Redaktionen
Gæt hvad det er: Små ‐ run‐
de ‐ røde ‐ sorte prikker ‐ ses
alle vegne netop nu. Ja, det
er rigtigt! Det er æbler. Det
er æbletid,
hvor vi har
travlt med
at høste,
sylte, lave
æblekager
og... vente
på jul?? Min
ældste datter spørger hele
tiden: "Hvornår kommer
julen"? Altså! Vi har da lige
haft sommerferie og nu
Kirkebladet udgives af
menighedsrådet i
Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat
Bladets redaktion:
Bente Nørgård‐Sørensen,
Jes Rønn Hansen og
Kristine Zarina Nüchel.
Redaktionen forbeholder sig
ret til at redigere i de indsendte
indlæg, ligesom ikke alle indlæg
nødvendigvis er et udtryk
for redaktionens holdninger
og meninger.
Tryk:
KopiService Trekanten ApS
Næste deadline for kirkebladet
er 01.11.2009.
Næste udgave udkommer
medio december 2009.
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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synes hun det skal være jul.
Er det mon gaverne der
lokker? Eller er det det, at vi
kan være sammen som
familie omkring lyse‐
ne på juletræet? Eller
at mormor kommer
på besøg? Hvad er det
der er så tillokkende
ved julen? Nå, det skal
vi se nærmere på i
vores næste kirke‐
blad. Men NU er det efterår,
høst og skolestart, og vi
tager tiderne, som de
kommer.

Det er heldigvis ikke os, der
styrer tiden. Gud ordner
tiderne for os. Men lader
ansvar og opgaver tilbage
til os. Og når jeg synes mit
ansvar og mine opgaver
bliver for store og jeg har
brug for støtte, så tager jeg
en pause midt i tiden, som
er i Guds hånd, og går til
gudstjeneste – det hjælper!
Jeg håber, at I gør det
samme.
Hav` et rigtig godt efterår.
Kristine Z. Nüchel

Sognekalenderen
September
Sø 20.
On 23.
Sø 27.

10.30 Høstgudstjeneste i Røjleskov kirke
10.00 Babysalmesang i Strib kirke
10.30 Gudstjeneste med korsang i Strib kirke

Oktober
Sø 4.
Ti 6.
Ons 7.
To 8.
Fre 23.
Sø 25.
Ti 27.

10.30 Høstgudstjeneste i Vejlby kirke
10.30 Døvegudstjeneste i Strib kirke
19.30 KLF generalforsamling i Sognegården
19.30 IM Vejlby efterårsmøde i Vejlby kirke
19.30 IM Røjleskov efterårsmøde
IM Røjleskov Bazar i missionshuset
10.30 Minikonfirmander i Vejlby kirke, BUSK
19.30 Sogneaften i Sognegården

November
Sø 8.
Fre 20.
Sø 29.

10.30 Minikonfirmander i Strib kirke
14.00 IM Vejlby Bazar Danmission
19.30 Adventsmusikgudstjeneste
i Røjleskov kirke

December
Sø 13.
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19.30 De 9 læsninger i Vejlby kirke

Gudstjenesten
Det er godt at have kirken i ryggen
– at noget står fast midt i vor uroli‐
ge og foranderlige tid. Den er der,
kirken. Fjern – og dog betydnings‐
fuld. Meningsgivende, alene ved
sin tilstedeværelse som bygning,
som sten og granit. En klippe, vi
kan bygge på. Også, selv om vi må‐
ske kun tager del i gudstjenesten,
når andre har inviteret til særlige
højtidelige lejligheder, f.eks. dåb,
bryllup og begravelse. Det er helt
fint.
Kirken står der som en baggrunds‐
horisont, hvorfra der siver energier
ud i verden omkring os. Kirkebyg‐
ningen er som en kraftstation, vi
måske ikke kommer i ret tit – men
alligevel altid har i ryggen.
Spørgsmålet er, om det dybest set
er nødvendigt at komme ind i den?
De fleste mener, at man godt kan
være kristen uden at gå i kirke. Det
er dog nok for manges vedkom‐
mende en bekvem undskyldning
for ikke at komme der?
Kirkerummet betyder noget sær‐
ligt. Her mødes Gud og mennesker,
og det er rummet som skabt til.
Og i alt fald er det bydende nød‐
vendigt for vi mennesker ‐ på en
eller anden måde ‐ at få direkte del

