Vi går mod sommeren; tro det eller ej
I drømmene handler det
om godt vejr og ferie. Der
er dog også et men; Kim
Larsen skrev engang:
”Det er en kold tid som vi
lever i, alle går rundt og
fryser.” Dette kan opfat‐
tes både konkret og indi‐
rekte! Vi har gennem
foråret set glade konfir‐
mander, der skal videre i
skolesystemet, forleden
var glade afgangselever
på gaden, vi kan kun hå‐
be de alle også bliver
glade i deres fremtid og
bibeholder drømmene.

I pinsen opholdt jeg mig
på Langeland omgivet af
syrener; flotte i farverne
og duftende. I den forbin‐
delse kom jeg
til at tænke på
et digt som
lød:
”Syrener,
syrener, syre‐
ner….”
Intet andet
i 4 vers.
Hvorfor
husker vi noget så ind‐
holdsløst?
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Måske fordi vi i dagligda‐
gen er nødt til at bibehol‐
de drømmene og de bille‐
der der følger med. Væk
fra hverdagen og
de lidt uoverskue‐
lige konsekvenser
der omgiver os.
Jeg har lært at vi
skal nyde nuet og
dermed måske en
blomstrende
syren.
Rigtig god sommer
Bente Nørgård‐Sørensen

Sognekalenderen
Juni
Hver onsdag

Fre 18.
Ons 23.

10.00 Sommerkaffe i Sognegården
20.00 Stemningsfuld sommerkoncert
i Røjleskov kirke
19.30 IM Røjleskov Sankt‐Hans aften

August
Ti 10.
Ons 18.
Uge 33

10.00 Legestuen begynder igen
10.00 Dagligstuen begynder igen
Minikonfirmandundervisning begynder
i Vejlby kirke
Korskole og pigekor begynder
i Sognegården

September
Sø 5.
Fre 10.
Ti 14.
Sø 19.
Sø 26.

10.30 Høstfamiliegudstjeneste
i Strib kirke
19.30 Gospelkoncert i Strib kirke
19.30 KFUM&K i Sognegården
10.30 Høstgudstjeneste i Vejlby kirke
med kirkefrokost
10.30 Høstgudstjeneste i Røjleskov
kirke med kirkefrokost

Formand har ordet
Efter næsten et års intenst arbejde i
menighedsråd og udvalg med den nye
struktur med samdrift af kirkegårdene,
ansættelse af nye medarbejdere og
konvertering af ”gamle” medarbejdere
til de nye overenskomster, synes vi at
kunne trække vejret lidt friere for en
stund.
Det har været lidt af en udfordring og
en omstilling for mange medarbejdere–
og sikkert også for brugere af kirkegår‐
dene. Vi er endnu i indkørings‐ og tilpas‐
ningsfasen, som vi beder såvel brugere
som medarbejdere fortsat have lidt
forståelse for og tålmodighed med.
Men om ikke andre så sørger kirkemini‐
steriets embedsmænd for, at der ved‐
blivende er udfordringer til os i menig‐
hedsrådet ved blandt andet at præsen‐
tere os for en helt ny og anderledes
budget‐ og regnskabsstruktur for 2011
og fremefter. Hidtil har vi budgetteret
efter principperne i et kasseregnskab
med registrering af indtægter og udgif‐
ter – det skal vi naturligvis fortsat regi‐
strere, men nu i et formålsopdelt ud‐
giftsregnskab med opgørelse af en
egentlig balance ved årets udgang – jo,
vi er ved at blive virksomhedsoriente‐
ret. Formålet er at give et klarere bille‐
de af, hvad det reelt koster at være
kirke og administrere og passe kirke‐
gårdene – og det tror jeg, at vi alle ger‐
ne vil vide noget mere præcist om. Blot
kirkeministeriet ikke overser, at vi i me‐
nighedsrådene er fritidsmedarbejdere;
for det er altså temmelig bøvlet at kon‐
vertere fra det ene til det andet system.

