Redaktionen
Så er vinter‐udgaven af
vores kirkeblad ved at
være færdig. Vi vil gerne
at kirkebladet kunne være
et lille spejl af hvad der
foregår af kirkelige aktivi‐
tet i vores pastorat.
Den egentlige aktivitet er
ganske vist ikke synlig, for
det er den aktivitet der
rumsterer i troens verden
i de forskellige mennesker
vi er.
Dermed udtrykker kirke‐
bladet jo også en stor

mangfoldighed, som hel‐
digvis er folkekirkens styr‐
ke, og som vi gerne vil
understrege.
Vi er alle forskellige. Vi har
forskellige forventninger
og forskellige behov for at
udtrykke vores tro. Men vi
håber at så mange som
muligt alligevel vil føle
”hjemstavns‐ret” i vores
kirkeliv, hvad enten man
er en stor bruger af den
synlige side af kirkelivet

Kirkebladet udgives af
menighedsrådet i
Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat

Sognekalenderen

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

Sø 29.

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:
MV‐Tryk a/s, Middelfart
Næste deadline for kirkebladet
er 01.03.2010.
Forårsudgave udkommer
medio marts 2010.
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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eller man foretrækker et
mere anonymt kirkeliv.
Folkekirken er os alle.
Brug de forskellige tilbud,
som vi kan stille an med,
efter behov og smag.
Men husk at kirken er en
fællessag omkring Kristus,
som både give dig ret til at
være passiv og aktiv, tro‐
ende og tvivlende, ja, lige
nøjagtig den du er.
Til frihed har Kristus
løskøbt os.
Jes Rønn Hansen

November
19.30 Adventsmusikgudstjeneste
i Røjleskov kirke

December
Ti 8.
Sø 13.
Ons 23.

19.30 KFUM&K Vestfyn i Sognegården
19.30 De 9 læsninger i Vejlby kirke
14.00 Familiegudstjeneste i Strib kirke

Januar
Ti 12.
Ons 13.
To 21.
Sø 31.

10.00 Legestuen begynder i Sognegården
10.00 Dagligstuen begynder i Sognegården
13.30 Svantevit ”Noahs ark” i Vejlby kirke
10.30 Gudstjeneste med kirkefrokost
i Røjleskov kirke

Februar
Sø 7.
Ti 9.
Sø 14.

Diakoniens Dag
19.30 Sogneaften med KLF i Sognegården
Fastelavns familie‐gudstjenester

Marts
Ti 2.
Sø 28.
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19.30 Sogneaften med KFUM&K Vestfyn
i Sognegården
Palmesøndags familiegudstjeneste med
minikonfirmander i Strib kirke

Formanden har ordet
I forrige udgave af Kirkebladet havde vi
bl.a. et lille indlæg om projektet med at
etablere fællesdrift af de 3 kirkegårde.
Der er sket en del siden da, og det må
være på sin plads her at ridse den aktu‐
elle situation op på kirkegårdene.
Ved Vejlby Kirke gik graver Knud Aage
Pallesen på pension ved udgangen af
september 2009. Hans Jørgen Jensen,
som har været gravermedhjælper i Vejl‐
by i en lang årrække, har fået overdra‐
get ansvaret for den daglige drift af kir‐
kegården, indtil ny fælles chefgraver er
ansat. Som ny medhjælper har vi midler‐
tidigt ansat gravermedhjælper Jens
Scherner. Det er de 2 medarbejdere ‐
Hans Jørgen og Jens ‐ som vi i dag kan
møde på kirkegården i Vejlby.
Ved Strib Kirke er der efterfølgende
sket det, at graver Helge Amossen har
fået opfyldt et længe næret ønske om et
job nærmere bopælen i Ringe. Helge
tiltræder et job som graver i Espe og
Vantinge sogne pr. 1. november 2009.
Bjarne Bendtsen, som har været graver‐
medhjælper i Strib i nogle år, har fået
overdraget ansvaret for den daglige
drift af kirkegården i Strib – ligeledes
indtil ny fælles chefgraver er ansat.
Udover Bjarne har vi Klaus Kingo Jensen
som gravermedhjælper. Som ny med‐
hjælper har vi midlertidigt ansat graver‐
medhjælper Per Christensen. Det er de
3 medarbejdere – Bjarne, Per og Klaus ‐
som vi i dag kan møde på kirkegården i
Strib.