i kirkens og kristendommens for‐
tælleunivers.
Bibelhistorien – kristendommen –
lever af hele tiden at blive fortalt
videre fra generation til generati‐
on. Sker det ikke, dør den ud.
Derfor må vi gå ind i kirken, hver
især. For at blive forvandlet i livgi‐
vende retning.
I denne forbindelse vil jeg nævne
en beretning fra Det Gamle Testa‐
mente, som de fleste af os kender ‐
om Lots hustru, der sammen med
sin mand og døtre må forlade de‐
res hjem i Sodoma. Gud Herren har
besluttet, at byen skal ødelægges
på grund af synd og ondskab. Lot
og hans hustru advares herom. De
får af Herrens engel at vide, at de
skal drage bort derfra. Men én ting
må de for alt i verden ikke gøre: De
må ikke se sig tilbage på deres van‐
dring.. ”Men Lots kone så sig tilba‐
ge, og hun blev til en saltstøt‐
te.” (1. Mos. 19,26)

Sådan går det for det menneske,
som kommer til ”at vende for‐
kert”, vende sig om og stirre sig
blind på ødelæggelsen i sit liv, der
nu ligger bagude – på synden.
Fortsætter side 4
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Gudstjenesten

Ikke, at man ikke skal kigge tilbage
over sit eget liv og reflektere over
det, men vi blev altså ikke født
med øjne i nakken! Ingen skal stir‐
re sig blind på ødelæggelsen eller
se den ‐ og fortiden i det hele taget
‐ som det eneste mulige. Gør man
det, stivner man som Lots hustru.
Da bliver man kold, hård og bitter,
og det er døden. Eller værre end
døden, for da er man levende død.
Det siges, at Lots hustru står der
endnu. I hvert fald er der i Det
Gamle Testamentes beretning ikke
fortalt andet.
Alligevel er det muligt at have en
vision for Lots hustru, fortalt fra
4
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Det Nye Testamen‐
tes vinkel. En vision
på kristendommens
og evangeliets bag‐
grund om en mulig
omvendelse i hen‐
des liv: At Lots hu‐
stru bliver vendt om
180 grader. At der
sker det vidunderli‐
ge, at hun får var‐
men, løsner op og
får letheden tilbage i
lemmerne. Får bevæ‐
gelsen tilbage, både i
sind og krop og nu
vandrer derudad,
vendt den rigtige vej.
Ud mod den fremtid og det land‐
skab, som trods ødelæggelsen
bagude ligger foran hende som
mulighed.
Visionen om evangeliet for Lots
hustru gælder i høj grad os i dag.
Og netop derfor skal vi bevæge os
ind i kirkerummet og selv lade os
bevæge, blive fundet og modtage
gudstjenestens tilsagn om synder‐
nes forladelse som en mægtig be‐
vægende og livsforvandlende
kraft.
Grethe Gitz Christiansen
August 2009

