Nu fyldes himmelrum med sang

Påskesalme

Nu fyldes himmelrum
med sang
halleluja, halleluja
for Kristus ud af
graven sprang.
halleluja, halleluja.

Alt knoppes, brister,
springer ud,
halleluja , halleluja
nu forår går med
sommerbud.
halleluja, halleluja.

Snart svømmer
ællinger i dam.
halleluja, halleluja
på engen springer
påskelam
Halleluja, halleluja

Op, glæd jer folk, som
bor på jord!
halleluja, halleluja
En engel vælted’
stenen stor.
halleluja, halleluja

I skoven grønnes da
hvert blad,
halleluja, halleluja
og fuglesangen lyder
glad
halleluja, halleluja.

Nu fyldes alt med
Helligånd
Halleluja, halleluja
for Kristus sprængte
dødens bånd.
Halleluja, halleluja.
Gendigtning fra tysk ”Die ganze Welt ”
melodi Köln 1623/ Augsburg 1924
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Kirkebladet udgives af
menighedsrådet i
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Sognekalenderen
Marts
To 18.
Ti 23.
To 25.
Sø 28.

19.30 Forårskoncert i Strib kirke
19.30 KFUM&K Vestfyn i Sognegården
19.30 I.M. Vejlby Bibelforedrag
10.30 Palmesøndags Familiegudstjeneste
i Strib kirke

April
1.‐5.
Sø 4.
Ons 7.
To 15.

Strib kunstnere i Sognegården
6.45 Påskemorgengudstjeneste
i Røjleskov kirke
19.30 I.M. Vejlby Missionær J. Hedager
19.30 I.M. Vejlby YM møde

Maj
To 13.
Sø 30.

10.00 Salmerytmik for småbørn i
Sognegården
10.30 Trinitatis Familiegudstjeneste
i Røjleskov kirke

Juni
To 3.
Fre 18.

Sogneudflugt til Lemvig
20.00 Den smukke sommerkoncert
i Røjleskov kirke

Formanden har ordet
Samdrift af kirkegårdene er nu
en realitet
Med ansættelsen af Jens Otto Niel‐
sen, der har titel og funktion som
ledende graver ved Vejlby, Strib og
Røjleskov Kirker, er den tidligere
bebudede samdrift af kirkegårdene
en realitet fra 1. marts 2010.
Jens Otto er leder af et team bestå‐
ende af graver Lise Hakala og gra‐
vermedhjælperne Hans Jørgen Jen‐
sen, Bjarne Bendtsen, Per Christen‐
sen og Klaus Kingo Jensen, som i
fællesskab fremover skal passe og
pleje vore kirker og kirkegårde.
Vi har ved sammensætningen af
teamet lagt vægt på, at den enkelte
medarbejder har et primært tilhørs‐
forhold til en af kirkerne – det tror
vi er med til at give medarbejderen
følelse af ”min kirkegård”, og vi tror
også, at det vil være til gavn og glæ‐
de for de besøgende på kirkegårde‐
ne.
Således vil Hans Jørgen som hidtil
det meste af tiden være ved Vejlby
Kirke, og på samme måde Bjarne
ved Strib Kirke. Ved Røjleskov Kirke
er Lise fortsat graver, men Lise har
fremover også pligt til at hjælpe til
ved de andre kirker. Per og Klaus vil
være at finde der, hvor behovet er
størst – oftest ved de større kirke‐
gårde i Vejlby og Strib.

Jens Otto har
ikke alene an‐
svaret for den
samlede drift,
administration
og arbejdstilret‐
telæggelse, men vil også i væsent‐
ligt omfang tage del i det praktiske
arbejde, ligesom Jens Otto vil være
at træffe på alle tre kirkegårde.
Et af hovedformålene med samdrift
af kirkegårdene er at kunne bruge
den enkelte medarbejders særlige
kompetencer og interesser bedst
muligt. Derfor vil vi nok fremover
opleve, at hele teamet pludselig er
samlet på en af kirkegårdene i en
højsæson – eller vi vil kunne se et
hækkeklipningshold eller et gran‐
dækningshold husere rundt i hele
pastoratet.
Et andet formål er rationalet ved
fælles indkøb af maskiner, udstyr,
planter m.v., som vi tror vil gavne
den fælles kirkekasse.
Det kirkemusikalske er på plads
Sidst jeg skrev her, havde vi orga‐
nistmangel – en mangel som har
plaget os det meste af året 2009.
forsættes næste side...
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Formanden har ordet
Det blev løst, da vi 1. januar 2010
kunne byde velkommen til organist
Helle Sørensen. Helle kender vi godt
fra tidligere vikariat for sognemed‐
hjælperen og som organistafløser,
men nu er også Helle en af vore fa‐
ste medarbejdere. Helle er i gang
med PO uddannelsen, men har i for‐
vejen en lang musikalsk uddannelse
bag sig – er bl.a. cand. mag. i musik
og religion.