Ved Røjleskov
Kirke er graver
Lise Hakala på
posten. Det er
også planen, at
Lise skal fortsætte
som graver i Røjleskov og indgå i det
team af medarbejdere på kirkegårdene,
som fremover vil blive ledet af en fælles
chefgraver.
Dog sker der også en ændring her, idet
gravermedhjælper Aksel Thorsen har
valgt at stoppe sit mangeårige virke ved
Røjleskov Kirke ved udgangen af novem‐
ber 2009.
De digitale kirkegårdsprotokoller føres
indtil videre af kirkeværge Birgit Nør‐
toft.
Jo, der sker meget på kirkegårdene i
disse måneder, men med de erfarne
gravere og gravermedhjælpere føler vi
os sikre på, at det hverken vil gå ud over
vedligeholdelsen eller betjeningen af de
besøgende på kirkegårdene.
Jeg vil gerne på menighedsrådets vegne
takke Knud Aage, Helge og Aksel for
lang og tro tjeneste – en tjeneste som
de alle tre selv har ønsket skulle ophøre
nu. Det skyldes ikke mindst deres indsat‐
ser, at vore kirkegårde er både smukke
og særdeles velholdte. Vi ønsker Knud
Aage og Aksel et godt og langt velfor‐
tjent otium, og til Helge, held og lykke i
din nye graverstilling.
Fortsætter på side 4
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Formanden har ordet
Vi håber at være klar til at kunne opslå
den ledige stilling som chefgraver om‐
kring 1. dec., men der er visse høringspe‐
rioder i de faglige organisationer, som vi
naturligvis må respektere.
Afslutningsvis vil jeg nævne, at vi fortsat
arbejder på at få det kirkemusikalske på
plads med to organister ved vore 3 kir‐
ker. Den nye organistassistent, der blev
ansat 1. juni i år, er desværre blevet ramt
af langtidssygdom. Orgelspillet og arbej‐
det med korene er imens blevet løst
bedst muligt med vikarhjælp.

Vi forventer snart at have løsningen på
den manglende organist på plads – til
glæde for os alle, men ikke mindst til
glæde for organist Birgitte Skovmand,
som gennem snart mange måneder har
trukket et meget stort læs.
Det blev til en lille beretning om de ad‐
ministrative opgaver i menighedsrådet ‐
og måske en illustration af, hvorfor de
administrative opgaver nemt kan kom‐
me til at fylde tiden ud.
Svend Aage Jensen

Julen og paradiset….
Vi var på ferietur i Sverige i sommer, og
vi boede forskellige steder, så vi kunne
komme rundt og se en masse. En mor‐
gen var vi klar til at tage af sted på ud‐
flugt og udenfor holdt en stor bus.
Rute 9. Bussen til Paradiset!
Den måtte
jeg have et
billede af.
For tænk
hvis det var
sådan, at vi
kunne stå
på bussen
og tage et
par dage i
Paradis når
tingene gik
os for
hårdt på.
Og vende tilbage til vores liv og hverdag
med fornyede kræfter. Det er som når
børn spørger efter Guds telefonnum‐
mer. For det ville være så rart at have
ham lige ved hånden. Bare løfte røret og
snakke med ham.
4
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Vi skal snart fejre jul og forhåbentlig
bære julens budskab med os hele vejen
gennem vinterens mørke. Vi har ikke
brug for Guds nummer eller busser til
himlen. For Gud kommer til os.
Guds Søn kom til verden og dermed
kommer et stykke af Paradiset til men‐
nesker, stadigvæk. Guds lys skinner for
os, så vi ingen steder er overladt bare til
os selv. Han er med os og hos os.
I det liv der er vores her på jorden.
Den jord der er er fuld af muligheder og
mangfoldighed. Her er mennesker vi
hører sammen med, nogen der har brug
for os.
Og når vi gerne vil i kontakt med Gud,
kan vi enkelt og stærkt, synge, bede,
læse og tale om Ham, gå i kirke og holde
gudstjeneste sammen. Og måske mær‐
ke et lille glimt af Paradis.
Bente Luise Toft

Det sker
Adventsmusikgudstjeneste
i Røjleskov kirke
Sø. d. 29. november kl. 19.30
Ved gudstjenesten medvirker kirkernes kor
og Didde Nielsen, fløjte. Efter gudstjenesten
er der æblekage og kaffe i missionshuset.