Formanden har ordet
Vi er i begyndelsen af 2. valgperiode som
fælles menighedsråd i pastoratet – et
fællesskab, der var bred enighed om at
fortsætte, og jeg er overbevist om, at det
er kommet for at blive. Efter en pause på
12 år fra menighedsrådsarbejdet i Strib er
en af de nye udfordringer for mig, at vi
nu er menighedsråd for både Vejlby, Strib
og Røjleskov. Det er en integrationspro‐
ces for os alle i menighedsrådet såvel
som i pastoratet – de gamle sognegræn‐
ser forsvinder – tror jeg. Vi har frit valg
mellem hele 3 kirker – næsten hver søn‐
dag – 3 meget forskellige kirker endda
med hver deres egenart i byggestil og
kirkerum som ramme om Gudstjenesten.
En af de aktuelle opgaver i menighedsrå‐
det kan vi også kalde et integrationspro‐
jekt, nemlig at etablere fælles drift af de
3 kirkegårde under én ledelse; det er bl.a.
foranlediget af, at graveren i Vejlby går
på pension ved udgangen af september
måned. Men også den automatiske klok‐
keringning, som nu fungerer godt ved
alle 3 kirker, har givet anledning til ny‐
tænkning ved omfordeling af de derved
sparede timer. Samdrift giver umiddelba‐
re fordele ved langt bedre udnyttelse af
den enkelte medarbejders kompetencer,
fælles maskinpark og indkøb og fælles
administration af kirkegårdene med de
digitaliserede protokoller og kort. Medar‐
bejderne er blevet orienteret ‐ også om
at det kan medføre ændringer i ansættel‐
sesforholdet – noget der naturligvis skal
forhandles nærmere om i de kommende
måneder.
Jeg ser og mærker stadig voksende inte‐
resse for sammenlægninger og samarbej‐

der i provstiet – og
vi holder os ikke
tilbage. Jeg kan
nævne, at vi i et
samarbejde med
10 andre menig‐
hedsråd har ansat en personalekonsulent
pr. 1. sept. til at hjælpe vore kontaktper‐
soner med at indfri de mange krav og
forventninger, der er til os som professio‐
nelle arbejdsgivere. Et andet samarbejds‐
projekt er fælles kalkning af de 18 hvide
kirker i provstiet, hvor der netop er lavet
aftale med et kalkningsfirma for de kom‐
mende 4 år – godt for økonomien. Det
tredje samarbejde, som jeg vil nævne, er
Kirkehøjskolen, kristendomskursus for
voksne, som starter ny sæson 26. sep‐
tember.
Hvad laver vi ellers i menighedsrådet? ‐ ja,
de administrative opgaver i forbindelse
med kirker, kirkegårde, præstegårde,
sognegård og arbejdsgiverrollen fylder
nemt tiden. At virke for gode vilkår for
evangeliets forkyndelse – lidt enklere
sagt ”indholdet” ‐ som iflg. loven også
påhviler menighedsrådet, håber jeg, at vi
får på dagsordenen i løbet af efteråret.
Hvad vil / kan / skal vi som menighed og
kirke? Vil der fortsat være en kirke, hvis
der ingen menighed er?
Og så får jeg tit spørgsmålet, om vi skal
have en ny kirke i Strib? – svaret er, at det
ikke er på dagsordenen pt., og at vi sæt‐
ter det på dagsordenen igen, hvis der er
ønske herom.
Jeg vil her gerne vende spørgsmålet: Er
der et bredt ønske om en ny kirke i Strib?
Svend Aage Jensen
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Det sker
Høstgudstjenester

Sogneaften

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

Ti. d. 27. oktober
kl. 19.30 i Sognegården
Hvad vil det sige at
være menneske

Efter høstgudstjenesterne er det kirkefro‐
kost i missionshusene (á 20 kr., gratis for
børn). Hvis du har lyst til at tage noget med
til frokostbordet, skal du have tak for det.
Kom til høstgudstjenesten og vær med til
at holde en god gammel dansk tradition ved
lige.

Gudstjeneste med Sangkoret
KFUM
&
KFUK´S
Sang‐
kor,
Vejle

Sø. d. 27. sept. kl. 10.30 i Strib kirke
Korets dirigent er Anny Jespersen. Koret vil
medvirke med salmer og en koralkantate.

Gudmund Rask Pedersen er
sognepræst i Vær og Nebel
sogne, Horsens. Foredraget kredser om
mennesket og de foranderlige livshistorier ‐
med inddragelse af fortælling fra skønlitte‐
ratur og film. Sogneaftenen er arrangeret i
samarbejde med KFUM&K Vestfyn.
Fri entré, kaffe 20 kr.