Af andet aktuelt vil jeg blot nævne,
at regnskabet 2009 er under afslut‐
ning – og vi holder os pænt inden‐
for de budgetterede rammerne. Og
til sidst en lille erindring om, at vi
har et 100 års jubilæum i sigte, idet
Strib Kirke blev indviet 30. april 1911.
Det skal selvfølgelig fejres, og vi har
nedsat et udvalg til at forberede
den begivenhed.
Svend Aage Jensen

Pinseunder
Pinsedag sad disciplene lukket inde i
huset og i deres egen forvirring. For
hvad nu, hvor Kristus var faret til
Himmels, og de var alene tilbage.

Ånden kom, Guds Hellige Ånd som
blæste nyt mod og håb i dem. Så de
gik ud af huset og nu havde fået
stemme til at fortælle om alt de have
set og hørt sammen med Jesus.
Og det forunderlige skete, at alle
mennesker i storbyen Jerusalem, de
forstod hvad disciplene sagde. Der
var folk i byen fra mange forskellige
folkeslag og pludselig hørte de hver
4
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især disciplene forkynde på netop
deres eget modersmål.
Og sådan har det været siden, at or‐
det lyder til os som vi kan høre og
forstå det, på det sprog der ligger
vores hjerte nærmest.
Gud taler ikke hen over hovedet på
os, men netop i vores eget sprog.
Sådan skal vi også tale til ham, mo‐
digt og åbenhjertigt, med de ord der
nu engang er vores.
Her er et digt som jeg synes er så
fint, netop fordi det er på det ene
menneskes eget sprog:
Wohærre han sedde så høwt
o hans Stuel
vi Mennesker farres så næjjele,
ham håe vi å takk få den kjære Suel,
få Ræen og få manne slaw Væjjele.
Forsætter på side 5

Pinseunder
Han tænker o wos mæ dawwle Brø.
møj bæjjer, end vi hå fåtint et,
å næer vi æ ålderhoorest i Nø,
han hjeple wos, faar vi håd vint et.
Men Menneskenes Bøen æ no
særeste Kram,
vi håe da så travlt mej å bry ham,
wo ejen Villi vi gjan vil ha fram,
å den wa et lii, vi skuld fly ham.

Vi pråel å wo Lærdom, wo Konst
å Fåståend,
vi skuld helder læ væær mej å skaw wos,
en Mennesk æ kons en Klat Lier i
hans Håend,
læ wos be te, han ålde må taav wos.
(Anton Berntsen: Jydske digte, 1944)

Se oversættelsen på side 6!

Bente Luise Toft

Velkommen til Helle
vores nye organistassistent
Efter et turbulent år for både Birgit‐
te Skovmand (vores trofaste orga‐
nist gennem mange år) og de man‐
ge aktiviteter vi gerne vil have i pa‐
storatet, er der nu kommet ro
på.
Kristine mødte Hel‐
le en tirsdag
eftermiddag
og føl‐
gende
kom
ud af en
sjov og af‐
slappet snak,
hvor vi nu får lidt
at vide om perso‐
nen, der sidder ved
orglet (mest med ryg‐
gen til), leder pigekor, er
med på plejehjem og laver
koncerter i samarbejde med de