De 9 læsninger i Vejlby kirke
Sø. d. 13. december kl. 19.30
Her medvirker frivillige læsere fra pastora‐
tet, ”Den Rytmiske Efterskole” i Båring og
kirkernes kor.

Dukketeater SVANTEVIT ”Noahs ark”
To d. 21. januar
kl. 13.30 i Vejlby kirke
‐ om dengang da him‐
lens vinduer blev åbnet
og urdybets kilder brød
igennem. En forestilling
for børn og voksne om
klimaforandringer ved
tidernes begyndelse. ”Vi
vil med forestillingen
kæmpe for poesien,
humoren og fortrøstnin‐
gen, ‐ og dramatisk må det blive.” siger
Sven Haarder og Christina Meisl fra dukke‐
teateret SVANTEVIT.

Diakoniensdag
Sø 7. februar i Strib
”Gud giver væksten” er årets tema. Dagen
fejres med vores frivillige og byder på et
hyggeligt samvær efter gudstjenesten.

Sogneaften v/ Christian Mejdahl
Ti. d. 9. februar
kl. 19.30 i Sognegården
"Medierne set fra min tidli‐
gere formandsstol". Fore‐
drag byder på mediernes
indflydelse på den politiske
beslutningsproces og

mediernes ansvar for en objektiv formidling
af hverdagens mange hændelser. Begge
dele set i lyset af Mejdahls tidligere politiske
positioner som folkevalgt i 38 år, og med
respekt for vor kristne kulturarv. Tidligere
folketingsmedlem for Venstre og tidligere
formand for Folketinget Christian Mejdahl
gør status som kristen præstesøn, bonde og
familiefar. Sogneaften i samarbejde med
KLF Kirke og Medie.
Fri entré, kaffe og kage 25 kr.

Fastelavns familiegudstjenester
Sø 14. februar i Strib og Vejlby kirker
Det er familiegudstjeneste, hvor alle børn er
velkomne til at komme udklædt. Efter guds‐
tjenesterne er der tøndeslagning og for‐
friskninger til børn og voksne. Kom og del‐
tag i en festlig fastelavnssøndag i kirken!

Sogneaften
v/ Michael Brautsch
Ti. d. 2. marts kl. 19.30
i Sognegården
”Kunsten at elske sin næ‐
ste” er et inspirerende,
morsomt og tankevækken‐
de foredrag af sognepræ‐
sten fra Darum. Vi kan op‐
bygge hinanden i kærlig‐
hed, men kan kærligheden
også nedbryde? Hvorfor udvikler kærlighe‐
den sig ofte så dramatisk og hvordan adskil‐
ler kærligheden til ægtefælle, børn og gode
venner sig fra kærligheden til fædrelandet,
arbejdet og det gode håndværk? Kan man
virkelig elske et stykke med sild, og hvordan
passer arbejdet og privatlivet sammen i
dette store puslespil? Et omdrejningspunkt
må være, at kærligheden kendes på dens
frugter og således er vigtig at overveje for
forståelsen af livskvaliteten. Sogneaften i
samarbejde med KFUM&K Vestfyn.
Fri entré, kaffe og kage 25 kr.
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Gudstjenester
Vejlby

Strib

Røjleskov

29. november 10.30 blt
1.s.i Advent

10.30 jrh

6. december 9.00 jrh
2.s.i Advent Kirkekaffe

14.00 jrh

13. december 19.30 blt
3.s.i Advent De 9 læsninger

10.30 blt

9.00

blt

20. december 10.30 blt
4.s.i Advent

10.30 jrh

9.00

jrh

23. december
Lillejuleaften

14.00 jrh

24. december
Juleaften
15.30 blt

13.00 blt
14.30 jrh
16.00 jrh

14.00 blt

25. december 9.00
Juledag

10.30 blt

10.30 jrh

19.30 blt
Musikgudstjeneste

10.30 jrh

Julekoncert
medv. Strib Skole

Familiegudstjeneste

jrh

26. december 10.30 blt
2. juledag
Fællesgudstjeneste
10.30 blt

27. december
Julesøndag

Fællesgudstjeneste

31. december
Nytårsaften
1. januar
Nytårsdag

16.00 jrh
Fællesgudstjeneste

10.30 jrh
Fællesgudstjeneste

3. januar

Hellig 3 konger

jrh ‐ Jes Rønn Hansen
blt ‐ Bente Luise From Toft
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10.30 blt
Fællesgudstjeneste