Det foreløbige
budget 2011 skal
ligge klar inden
sommer, og det
endelige budget
skal være helt
færdigt inden 15. november 2010.
Lidt i tråd med nyt regnskabsprincip
(og en betænkning 1491) er vi pålagt
indenfor de næste to år at foretage en
omkostningsberegning af ydelserne på
kirkegårdene. Hvad angår renholdelse
og vedligeholdelse af gravsteder, må vi
forvente, at der på sigt vil blive tale om
yderligere brugerbetaling. Vi er så småt
gået i gang med sådanne beregninger,
som resulterer i, at der allerede i år må
varsles enkelte takststigninger.
Ovenstående er en del af udviklingen i
samfundet, hvor der i fremtiden vil væ‐
re færre økonomiske midler til rådighed
i folkekirken. Der er således god brug
for at vide, hvad pengene bruges til.
Kan vi gøre det anderledes og skal vi
prioritere anderledes? Og hvordan får vi
mest mulig kirke for pengene?
Det prøver vi efter bedste evne at ar‐
bejde med i menighedsrådet – og vi
hører også gerne din mening om det.
Den kirkelige aktivitet i al sin mangfol‐
dighed omkring vore tre dejlige forskel‐
lige kirker skulle nødig blive væk i de
smukke kirkegårdsanlæg.
God sommer!
Svend Aage Jensen
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Vinden har lyd af sol og latter
Vinden har lyd af sol og latter
titusindfryd og sangens datter
åbner, lukker dagen ind
himlen tar farve af hendes skin
Den bedste tid er lige her
blomstrende, brusende, levende
et øjeblik, en evighed
træerne blomstrer igen.
(Prædikerens Bog 12).

Der kom en hilsen fra en gammel
ven med posten. Det er ikke så tit
det sker. Men så skete det alligevel.
En pakke med et kort og en ønske‐
hilsen: ”Går det godt du gamle?”
og en bog med digte – og en CD
med musik. Jeg blev meget glad.
Og nu har jeg lyttet til musikken,
som han har komponeret. Og dig‐
tene han har skrevet. Og jeg synes
de er så meget ham, og jeg synes
de er fine, smukke og poetiske.
De er skrevet på baggrund af tek‐
ster i Det gamle Testamente. Han
skriver selv om dem: ”Det gamle
Testamente er i denne forbindelse
ikke den klassiske shake‐it cocktail
med en halvmåne af lime hængen‐
de på kanten. Og så alligevel.

Sød, frisk og en smule skarp og
med risiko for at verden kommer til
at snurre en smule. Det gamle Te‐
stamente er den kristne bibels nat‐
teside. Mest kendt for blodige be‐
retninger, slægtstavler og de 10
bud. Men på den næste side er der
1001 nat, vild poesi, smuk erotik og
vidunderlig enkelhed. Og hvis man
er ”fed up” med analyser og tabel‐
ler og retorik og dogmatik, så er
det som at ramme en oase. Ta’r
imod på bare fødder som når
grundvand rammer rødder.”
Ha, ha! Rigtig godt,
Arne, din gamle flip‐
per! Det er godt pop‐
musik og smuk digt‐
ning. Og det er sådan
at jo flere gange jeg
hører den, jo mere
sommerglad bliver
jeg. Og jeg vil anbefale den til alle
der har lyst til at gå på en opdagel‐
sesrejse i livet og poesien, og sam‐
tidig ønske god sommer til alle.
Venlig hilsen
Jes Rønn Hansen

Arne Andreasen: Et øjeblik ‐ en evighed.‐Haslev
Udvidede Højskoles Forlag 2010, 300 kr.

Har du glemt tøj i Sognegården?
Det er dejligt, at Sognegården er et me‐
nighedshus, som bliver brugt til mange
forskellige arrangementer, mindesamvær
og sammenkomster. Gennem årene har vi
opbevaret glemte tøj og sager, men nu vil
vi aflevere det til Folkekirkens Nødhjælps
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butik. Derfor alle er vel‐
kommen til at komme
forbi onsdag den 11. au‐
gust fra 8.30‐16 og se om
noget, der blev glemt,
skal hentes.

Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
21. marts
Kasper Iwan Sonne
Anna Marie Hansen
28. marts Sille Birch Larsen
8. maj
Katrine Bloch Refslund
9. maj
Mikkel Rønholt Jacobsen
13. maj
Jonas Bay Laursen
23. maj
Tobias Toudahl Hansen
Klara Sommer Boesen
30. maj
Frederikke Bagger Bendix
Mathias Nielsen
Viet i Strib kirke
22. maj Dorte Bek & Louis Folkvardsen
29. maj Mette Haulund Christensen &
Jan Kurt Nielsen
Begravet/bisat fra Strib kirke
19. februar Emma Møller Asmussen
22. februar Poul Daugaard
25. februar Astrid Andersen
26. februar Anette Susanne Jørgensen
27. februar Michael Lefoli Christensen
5. marts
Leif Anker Clausen
Flemming Halmøe Dreiøe
18. marts
Henrik Pedersen
8. april
Marius Engholm Simonsen
9. april
Karen Uldall
13. april
Aase Rasmussen
17. april
Jesper Bennike
29. april
Karen Warming
1. juni
Ole Andresen

Døbt i Røjleskov kirke
20. februar Carl Hjuler Mikkelsen
28. marts William Junge
Oskar Stenager Urhøj
4. april
Klea Suitso
Mark Hjorth Børgesen
Victor Azpeitia Haavik
2. maj
Lau Bjerg Sørensen
30. maj
Ida Gotholt Schmidt
Alberte Panduro Thrane
Viet i Røjleskov kirke
6. marts Pernille Beck Nielsen &
Henrik Ulvsbjerg Jørgensen
15. maj Trine Marie Kofod &
Mikkel Christian Wendelboe
Høyerby
22. maj Louise Bendixen Jørgensen &
Carsten Jacob Olsen

Døbt i Vejlby kirke
21. februar Magnus Hede Laugesen
7. marts
Thor Lykke Kjæmpe Jacobsen
Viet i Vejlby kirke
22. maj
Tine Pedersen &
Kent Stingelund Pedersen
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
11. marts Mary Frederikke Jørgensen
27. marts Ingelise Hansen
29. marts Inger Hansen
6. maj
Svend Aage Sørensen
18. maj
Ingrid Valborg Glintborg
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Det sker

sommer i pastoratet

Stemningsfuld sommerkoncert

Legestue

Fr. 18. juni kl. 20.00 i Røjleskov kirke

Hver tirsdag mellem 10 og 12 er der legestue
i Strib Sognegård for børn under 6 år ifølge
med voksen.

Kirkekor
KORSKOLE (for piger i 3. og 4. klasse) og
PIGEKOR (lønnet pigekor) starter efter som‐
merferien i uge 33. Tilmeldinger til organist

Cæciliekoret fra Århus under ledelsen
af den bulgarske Michael Deltchev syn‐
ger klassisk kirkemusik i kirken og der‐
efter danske sommersange på plænen,
mens fuglene flyvende omkring. Ved
orglet ‐ Birgitte Skovmand. Fri entré.

Gospelkoncert
Fr. 10. september kl. 19.30 i Strib kirke
Luften bliver
tyk af gospel‐
stemning, når
de musikalske
Gospel Sisters
giver koncert
og lader publikum mærke gospelmusik‐
kens intensitet og spontanitet på egen
krop. Fri entré.

Høstgudstjenester
Høstgudstjenester er særlige takke
gudstjenester, hvor vi takker for årets
høst, det daglige brød og for de gaver
Gud skænker os gennem hele året.
Høstgudstjeneste den 5. september i
Strib kirke er en familiegudstjeneste,
hvor gudstjenesten er særligt tilrette‐
lagt for børn. Efter høstgudstjenester‐
ne i Røjleskov og Vejlby kirker, er der
kirkefrokost i missionshusene.
Kom med til høstgudstjenesten og vær
med til at holde en gammel dansk tradi‐
tion ved lige.
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Helle Sørensen, 30259053

MOTETKOR (lønnet voksenkor) øver
i Strib Sognegård torsdage kl. 16‐17
Tilmeldinger til organist Birgitte Skovmand,
21816965 / vsr_organisten@mail.dk

Sommerkaffe
Hver onsdag i juni er der formiddagskaffe
og sang i Strib Sognegård.

