsen tilgår skolerne og
eleverne ved skoleårets begyndelse.

To 10.sept.
Sæsonstart v/ Niels Hovald, Odense
To 24.sept. Høstfest v/ Gelardi Mikkel‐
sen, tidl. sognepræst
7.okt. IM oktobermøde i Vejlby kirke
8. okt. IM oktobermøde i Røjleskov
missionshuset.

Kirkekor
Sæsonstart efter sommerferien
onsdag den 19. august
BØRNEKOR
Onsdage kl. 16 –17
KORSKOLE ‐ Strib Sognegård
Onsdage kl. 14.30‐15.30
MOTETKOR ‐ Strib kirke
Tirsdage kl. 16.30‐17.30
Interesserede kan henvende sig til
organist Birgitte Skovmand,
tlf. 2181 6965 / vsr_organist@mail.dk

Oplysninger angående møder i Vejlby:
Kontakt Rigmor Pedersen tlf. 6440 1440

IM Røjleskov
Ti 9.juni IM Røjleskov udflugt
To 8.okt. 19.30 Kredsmøde IM
Røjleskov
Oplysninger angående møder i Røjleskov:
Kontakt Hans Lundgaard tlf. 6440 2510

Vejlby‐Strib FDF

Indsamlinger

Friluftsliv, kammeratskab og grineflip
for drenge og piger. Oplysninger angå‐
ende møder: Lene Sørensen tlf. 6440 6378

16.aug. Den Danske Israelsmission
Høstoffer fordeles mellem følgende
fem organisationer: Folkekirkens Nød‐
hjælp, Dansk Missionsråd, Jysk Børne‐
forsorg/Fredehjem, Kirkens Korshær,
SOS‐børnebyerne

KLF ‐ Kirke og medie
Ti 6.okt. kl. 19.30 General‐
forsamling i Sognegården
med foredrag ”Kirken i
farver” v/ Egon
Lausen.
Alle er velkomne!

KFUM og KFUK
Ti 8.sept. kl. 19.30
Johannesevangeliet ‐ bibelfore‐
drag v/lektor, dr. theol. Helge
Kjær Nielsen, Odder
Brenderup Sognehus.

DET SKER

sommer i pastoratet
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Læs for børn og fantasi!
Forleden læste jeg i avisen, at forskere
har fundet ud af, at løven var det domi‐
nerende dyr i Europa for 13.000 år
siden. Et andet sted har jeg læst, at der
levede vilde krokodiller i Themsen‐
floden i antikken. Det er lang tid siden.
Men ikke så lang tid siden, at vi ikke
husker det et eller andet sted i den
”kollektive erindring”. Hvis der findes
en sådan?

Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Jeg tror der gør. Der findes en fantasi
og en forestillingsevne i den barnlige
sjæleverden, som henter sin inspiration
fra det vi får fortalt som børn. Og når
det fænger i et barnesind, er det måske
netop fordi, der i de fantasifulde histo‐
rier knyttes en forbindelse til den
”ubevidste kollektive erindring”, som
alle måske fødes med??

Det er bare en tanke. Den er tænkt før
og den kan sikkert afvises som ingen‐
ting… måske..
Men hvorfor afvise fantasien? Hvorfor
ikke forestille sig at vi har et udspring i
en ”oprindelighed” ‐ ligesom en af
romantikkens grundlægger Rousseau i
1700‐tallet skrev det i sin opdragelses‐
bog om Emile. Hvorfor afvise at der
findes et sted med en lille by med umi‐
skendelige rare indbyggere, en politi‐
mester og en sporvognslinie. Et vel‐
kendt og alligevel helt anderledes miljø
med palmer, ørken og kameler. Et sted
hvor den største trussel mod freden og
den mest angstprovokerende faktor, er
tre røvere og ikke mindst deres løve.
Men mødet med det onde, røverne og
det ondes og farliges ultimative udtryk i
den barnlige fantasi ‐ løven, afdramati‐
seres i det mødet finder sted, og barnet
erfarer, at røverne er ufarlige, sjove og
ganske uskyldige ‐‐ og , at løven tilmed
er ligeså tam, træt og tandløs som min
gamle kat.
Der sker noget i fantasien når historier
af den slags høres. Der er nogle ting
der falder på plads i barnesindet. Der
sker nogle sammenkoblinger, som gør
børnene bedre i stand til at håndtere
det, der mere og mere ”angriber” den
gryende bevidsthed om livets ofte bar‐
ske realiteter og sammenblandinger af
godt og ondt. Der er noget hjælp at
hente her til at leve i virkeligheden; ved
at lade fantasien få frit løb. Læs for
børn ‐ og for dig selv. Det bedste red‐
skab til at leve i sin virkelighed er en
udstrakt fantasi.
Jes Rønn Hansen

Kirkehøjskole
Middelfart provsti
I disse år taler man meget om, at vi
danskere er åndeligt søgende. Folkekir‐
ken gør meget for at komme åndeligt
søgende mennesker i møde, men der
kan jo altid gøres mere. Det har vi
tænkt os her i Middelfart provsti.
Tilbage i efteråret 2005 var Middelfart
Provstis præster samlet til studiedage.
Efter disse dage havde vi et mål:
vi ønskede en kirkehøjskole.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe og
visionen er blevet til virkelighed: Mid‐
delfart Provsti har en kirkehøjskole.
Vi tilbyder her forskellige kursus i kri‐
stendom, hvor vi sammen kan blive
klogere på liv og tro, kirke og kristen‐
dom.
Læs mere på:
http://www.kirkehojskole.dk

Sommer og besøg
‐ kaffe og samtale
Sommeren står for døren, og det kan
være hyggeligt at få et besøg eller
tage på en lille tur ned i Sognegården
til en kop kaffe og en god samtale.