Adventsmusikgudstjeneste
i Røjleskov kirke
Sø. d. 29. november kl. 19.30
Ved gudstjenesten medvirker ”Den Rytmi‐
ske Efterskole” i Båring og kirkernes kor.
Efter gudstjenesten er der æblekage og
kaffe i missionshuset! Vi skal også synge
”Der er noget i luften”!!! :0(

De 9 læsninger i Vejlby kirke
Sø. d. 13. december kl. 19.30
Også her medvirker ”Den Rytmiske Efter‐
skole” i Båring og kirkernes kor. Hvis du har
lyst til at læse op, er du meget velkommen til
at kontakte sognemedhjælperen på tlf. 6440
1198.

Babysalmesang i Strib kirke

Sø. d. 25. oktober kl. 10.30 i Vejby kirke
”I Guds hænder” er
temaet for årets BUSK fami‐
liegudstjeneste, hvor årets
Vejlby minikonfirmander
medvirker.
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Babysalmesang er et tilbud til forældre
og spædbørn (fra 0‐9 mdr.), som gerne
vil opleve musikalsk samvær i kirkerum‐
met. Hør nærmere og tilmeld dig hos
sognemedhjælperen: tlf. 6440 1198/
vsr_pastorat@mail.dk eller FOF Middelfart‐
Fredericia, tlf. 7592 3922

efterår i pastoratet
Legestue

Vejlby‐Strib FDF

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

Friluftsliv, kammeratskab og grineflip
for drenge og piger hver torsdag 18.15‐
19.45 i ”Sandgraven”.

Kirkekor

KFUM og K Vestfyn

SPIREKOR‐ Strib Sognegård
Torsdage kl. 14‐15. Starter 22.oktober.
BØRNEKOR ‐ Strib Sognegård
Tirsdage kl. 16‐17.15
MOTETKOR ‐ Strib kirke
Torsdage kl. 16‐17

Ti 13. okt. 19.30 Sognepræst Jørgen
Bendixen i Brenderup Sognehus
Lø 14. nov. 14 ‐22 Voksenstævne på
Skåstrup Strand
Ti. 8. dec. 19.30 På mission i Kosovo ‐
v/pædagog Anne Dorthe Bøjgaard
Nielsen i Strib Sognegård

Interesserede kan henvende sig til
organister Birgitte Skovmand,
tlf. 2181 6965 / vsr_organist@mail.dk
og Inge Moody Frier, tlf. 21489678

Dagligstue
Hver onsdag kl. 10‐12 er der kaffe,
morgenbrød og foredrag i Strib
Sognegård.

IM Røjleskov
To 8.okt. 19.30 Efterårsmøde
Fre 23.okt. Bazar i missionshuset
Ti 29.dec. 19.30 Juletræsfest
Oplysninger angående møder i Røjleskov:
Hans Lundgaard tlf. 6440 2510

IM Vejlby
To 24. sept. 19.30 Høstfest v/ pastor
Henning Gelardi Mikkelsen, Fredericia
Ons 7.okt. 19.30 Efterårsmøde
To 29.okt. 19.30 Bibelforedrag v/ pastor
Bente Toft
To 5.nov. 19.30 Møde v/ missionær
Martin Christoffersen
Fre 20.nov. 14 – 19.30 Bazar Danmission
To 10.dec. 19.30 Julemøde v/ missionær
Susanne Kristensen
Oplysninger angående møder i Vejlby:
Rigmor Pedersen tlf. 6440 1440

KLF ‐ Kirke og medie
Ti 6.okt. 19.30 Generalforsamling med
foredrag ”Kirken i farver” v/ Egon
Lausen i Strib Sognegård

Plejehjemsgudstjenester
Alle må deltage i gudstjenesterne på
vore plejehjem. Der serveres kaffe efter
gudstjeneste.
På plejehjemmet Strandvejen afholdes
gudstjeneste 1. og 3. torsdag i måne‐
den kl. 10.00.
På Ældrecentret Rudbækshøj afholdes
gudstjeneste 2. torsdag og 4. torsdag i
måneden kl. 14.15. Den afholdes på skift
mellem boenhederne og aktivitetscen‐
teret.