mange andre engagerede.
Helle er bosiddende med mand og 2
døtre i Middelfart. Også familien
holder af musikken.
Oprindeligt er hun uddannet cand.
mag. i musik og religion. Religionen
havde et problem med det old‐
græske, mens musikken var
lyset. Efterfølgende var læ‐
rerjobbet levevejen i 5 år.
Da Helle med sin før‐
ste datter deltog i
babysalmesang i
Strib kirke
vedtog hun
med sig selv,
at orgel skulle
være hendes instru‐
ment – det skal jeg bare
lære ‐. Som sagt så gjort.
Forsætter på side 6
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Velkommen til Helle, vores nye organistassistent
Under Helles vikariat
som sognemedhjæl‐
per i Strib fra 2007 til
2008 (hun er slet ikke
ukendt med vores
pastorat og vi ikke
med hende) påbe‐
gyndte hun organist‐
uddannelse i Løgum‐
kloster. Resultatet er,
at vi indenfor de næ‐
ste 3 år har en færdig
uddannet organist –
flot gået!
At Helle er glad for
arbejdet udtrykkes
klart; hun elsker mu‐
sikken, hun holder af pigerne i koret
og selvfølgelig samarbejdet med
alle de andre ansatte.

Vorherre han sidder så højt i sin stol
Vi mennesker færdes så lavt,
ham kan vi takke for den kære sol,
for regn og for mange slags vejr.
Han tænker på os med dagligt brød,
meget bedre end vi har fortjent det,
og når vi er allermest i nød,
hjælper han os, før vi havde ventet det.
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Snakken afslut‐
tes; Helle skal
forberede bå‐
de korprøve og
forårskoncert.
Vi ønsker Helle
velkommen og
glæder os me‐
get til det
fremtidige ar‐
bejde.

Næste num‐
mer af kirke‐
bladet vil have
en præsentati‐
on af persona‐
let på kirkegårdene; både de nye og
gamle. Det er vigtigt med ny struk‐
tur også at vide, hvem der løfter
opgaverne.

Oversættelsen fra side 4
Men menneskenes børn er mærkelige,
vi har så travlt med at volde ham besvær,
vi vil gerne fremme vores egen vilje,
og den var det netop at undgå ham.
Vi praler af vores lærdom, dygtighed og
forstand,
vi skulle hellere lade være med at skabe os,
et menneske er kun en klat ler i hans hånd,
lad os bede til, at han aldrig må tabe os.

Det sker

forår i pastoratet

Forårskoncert
Ons. 18. marts kl. 19.30
i Strib kirke
Kammerensemblet fra talentlinien på
Middelfart Musikskole, fløjteduet og
violinsolo vil medvirke sammen med
Kirkernes Pigekor og Motetkor,
Helle Sørensen
og Birgitte
Skovmand ved
klaver orgel og
direktion.
Fri entré.

Palmesøndag
Familiegudstjeneste
Sø. 28. marts kl. 10.30 i Strib kirke
Gudstjeneste for hele familien, hvor vi
skal følge påsketidens helligdage, fra
palmesøndag, hvor Jesus rider ind i
Jerusalem, til påskedag, hvor Jesus for
evigt bryder dødens magt.
Strib skoles mini‐
konfirmander fra
4 B og 4 C med‐
virker med
”palmesøndagsoptog”
og visualisering af Påske‐
dagene til gudstjenesten.
Alle er velkommen!

Strib kunstnere
Fra 31. marts‐5. april i Sognegården
Udstilling i Sognegården i Påsken.
Stribkunstnerne vil igen i år være at
finde i Sognegården alle påskedagene.
En tradition, som er blevet rigtig godt
modtaget af Stribborgerne.

Udstillingen løber fra 1. april
(Skærtorsdag) til 5. april (2.påskedag) –
alle dage fra 11.30‐17.00. Udstillingen
har vi valgt at give titlen: Lysende dag.
Så Sognegården vil komme til at ”ose”
af lys og forår. Fri entré.

Trinitatis Familiegudstjeneste
Sø. 30. maj kl. 10.30 i Røjleskov kirke
Familiegudstjeneste med efterfølgende
sammenkomst.

Sogneudflugt
To. 3. juni kl. 9.00‐17.30
Forhåbentlig en dag med godt fælles‐
skab og gode oplevelser hele vejen til
Lemvig og tilbage igen... Se side 14

Kransenedlæggelse i Vejlby
Valdemarsdag, tirsdag d. 15. juni, er der
traditionen tro kransenedlæggelse på
Vejlby kirkegård. Soldater fra Fredericia
kommer i gamle uniformer og lægger
en krans ved mindesmærket for de fald‐
ne fra 1849.