vinter
Vejlby

Strib

Røjleskov

10. januar
1.s.e.H3K

10.30 Grethe Gitz

10.30 blt

9.00

17. januar
2.s.e.H3K

10.30 jrh

9.00

19.30 jrh

jrh

blt

10.30 jrh
24. januar
Sidste s.e.H3K

10.30 blt

9.00

9.00
31. januar
Septuagesima

10.30 jrh

10.30 blt

jrh

blt

Kirkefrokost

7. februar
Sexagesima

19.30 blt

14. februar
Fastelavn

14.00 blt

10.30 blt

Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste

21. februar
1.s.i Fasten

10.30 blt

9.00

10.30 blt

9.00

blt

Diakoniensdag

28. februar
2.s.i Fasten

10.30 jrh

blt

10.30 jrh

9.00

jrh

10.30 blt

7. marts
3.s.i Fasten

10.30 jrh

9.00

14. marts
Midfaste

19.30 jrh

10.30 jrh

9.00

jrh

21. marts

10.30 blt

10.30 jrh

9.00

jrh

10.30 jrh

10.30 blt

blt

Mariæ Bebudelse

28. marts
Palmesøndag

Kirkekaffe

9.00

blt

Familiegudstjeneste

Plejehjemsgudstjenester
Alle må deltage i gudstjenesterne på vore plejehjem. Der serveres
kaffe efter gudstjeneste.
På plejehjemmet Strandvejen afholdes gudstjeneste 1. og
3. torsdag i måneden 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 aktivitetscenteret.
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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vinter i pastoratet
Babysalmesang i Strib kirke
Babysalmesang er et tilbud om musikalsk
samvær i kirkerummet til forældre og spæd‐
børn (fra 0‐9 mdr.) Forårshold starter ons‐
dag d. 3. februar kl. 10.00 i Strib kirke. Hør
nærmere ved sognemedhjælperen
tlf. 6440 1198/vsr_pastorat@mail.dk.

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

Kirkekor
BØRNEKOR ‐ Strib Sognegård
Tirsdage kl. 16‐17.15
MOTETKOR ‐ Strib kirke
Torsdage kl. 16‐17
Interesserede kan henvende sig til
organist Birgitte Skovmand,
tlf. 2181 6965 / vsr_organist@mail.dk

Minikonfirmander
Forårets minikonfirmander er fra Strib sko‐
les 4B og 4C. Vi mødes til undervisning man‐
dage og onsdage 13‐14.20 i Strib kirke. Un‐
dervisningsforløbet afsluttes med gudstje‐
neste Palmesøndag den 28. marts kl. 10.30
i Strib kirke.

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

IM Røjleskov
Ti 29.dec. 19.30 Juletræsfest v/ pastor Anne‐
Marie Steensig.
Oplysninger angående møder i Røjleskov:
Hans Lundgaard tlf. 6440 2510

IM Vejlby
To 10.dec. 19.30 Julemøde v/ missionær
Susanne Kristensen
To 7.jan. 19.30 Nytårsfest v/ pastor
Holger Haldrup
8
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To 14.jan. 19.30 Bedemøde v/ pastor Jette
Rosendal
To 28.jan. 18.30 Årsmøde
To 18.feb. 19.30 Soldatervennestævne
Ons 24.feb. Vinterstævne
To 11.mar. 19.30 Bibelforedrag v/ pastor
Jens Bacher Mogensen
To 25.mar. 19.30 Bibelforedrag v/ pastor Jes
Rønn Hansen
Oplysninger angående møder i Vejlby:
Rigmor Pedersen tlf. 6440 1440

Vejlby‐Strib FDF
Friluftsliv, kammeratskab og grineflip for
drenge og piger hver torsdag 18.15‐19.45.
Hør nærmere hos kredsleder Martin
Sørensen, tlf. 2424 3372.