INDSAMLINGER I KIRKERNE
Høstoffer fordeles mellem følgende
fem organisationer: Folkekirkens
Nødhjælp, Dansk Missionsråd, Jysk
Børneforsorg/Fredehjem, Kirkens
Korshær, SOS‐børnebyerne.
8.nov. KFUM’s Sociale Arbejde i
Danmark
29.nov. Dansk Ethioper Mission
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Vil du med på
Den nye sæson i Kirkehøjskolen er nu
på plads.
Man kan læse mere og se hele program‐
met, samt hvordan man tilmelder sig, på
www.kirkehojskole.dk
Den fælles overskrift på de fem lørdage
er ”LIVSEMNER”. Det foregår igen lørdag
formiddag, men NB! nu kl. 9‐12, og atter
på skift i provstiets sognegårde, forsam‐
lingshuse og konfirmandstuer.
Prisen er 200 kr. for hele forløbet og
50 kr. pr. lørdag.
Vi skal også meddele, at Baaring‐mødets
æra er slut. De resterende penge er over‐
draget til kirkehøjskolen. De vil f.eks. kun‐
ne bruges til at aflønne skrivetolk til hø‐
rehæmmet deltager.
1. Lørdag 26. september 2009 kl. 9‐12:
Gud og Darwin, tro og videnskab.
Underviser: professor i teologi ved
Københavns Universitet Niels Henrik Gre‐
gersen.
Sted: Indslev Forsamlingshus,
Æblegyden 19, 5592 Ejby.
2. Lørdag 31. oktober 2009
kl. 9‐12: Er der mere mellem
himmel og jord?
Underviser: forfatter og fore‐
dragsholder Niels Krøjgaard.
Sted: Nr. Aaby sognegård, Kirke‐
vej 45 A, 5580 Nr. Aaby.
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3. Lørdag 23. januar 2010 kl. 9‐12:
Sorg og tab.
Underviser: sognepræst ved Marmorkir‐
ken i København Mikkel Wold.
Sted: Middelfart sognegård, Algade 7,
5500 Middelfart
4. Lørdag 6. marts 2010 kl. 9‐12:
Åndelig fattigdom.
Underviser: teolog og journalist Sørine
Godtfredsen.
Sted: Harndrup Forsamlingshus, Rugårds‐
vej 73, 5463 Harndrup
5. Lørdag 24. april 2010 kl. 9‐12:
Kærlighed og samliv.
Underviser: Biskop i Ribe Elisabeth Dons
Christensen.
Sted: Ejby præstegårds konfirmandstue,
Nørregade 97, 5592 Ejby.
På bestyrelsens vegne og
med venlig hilsen
Hanne Drejer

Tør du
Der er altid masser af udfordringer og
hygge, når man er frivillig ved kirken.
Der er brug for alle, som har lyst at beri‐
ge kirkens aktiviteter med ideer og
praktisk hjælp. Som frivillig hjælper bli‐
ver du en gang om året af menighedsrå‐
dets aktivitetsudvalg inviteret til
”Diakoniens dag” med gudstjeneste,
frokost og foredrag i Sognegården. Ar‐
bejdet er ulønnet, men selve arbejdet
ved kirken bærer lønnen i sig selv.

blive frivillig
en forfriskning til børnene eller måske er
du god til at læse bibelhistorie? Børnene
er nysgerrige, sjove og meget interesse‐
rede.
Kan du hjælpe om aftenen eller
om søndagen?
Aktivitets udvalg kan godt tænke sig at
have flere til at hjælpe med Sogneafte‐
ner og kirkefrokoster – borddækning og
oprydning. Vil du hjælpe til med vores
sogneaftener får du oven i købet et
godt foredrag med i købet, og lejlighed
til at møde mange mennesker fra vores
område. Kirkefrokosterne efter gudstje‐
nesten er et hyggeligt og uforpligtende
samvær i Sognegården eller i et af missi‐
onshusene i Vejlby og Røjleskov.
Elsker du at synge?
Alle sangglade er meget velkommen til
at støtte op og medvirke ved vores
gudstjenester på plejehjemmene Rud‐
bækshøj og Strandvejen.