Den smukke sommerkoncert
Fr. 18. juni kl. 20.00 i Røjleskov kirke
Cæciliekoret, Århus
Koret under ledelsen af den bulgarske
Michael Deltchev synger klassisk kirke‐
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Gudstjenester
Vejlby

Strib

Røjleskov

14. marts
Midfaste

19.30

jrh

10.30

jrh

9.00

jrh

21. marts
Mariæ
Bebudelse

10.30

blt

10.30

jrh

9.00

blt

28. marts
Palmesøndag

9.00

1. april
Skærtorsdag

19.30

jrh

10.30

jrh

19.30

blt

2. april
Langfredag

10.30

jrh

10.30

blt

9.00

jrh

4. april
Påskedag

10.30

blt

10.30

jrh

6.45

kirkekaffe

blt

indsamling

10.30

jrh

familiegudstjeneste

indsamling

blt
indsamling

jrh/blt

indsamling

5. april
2.Påskedag

indsamling

10.30

jrh

fællesgudstjeneste

11. april
1.s.e.Påske

10.30

blt

9.00

blt

10.30 Holger Lissner

18. april
2.s.e.Påske
25. april
3.s.e.Påske

10.30

blt

9.00

jrh

10.30

9.00

jrh

10.30

jrh

30. april
Bededag
1. maj

10.30

jrh

10.30

blt

konfirmation

konfirmation

10.30

blt

konfirmation

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

konfirmation

9.00

blt

forår
Vejlby
2. maj
4.s.e.Påske

10.30

9. maj
5.s.e.Påske

10.30

blt

Strib

Røjleskov

9.00

jrh

10.30

jrh

10.30

jrh

9.00

jrh

9.00

jrh

10.30

blt

10.30

blt

jrh

10.30

konfirmation

blt

kirkekaffe

13. maj
Kr.Himmelfart

jrh

16. maj
6.s.e.Påske
23. maj
Pinsedag

9.00

24. maj
2.Pinsedag

10.30

30. maj
Trinitatis

19.30

6. juni
1.s.e.Trin.

9.00

blt

10.30

13. juni
2.s.e.Trin.

10.30

blt

10.30 Grethe Gitz

9.00 Grethe Gitz

20. juni
3.s.e.Trin.

9.00

jrh

19.30

jrh

10.30

10.30

blt

9.00

9.00

indsamling

blt

10.30

indsamling

jrh
indsamling

blt

fællesgudstjeneste

jrh

9.00

jrh

10.30

jrh

familiegudstjeneste

blt

19.30

blt

jrh

kirkekaffe

27. juni
4.s.e.Trin.

blt
kirkekaffe

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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Det sker

forår i pastoratet

Sommerkaffe
Hver onsdag i juni kl. 10 er der kaffe,
småkager og sang i Strib Sognegård.

IM Røjleskov
musik i kirken og derefter kendte
danske sommersange på plænen foran
kirken. Ved orglet sidder Birgitte Skov‐
mand. Fri entré.

Babysalmesang i Strib kirke
Babysalmesang er et tilbud om musikalsk
samvær i kirkerummet til forældre og spæd‐
børn (fra 0‐8 mdr.). Kontakt Sognemedhjæl‐
peren, 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
PIGEKOR ‐ Strib Sognegård
Tirsdage kl. 16‐17
MOTETKOR ‐ Strib Sognegård
Torsdage kl. 16‐17
Interesserede kan henvende sig til organister‐
ne, 6440 1198/vsr_organisten@mail.dk

Minikonfirmander
Palmesøndag afslutter vi forårets minikon‐
firmandundervisning med gudstjeneste og
efterfølgende fest i Sognegården. Efter
sommerferien er der igen minikonfirman‐
dundervisning i Strib og Vejlby kirker for
Strib skoles 4. klasser og Aulby skoles
3. klasse. Hør nærmere hos sognemedhjælpe‐
ren, 6440 1198/vsr_pastorat@mail.dk

Dagligstue
Hver onsdag kl. 10‐12 er der kaffe, rundstyk‐
ker og et lille foredrag i Strib Sognegård.
10
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Ons 23. juni 19.30 Sankt‐Hans –aften på
”Ejnars Strand” v. Svend Faarvang.
Oplysninger angående møder i Røjleskov:
Hans Lundgaard tlf. 6440 2510