KFUM og K Vestfyn
Ti. 8. dec. 19.30 På mission i Kosovo ‐
v/pædagog Anne Dorthe Bøjgaard
Nielsen i Strib Sognegård
Ti. 12. jan. 19.30 Bibelforedrag om Paulus
v/ Jens Bacher Mogensen, Middelfart
Strib Sognegård
Ti. 16. feb. 19.30 MAF ‐ Flyver for livet
v/ Allan Conrad, Tanzania, i Asperup‐
Roerslev sognehus

INDSAMLINGER I KIRKERNE
29.nov. Dansk Ethioper Mission
24.dec. Børnesagens Fællesråd
1.jan. Det Danske Bibelselskab
24.jan. Danske Sømands‐ og Udlandskirker
7.feb. KLF, Kirker og Medier
28.feb. Kristelig Handicapforening
28.mar. Kirkens Korshær

Sogneindsamling 2010
Giv sultne hjælp til selvhjælp
Vejlby‐Strib‐Røjleskov
samler ind ved Folke‐
kirkens Nødhjælps
sogneindsamling søn‐
dag den 7. marts og
går dermed til kamp
mod sult i verden. Hvert sjette menneske
på kloden får ikke nok at spise. Hver af‐
ten går de sultne i seng, uden at vide om
de får mad næste dag. Josephine Bwanali
har ikke mad nok til at
mætte sine fire børn
hver dag. Den lille jord‐
lod, som hun dyrker
sammen med sin mor,
giver ikke udbytte nok.
Folkekirkens Nød‐
hjælps internationale
arbejde kan hjælpe den
fattige mor i Malawi –
og andre som hende. Når vi søndag den
7. marts er med i Folkekirkens Nødhjælp
årlige sogneindsamling er det for at hjæl‐
pe familier som Josephine Bwanalis. De
kan f.eks. lære at dyrke jorden, så den
giver et større udbytte.

”En milliard mennesker lever med daglig
sult. Men sådan bør det ikke være i en
verden, der kan producere mad nok til
alle. Vi er med i sogneindsamlingen for at
bekæmpe sult i verden,” siger indsam‐
lingsleder Jørgen Rasmussen i Strib og
Røjleskov sogne og opfordrer sognebør‐
nene til at melde sig som indsamlere.
”Jo flere indsamlere der melder sig, des
flere gadedøre kan vi nå ud til, og des
flere mennesker kan vi hjælpe,” siger han
og understreger, at både de borgere i
Strib og Røjleskov sogne, der går ud med
raslebøsserne og de, der putter noget i
dem, bidrager til at forbedre familien
Bwanalis’ og andre fattige familiers frem‐
tid.
Vil du være med til at give verdens fattig‐
ste mulighed for at ændre deres liv? Så
meld dig som indsamler den 7. marts hos
Jørgen Rasmussen på tlf.2720 1989 eller
e‐mail: jras25@gmail.com
Søndag den 7. marts samler Vejlby, Strib
og Røjleskov sogne ind ved Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling 2010. Du kan
være med til at bekæmpe sult i verden.
Meld dig som indsamler allerede nu.

Julen er hjerternes fest
Når man kører ind mod Strib ad Strib
Landevej passerer man Højskolevej på
højre hånd. Her ligger der et par hvide
bygninger, som ligner noget der er byg‐
get i begyndelsen af 70’erne. Det er lidt
ældre. Det er det gamle Vejlby‐Strib
kommunekontor, men har nu i mange år
været landskontor for KFUMs sociale
arbejde.

Herfra bliver det
mangfoldige arbej‐
de, som KFUMs So‐
ciale Arbejde i Dan‐
mark udfører, koor‐
dineret.
Jeg bliver budt
velkommen i
receptionen
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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af generalsekretær Lars Rahbek. Nu har
jeg været præst i
Strib i mere end 15
år, så det er måske
på tide, at jeg viser
bare en lille smule
interesse for stedet?
Der er ikke mange
arbejdspladser i
Strib, men her er der
jo en af dem. Der er
26 ansatte på hoved‐
kontoret, og efter at have fået en intro‐
duktion i KFUMs Sociale Arbejdes man‐
ge arbejdsgrene, bliver jeg ført rundt i
bygningen. Der er ikke meget tilbage af
den gamle Vejlby‐Strib kommune. Den
eneste reminiscens er pengeboksen,
hvor den daværende kommune havde
sine penge. Og så bygningerne. Men de
står snart heller ikke mere. Fra næste år
bliver der bygget om, fortæller Lars. Det
meste bliver revet ned, og der bliver
bygget nye bygninger med plads og an‐
stændige kontorforhold til de mange
ansatte.