Vil du gerne arbejde med børn under 6 år?
Legestuen i Strib Sognegård vil gerne
have dig som medhjælper! Vi skal have
hjælp til det praktiske med servering af
kaffe, brød og frugt. Men også til f.eks.
sanglege med børnene eller hyggesnak
med forældrene, hvis du er mere til det.
Vi har næsten altid nogle hyggelige for‐
middage til glæde for børn og forældre.
Kan du tænke dig at arbejde med
skolebørn?
Minikonfirmanderne i Strib og Vejlby vil
også gerne have en hjælpende hånd i
forbindelse med deres aktiviteter i kir‐
ken, konfirmand‐stuen eller Sognegår‐
den. Du kan hjælpe til med at forberede

Har du lyst til at lave kirkekaffe, ”lave
søndagsskole” for børn i en del af guds‐
tjenesten, blive besøgsven eller bage
fastelavnsboller, er der nok at tage fat
på. Vi har brug for det hele!
Hvis du tør, så har vi en spændende og
udfordrende opgave til dig. Og jeg hå‐
ber, at du tør, fordi vi mangler dig til at
hjælpe os med efterårets aktiviteter her
i vores pastorat.
Kontakt venligst sognemedhjælper
Kristine Nüchel, tlf. 6440 1198 eller
vsr_pastorat@mail.dk
Hilsen
Kristine Nüchel
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
7. maj Eve Asmussen
Signe Schmidt Asmussen
Frederik Just Melson
17. maj Oliver Eigil Dubgaard Lund
24. maj Jonas Holm Jakobsen
31. maj Kasper Tougaard Johansen
7. juni Toke Meyer
Lukas Meyer
Malou Høxbro Engberg Hjorth
14. juni Tobias Stenkil Mogensen
26. juli Ronja Brandt Mathiasen
16. august Astrid Mathilde Munk Dullum
Viet i Strib kirke
1. maj Lotte Bjerg Olesen &
Nick Sørensen
16. maj Rikke Øgaard Mouridsen &
Per Askjær Oved Rasmussen
23. maj Lilian Nilsen & Lars Frandsen
27. juni Lonni Jensen & Henrik Lauridsen
4. juli Kirsten Paaske Slot & Johnni Slot
18. juli Pia Sjøberg Nielsen &
Rasmus Christian Storm
22. august Jenny Holm Hansen &
Jens Kristian Kaufmann Nielsen
Begravet/bisat fra Strib kirke
2. maj Gudrun Jensen
6. maj Laura Hjerresen
7. maj Jens Østergaard
14. maj Palle Christiansen
19. maj Curt Valdemar Iversen
20. maj Ellen Friis Nyboe Folmer
5. juni Karin Groven Billund
16. juni Birthe Sindet Daugaard
23. juni Frede Ivan Berg
3. juli Niels Kristian Madsen
23. juli Magnus Laursen
25. juli Karl Emil Knudsen
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27. juli
Inger Jensen
28. juli Svend Edvin Klausen
7. august Augusta Jensen
8. august Solveig Broch
11. august Magda Andersen
Døbt i Røjleskov kirke
21. maj Ebbe Hothes Hoffmann
Asbjørn Hoffmann
30. maj Sean Søholm Vestergaard
31. maj Astrid Birgitte Norup Rundquist
5. juli Julius Sørensen‐Ørum
9. august Amalie Beck Ulvsbjerg
Viet i Røjleskov kirke
5. juni Mette Lindegaard Pedersen &
Kristian Faurholt Sørensen
22. august Carina Maj Christoffersen &
Anders Morten Andersen
Døbt i Vejlby kirke
3. maj Ida Sofia Gabriel Ahrons
6. juni Frederikke Højgaard Kristensen
7. juni Celine Jessen
9. august Majse Dunsmose Nielsen
23. august Mathias Schandorf Cort
Jørgensen
Viet i Vejlby kirke
16. maj Sabine Dorthea Andersen &
Jacob Brorsen Jensen
6. juni Anne Højberg Kristensen &
Keld Højgaard
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
30. maj Gerda Hansen
4. juni Kurt Foss Hansen
24. juli Villi Gorell