IM Vejlby
To 25.marts 19.30 Bibelforedrag v/ pastor
Jes Rønn Hansen
Ons 7.apr. 19.30 Missionær J. Hedager,
I.M. Vissenbjerg
To 15.apr. 19.30 YM møde
Ma 19.apr. 19.30 Vejlby bibelkreds
Ons 21.apr. 19.30 Missionshusets Bibelkreds
Ma 7.maj 19.30 Vejlby Bibelkreds
Ons 19.maj 19.30 Missionshusets Bibelkreds
Juni Aftentur til Christianskirken i Fredericia
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. d. 23. marts 19.30 Generalforsamling
i Strib Sognegård
Ti. d. 13. april 19.30 Et portræt af den norske
salmedigter Svein Ellingsen v/ Kirsten
Lodberg, Ålborg, i Asperup‐Roerslev
Sognehus
Ti. d. 18. maj Udflugt

INDSAMLINGER I KIRKERNE
28. marts Kirkens korshær
4. april KFUM og K i Danmark
23. maj Folkekirkens Nødhjælp

Boganmeldelse
Manga Messias er udgivet på
Bibelselskabets forlag. Det er
en tegneserie i den japanske tegneserie‐
stil Mange, som er farverig og dramatisk.
Den fortæller historien om Jesus fra fød‐
sel til himmelfart. Bente Luise Toft har
bedt en af sine konfirmander om at
læse bogen og anmelde den.
***
Manga Messias er en bog, der ude‐
lukkende handler om Jesus’ liv fra
et lille nysgerrigt, meget klogt og
elsket af alle lille drengebarn til en
stor og mægtig mand, som hjalp
alle, og blev afholdt af alle. De menne‐
sker, der tilbragte hele deres liv for fød‐
derne af ham, Guds søn, og som elske‐
de ham og gjorde alt for ham, og hjalp
ham og støttede ham.
Det er en meget god bog. Det, jeg el‐
sker allermest ved den, er, at den er
lavet om til manga. I starten, da min
præst gav mig den, tænkte jeg, at den
sikkert var enormt kedelig, fordi den
havde noget med kristendommen at
gøre. Sikkert noget med Jesus og en
masse ord, jeg ikke forstod noget som
helst af, mange lignelser, der var kedeli‐
ge, og en masse snakken og seriøse
tegninger. Men der tog jeg fejl.
Allerede efter bare den første side sag‐
de jeg til mig selv, at jeg bare måtte
læse det hele. Og jeg forstod alt, hvad
de sagde. De, der har skrevet bogen og
lavet tegneserien, må virkelig have
tænkt på de unge mennesker. At den
skulle være sjov at læse, så der ikke
bare var en masse snakken og en mas‐
se seriøse ting, men noget, unge men‐
nesker som jeg ville elske at læse. Den