”Julen er hjerternes fest” har jeg valgt
som overskrift. Og det er jo det, som er
det helt overordnede kendetegn for
KFUMs Sociale Arbejde. Her skelner man
ikke til religion, livssyn, oprindelse eller
tradition. Her arbejder man så at sige ”i
blinde” for alle der trænger til en hånds‐
rækning i livet, men med hjertet, som
bevæggrund til gavn for rigtig mange
institutioner i Danmark. KFUMs Sociale
Arbejde er et diakonalt arbejde på folke‐
kirkelig grundlag. Og hvis man vil vide
mere, er der masser af information at få
på hjemmesiden www.kfumsoc.dk. Her
kan man læse om alle de institutioner
som man arbejder med, organiserer og
støtter. Og det er ikke så lidt. Hvilken
mangfoldighed af gode arbejdsopgaver.
Tænk at vi har en sådan organisation
bosiddende i Strib.
Jeg ønsker KFUMs Sociale Arbejde Guds
velsignelse med arbejde og held og lyk‐
ke med nybyggeriet år 2010. Det bliver
spændende at følge, og jeg vil skrive
mere om arbejdet i et kommende num‐
mer af kirkebladet.
Jes Rønn Hansen

Glimt fra konfirmationer ´09
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
23. august
Selma Kullegaard Brun
30. august
Bertram Alsholm Falkesgaard
Louie Zaar Jelling
6. september Jacob Schak Toustrup‐Jensen
Cecilie‐Sofie Engstrøm Wilki
13. september Alberte Hindkjær Vang
3. oktober
Sille Høeg
11. oktober
Ludvig Otto Skov Dalin
18. oktober
Fredrik Dalsgaard Andersen
8. november Anna Vind Ritterbusch
Ida Mathilde Langkilde
Lucas Kolle Cronqvist
Viet i Strib kirke
25. august
Kamilla Asmussen & Sebastian Dan Henrik Stenberg
5. september Karen Zierau Kudsk & Jesper Raben Schultz
2. oktober
Hanne Kragelund Kappel & Ejner Jakobsen
3. oktober
Tina Schelde & Thomas Egebo Danielsen
Begravet/bisat fra Strib kirke
Marius Ostenfeldt Storm
27. august
4. september Ejner Frederik Larsen
25. september Per Aarup
30. september Kjeld Dahl Kristensen
Døbt i Røjleskov kirke
30. august
Sofie Raundahl Kristiansen
6. september Kamilla Ankerstjerne Neergaard
4. oktober
Katrine Frisesdahl Christensen
4. oktober
Magnus Ringgaard Jepsen
18. oktober
Karl Emil Schøsler
Viet i Røjleskov kirke
12. september Mette Vestergaard Andersen & Mikkel Søholm Sørensen
17. oktober
Anette Rørmose Andersen & Christian Friis Härle
Døbt i Vejlby kirke
23. august
Mathias Schandorff Cort Jørgensen
Viet i Vejlby kirke
29. august
Trine Borg Hansen & Henrik Bording
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
5. oktober
Erik Mogens Pedersen
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Navne– og adresseliste
for Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat

Minikonfirmander

Kirkekontoret:

Efterår 2009

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
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

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

Organist
Birgitte Skovmand
Tlf. 2181 6965, vsr_organisten@mail.dk

Aulby skole 3. klasse

Sognemedhjælper
Kristine Z. Nüchel
Strib Sognegård, Strib Landevej 1, Strib
Tlf.: 6440 1198, vsr_pastorat@mail.dk

Kirkegårdene:
Vejlby
Tlf. 6440 1909, vejlbykirke@mail.tele.dk
Træffetid ma‐fre 12 ‐ 13
Strib
Tlf. 6440 1828, stribkirke@mail.tele.dk
Træffetid ma‐fre 10 ‐ 12
Røjleskov
Graver Lise Hakala
Tlf. 6440 1137, roejleskovkirke@mail.tele.dk
Mandag er fridag

Menighedsråd
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, til
hvilken kirke, og at der ønskes returkørsel.
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

Strib skole 4A. klasse