Navne– og adresseliste
for Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat
Kirkekontoret:

Kirkegårdene:

Strib Præstegård
Nørre Alle 38, Strib
Tlf.: 6440 1075, Fax: 6440 1175, jrh@km.dk
Ti ‐ Fre: 11.00‐12.00
To: 18.00‐19.00

Vejlby
Graverkontor
Tlf. 6440 1909
vejlbykirke@mail.tele.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

Strib
Graver Helge Amossen
Tlf. 6440 1828
stribkirke@mail.tele.dk
Fredag er fridag
Røjleskov
Graver Lise Hakala
Tlf. 6440 1137
roejleskovkirke@mail.tele.dk
Mandag er fridag

Sognepræst

Menighedsråd

Bente Luise Toft
Vejlby Præstegård
Nybølvej 1, Vejlby
Tlf.: 6440 1466, blft@km.dk
Fredag er fridag

Svend Aage Jensen, 6440 2030

Kirkeværger
Birgit Nørtoft, 6440 6114
Hans Martin Hansen, 6441 5556

Organister
Birgitte Skovmand,
Tlf. 2181 6965, vsr_organisten@mail.dk
Inge Moody Frier,
Tlf. 8676 0662, moody@fdf.dk

Kirkebil
Ring til TAXA tlf. 6441 4055 inden
kl. 8.00 søndag morgen. Nævn det er
kirkebilen, der ønskes, til hvilken kirke,
og at der ønskes returkørsel.

Sognemedhjælper
Kristine Z. Nüchel
Strib Sognegård
Strib Landevej 1, Strib
Tlf.: 6440 1198, vsr_pastorat@mail.dk
Hvis du gerne vil få nyheder over aktiviteter per mail ‐
tilmeld dig til vores NYHEDSBREV ved at skrive en e‐mail til vsr_pastorat@mail.dk

www.pastorat.dk
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Gudstjenester

efterår

Vejlby
20. september 9.00 jrh
15.s.e.Trin.

Strib
10.30 jrh

Røjleskov
10.30 blt
Høstgudstjeneste

10.30 gg
9.00 gg
27. september 11.00 jrh/blt
16.s.e.Trin. Konfirmandgudstjeneste KFUM&K kor medvirker
4. oktober
17.s.e.Trin.

10.30 Karen Tikjøb 10.30 jrh

10.30 blt
Høstgudstjeneste

11. oktober
18.s.e.Trin.

Døvegudstjeneste

10.30 blt

9.00 blt

9.00

jrh

10.30 jrh

9.00

blt

19.30 blt

18. oktober
19.s.e.Trin.

19.30 jrh

25. oktober
20.s.e.Trin.

10.30 blt

1. november
Allehelgen

10.30 jrh

19.30 jrh

9.00 jrh

8. november
22.s.e.Trin.

9.00 jrh

10.30 blt

10.30 jrh

B.U.S.K.

Minikonfirmander

Minikonfirmander

15. november 9.00 blt
23.s.e.Trin.

10.30 blt

22. november
S.s.i kirkeåret

10.30 jrh

9.00 jrh

29. november 10.30 blt
1.s.i Advent

10.30 jrh

19.30 blt

9.00 jrh

14.00 jrh

6. december
2.s.i Advent

Kirkekaffe

13. december 19.30 blt
De 9 læsninger
3.s.i Advent
jrh ‐ Jes Rønn Hansen
blt ‐ Bente Luise From Toft
gg ‐ Grethe Gitz Christiansen

Musikgudstjeneste

10.30 jrh

Julekoncert
medv. Strib Skole

10.30 blt

9.00 blt