er sjov, meget god, med meget smukke
tegninger, let forståelig, humoristisk,
enormt lærerig, og man får et super
godt indblik i, hvordan det var at leve,
mens Jesus stadig vandrede på jorden.
Alle mennesker elskede ham jo.
Jeg synes, den er me‐
get lærerig, da jeg lær‐
te mange, mange ting,
jeg slet ikke vidste om
kristendommen. Jeg
føler, at jeg er blevet
klogere på det punkt.
De personer, der var
med til at tegne de flere tusinder bille‐
der i bogen, har virkelig gjort et fanta‐
stisk arbejde! Der var nogle gange, hvor
jeg nærmest blev rørt af de smukke
billeder, der var i bogen. Som om man
forstår mere, når der kommer et billede
på. Farverne var meget flotte og farve‐
rige, og fx når der var et billede af en
engel, brugte de nogle meget smukke
lyse neutrale
farver, som
viste, hvor
smukke eng‐
lene var.
Så alt i alt
synes jeg, at
bogen var rigtig god. Jeg havde intet
imod at læse den. Der er også nogle
steder i bogen, som jeg virkelig blev
inspireret af, og som jeg bare måtte
læse igen. Der er fx en meget smuk
passage som hedder ”Bjergprædiken”.
Der står Jesus på et bjerg og fortæller
sine disciple om ”De Otte Saligprisnin‐
ger”.
Anne Nicoline Andersen
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Årets konfirmander
Røjleskov kirke 18. april kl. 10.30
Kristina Hakala, Klintholmvej 29
Mikkel Axel Thagaard, Strib Landevej 89
Vejlby kirke 18. april kl. 10.30
Andreas Beck Mogensen, Aulbyvej 41
Asger Sørensen, Parallelvej 14
Isa Celine Jacobsen, Røjle Bygade 34
Jakob Halkiær Larsen, Røjle Bygade 109
Klea Suitso, Kogagervej 1
Line Dora Jensen, Fabrikvej 11
Maria Tjørnelund Kristensen, Bogensevej 98
Marie Brøchner Jørgensen, Røjle Bygade 122
Nanna Nielsen, Bogensevej 11C
Søren Dal, Røjle Bygade 71
Vejlby kirke 30. april kl. 10.30
Adrian Nicolaj Zaporowski, Øster Alle 58
Andreas Rønn Hansen, Nørre Alle 38
Anna Søgaard Jørgensen, Slugten 24
Asta Laura Juhl Winther, Røjlemosevej 64
Casper Funder Taul, Jacob Gades Vej 15
Ellen Lykkeby Myhrmann, Stribgårdvej 11
Frederik Kølby Christensen, Nørre Alle 4
Frederik Pilegaard Richter, Gl Strandvej 99
Jacob Østergaard Nielsen, Rudbæksbanke 17
Josefine Glargaard, Øster Alle 52
Josephine Wagner Schubring, Færgegårdvej 7
Laura Villadsen Hoé, Chr Dannings Vej 37
Louise Frank Iversen, Vestergårdvej 35
Lærke Kjærsgaard Sørensen, Chr Dannings Vej 45
Mads Lynggård Larsen, Nørre Alle 37
Malene Boie Stærkær Frandsen, Røjlemosevej 115
Mathias Jørgensen, Chr Dannings Vej 74
Nicoline Skjoldborg, H C Lumbyes Vej 21
Phillip Scherbarth Henriksen, Tjærepletten 31
Rene Borg Sassersen, Chr Dannings Vej 43
Sebastian Marloth Ørnstrøm, Øster Alle 64
Simon Staal Dinesen, Gl Strandvej 57A
Simone Sandberg Randløv, Vilhelm Herolds Vej 1
Søren Vinblad Rasmussen, Strandvejen 52A
Tobias Klitgaard Pedersen, Korsbjergvej 23
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Årets konfirmander
Vejlby kirke 1. maj kl. 10.30
Alexander Malig Thomsen, Gl Slotsvej 24
Anne Nicoline Andersen, Guldborgvej 42 , 3
Christian Dølby, Gl Slotsvej 8
Christian Engholm Christensen, Ny Billeshavevej 5
Christina Lillelund Roskvist, H C Lumbyes Vej 8
Emilie Lyngaal Jensen, Bolsvej 31
Frederikke Pihl Thomsen, Gl Slotsvej 9
Jacob Stricker Nielsen, Platanhaven 26
Josefine Bach Larsen, Søborgvej 5
Laura Petersen, Øster Alle 34
Laus Salomon Pedersen, Røjlemosevej 122
Louka Amalie Kersting, Carl Nielsens Vej 21
Luna Kvarnstrøm Melgaard, Nørre Alle 21
Michala Dalby Salvig, Kåsvænget 23
Oliver Buhl Dønns, Vestergårdvej 108
Peter Grøndahl Glent‐Madsen, Gl Slotsvej 10
Simon Andersen, Gl Slotsvej 15
Sophie Breiner Jensen, Vilhelm Herolds Vej 2
Thea Maria Uno Laursen, Vestergade 71
Victor Azpeitia Haavik, Chr Dannings Vej 58
Vejlby kirke 2. maj kl. 10.30
Amalie Boss Nielsen, Røjlemosevej 10
Amalie Hedegaard Andersen, Gyvelhøj 9
Anna Cecilie Runge Boysen, Rudbæksbanke 18
Astrid Møller Christensen, Gl Strandvej 130
Benjamin Emil Philipsen, Møgelvænget 8
Cecilie Thiemer Nielsen, Vejlbyvej 44
Emma Horsfall Folmer, Løkkevej 15
Emma Kirk Jeppesen, Rørkærsvej 15
Emma Naver Mauritsen, Stribgårdvej 69
Frederik Refshøj Beck‐Hansen, Brændeskovvej 97
Frederik Skov Thomsen, Chr Dannings Vej 85
Jonas Emil Studstrup, Fuglebakken 8
Jonas Hulgaard Ammundsen, Rørkærsvej 19
Laura M K Møllekær, H C Lumbyes Vej 41
Leon Scherbarth Henriksen, Tjærepletten 31
Marcus Tjørnelund Rasmussen, Billeshavevej 51C , st
Mark Hjorth Børgesen, Vestergårdvej 98
Mette Winther Lorentzen, Røjle Bygade 133
Nadia Goupeniouk Vestergaard, Tjærepletten 3F
Rikke Cilie Sandager Pedersen, Brændeskovvej 18
Solveig Leivdal Hagensen, Gyvelhøj 10
Sophie Ullerlund Stæhr, H C Lumbyes Vej 30
Tobias Korsgaard Guldbek, Vestergårdvej 13
Strib kirke 9. maj kl. 10.30
Oskar Aaberg Willems Brandt Jakobsen, Kåsvænget 21
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Sogneudflugt
I år skal vi igen på Sogneudflugt.
Årets udflugt finder sted torsdag den 3. juni og vi har planlagt følgende
program:
8.30: Afgang fra Sognegården
ca 9.30: En formiddagspause m. rundstykker og kaffe
11.15: Ankomst til Ferring‐Bovbjerg ved Lemvig
Her er der mulighed for en gåtur, indtagelse af madpak‐
ke i det fri. Besøg eventuelt det lille ”Jens Søndergaards Museum" med de