SOMMERBESØGSTJENESTE

Så hvorfor være alene hjemme hele
sommeren, hvis man kan få besøg af
Sognemedhjælperen, eller komme til
”sommerkaffe” i Sognegården og
mødes med andre, som også har lyst
til lidt godt selskab?
Sommerbesøgstjeneste er en del af
det diakonale arbejde i vores område.
Det er en opgave som er en selvfølge‐
lig del af kirkens arbejde.
Hvis du har lyst til at få et sommer‐
besøg, eller kender nogen, som kunne
tænke sig at få et besøg, så kontakt
venligst sognemedhjælper Kristine
Nüchel, 6440 1198
10
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Selv om Dagligstuen holder fri hele
sommer, er der formiddags kaffe med
småkager hver onsdag kl. 10.00 i juni
måned. Det er Sognemedhjælperen,
som står for ”sommerkaffen” i Sogne‐
gården.
Alle er selvfølgelig velkommen.

Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
1. februar
Zander Nikolaj Willum Aalykke
22. februar Sophia Vinding Warming
9. april
Villads Dahl Møllerhøj
12. april
Alexander Nymark Hansen
19. april
Jakob Noah Andersen
Lærke Rasmussen
25. april
Agnethe Kirstine Munkgaard Kidmose
Viet i Strib kirke
7. februar Lars Jakobsen & Sarah Brask Lemche Jakobsen
Begravet/bisat fra Strib kirke
11. februar Cathrine Marie Jakobsen
13. februar Per Hauschildt
17. februar Erik Peder Stokvad
27. februar Birthe Ungermann Brøndum
6. marts
Bent Hansen
20. marts
Ingelisa Knudsen
23. marts
Thorkild Ehlers Olsen Andersen
15. april
Aase Jørgensen
24. april
Eva Marie Rosenvold Coops
Døbt i Røjleskov kirke
8. februar Magne Asger Albøge Rasmussen
15. februar Ea Kjærsgaard Nielsen
22. februar Ida Larsen
Viet i Røjleskov kirke
11. april
Janne Nørregaard Schiang & Peter Bo Sørensen
Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
13. marts
Asta Thuesen Sørensen

Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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KIRKELIGE HANDLINGER

Døbt i Vejlby kirke
1. februar
Jeppe Warming Ullum
8. februar Ditte Holm Rasmussen
5. april
Marie Kloppenborg‐Skrumsager
12. april
Anton Bryde Hauge Jensen
Emil Bryde Hauge Jensen
Viet i Vejlby kirke
11. april
Lisbeth Margaard Pedersen & Bjarne Bendix Jensen
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
11. februar Ellen Margrete Petersen
19. marts
Esther Petersen

Sidste ringning med håndkraft...
i Vejlby‐Strib‐Røjleskov kirker

Hans Jørgen Jensen,
02.04.09 kl. 8.00
i Vejlby kirke

Helge Amossen,
31.03.09 kl. 8.00
i Strib kirke

Lise Hakala,
20.04.09 kl. 8.00
i Røjleskov kirke

Navne– og adresseliste
for Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat
Kirkekontoret:
Strib Præstegård
Nørre Alle 38, Strib
Tlf.: 6440 1075
Fax: 6440 1175
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.: 64401075, jrh@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst
Grethe Gitz Christiansen
Tlf.: 6440 2642
Sognepræst Bente Luise Toft
(orlov fra 1. juni‐31.august)
Vejlby Præstegård, Nybølvej 1, Vejlby
Tlf.: 64401466, blft@km.dk
Fredag er fridag
Sognemedhjælper
Kristine Z. Nüchel
Strib Sognegård
Strib Landevej 1, Strib
Tlf.: 64401198, vsr_pastorat@mail.dk

Kirkegårdene:
Vejlby
Graver Knud Aage Pallesen
Tlf. 64401909, vejlbykirke@mail.tele.dk
Onsdag er fridag
Strib
Graver Helge Amossen
Tlf. 64401828, stribkirke@mail.tele.dk
Fredag er fridag
Røjleskov
Graver Lise Hakala
Tlf. 64401137, roejleskovkirke@mail.tele.dk
Mandag er fridag
Organister
Birgitte Skovmand,
Tlf. 21816965, vsr_organisten@mail.dk
Inge Moody Frier,
Tlf. 21489678, moody@fdf.dk
Menighedsråd
formand Svend Aage Jensen, 6440 2030
Kirkeværger
Birgit Nørtoft, 6440 6114
Hans Martin Hansen, 6441 5556
Kirkebil
Ring til TAXA tlf. 6441 4055 inden kl. 8.00 søndag morgen.
Nævn det er kirkebilen, der ønskes, og til hvilken kirke.

www.pastorat.dk