meget smukke vestjyske malerier.
13.00: Turen går videre mod Lemvig, med en lille afstik‐
ker omkring Strande, Vrist, Harboøre og Tørring
14.00: Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
14.45: Kaffe på Museet
15.15: Afgang mod Strib m. indlagt pause
ca. 18.00 : Ankomst Strib
(ret til ændringer forbeholdes)

Turens pris er 150,‐ kr. (gratis for børn)
Medbring madpakke og noget at drikke.
Tilmelding er nødvendig og skal ske til
sognemedhjælper Kristine eller
sognepræst Jes senest d. 17. maj.
God tur!
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
15. november
22. november

29. november
10. januar
24. januar
7. februar

Mathilde Weismann Schmidt Frederiksen
Mathilde Hinke
Mads Alslev Landtved
Eskil Veel Boris
Signe Toft Lindekilde
Annesofie Svaneklink Hansen
Mille Lee Jensen
Maximilian Bach Gangelhof
Karla Ullum Birkholm

Begravet/bisat fra Strib kirke
18. november
28. november
22. december
23. december
29. december
2. januar
5. januar
9. januar
12. januar
15. januar
16. januar
21. januar
30. januar

Birte Knudsen
Svend Nissen
Agnes Kirk Døj
Haakon Møller Kristensen
Jan Ewens
Anne Kathrine Nielsen
Kirsten Fauk
Johannes Jørgensen
Henrik Anker Jensen
Poul Henning Pedersen
Kristian Magnus Hansen
Erik Marius Knudsen
Hanne Gøhns Malig

Døbt i Røjleskov kirke
20. november

Isabella Gray Frederiksen

Døbt i Vejlby kirke
10. januar
17. januar
24. januar

Marcus Lindblad Løsche
Valdermar Hartmann
Ragnhild Røskva Hedegård
Rasmus Aagaard Jensen

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
13. januar
22. januar

Ella Ingrid Rasmussen
Jørgen Christian Johansen

Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Når der falder slik på sne …
Fastelavn 2010
Navne– og adresseliste
for Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat
Kirkekontoret:
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
Organister
Birgitte Skovmand
Tlf. 2181 6965, vsr_organisten@mail.dk
Helle Sørensen
Tlf. 30259053
Sognemedhjælper
Kristine Z. Nüchel
Strib Sognegård, Strib Landevej 1, Strib
Tlf.: 6440 1198, vsr_pastorat@mail.dk
Kirkegårdene:
Graver Jens Otto Nielsen
Tlf. 2147 3897
Vejlby
Tlf. 6440 1909, vejlbykirke@mail.tele.dk
Strib
Tlf. 6440 1828, stribkirke@mail.tele.dk
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