Dagligstue
Hver onsdag kl. 10‐12 er der kaffe, rundstyk‐
ker og et lille foredrag i Strib Sognegård.
Sæsonen begynder 18. august.

IM Røjleskov
Oplysninger angående møder i Røjleskov:
Kontakt Hans Lundgaard tlf. 6440 2510

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

Vejlby‐Strib FDF
Friluftsliv, kammeratskab og grineflip for
drenge og piger. Hør nærmere hos leder
Martin Sørensen, tlf. 2424 3372

KFUM og K Vestfyn
Ti. d. 14. september 19.30 Formidling af
kristendommen gennem medier
v/ stud.theol. Majbrit Billesø Jensen,
Århus, i Strib Sognegård

Indsamlinger i kirkerne
8.august pastoratets menighedsplejen
Høstoffer fordeles mellem Folkekirkens Nød‐
hjælp, Dansk Missionsråd, Kirkens Korshær, SOS‐
børnebyerne og pastoratets menighedsplejen

Gudstjenester

sommer i pastoratet
Vejlby

20. juni
3.s.e.Trin.
27. juni
4.s.e.Trin.
4. juli
5.s.e.Trin.
11. juli
6.s.e.Trin.
18. juli
7.s.e.Trin.
25. juli
8.s.e.Trin.
1. august
9.s.e.Trin.
8. august
10.s.e.Trin.
15. august
11.s.e.Trin.
22. august
12.s.e.Trin.
29. august
13.s.e.Trin.
5. september
14.s.e.Trin.
12. september
15.s.e.Trin.
19. september
16.s.e.Trin.
26. september
17.s.e.Trin.
3. oktober
18.s.e.Trin.

9.00

Strib

jrh

Røjleskov

19.30 jrh

10.30 jrh

10.30 blt

9.00

kirkekaffe

blt
kirkekaffe

10.30 blt

9.00

10.30 Christina

blt

Ebbesen

9.00

blt

10.30 blt
10.30 blt

9.00

blt

19.30 jrh

10.30 jrh

9.00

jrh

9.00

10.30 gg

gg

9.00

gg

10.30 gg

kirkekaffe / indsamling

indsamling

10.30 blt

10.30 gg

9.00

9.00

10.30 blt

10.30 gg

10.30 gg

9.00

gg

gg

kirkekaffe

10.30 blt

blt
kirkekaffe

9.00

blt

Høst‐

10.30 blt

familiegudstjeneste

9.00
10.30 gg

Høst‐

gg

10.30 gg

10.30 blt

9.00

blt

10.30 gg

10.30 blt

gudstjeneste / indsamling

9.00

gg

Høst‐

gudstjeneste / indsamling

10.30 blt

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

10.30 gg

9.00

blt

Plejehjemsgudstjenester
Alle må deltage i gudstjenesterne på vore plejehjem.
På plejehjemmet Strandvejen
afholdes gudstjeneste 1. torsdag i måneden kl. 10.00.
På Ældrecentret Rudbækshøj
afholdes gudstjeneste 2. torsdag og 4. torsdag i måneden kl. 14.15.
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Navne– og adresseliste
for Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat

Kirkekontoret:
Strib Præstegård, Nørre Alle 38, Strib
Tlf.: 6440 1075, jrh@km.dk
Træffes bedst:
Ti ‐ Fre: 11.00‐12.00 og To: 18.00‐19.00
I perioden fra 1. august til 1. december er kirke‐
kontoret lukket og henvendelse kan ske til
kordegnen ved Middelfart kirke tlf: 6341 4330
Sognepræst
Jes Rønn Hansen (udstationeres som feltpræst
i perioden aug ‐ nov 2010 )

Grethe Gitz Christiansen (vikar under sognepræstens
udstationering)

Tlf.: 6440 2642, malteol@stribnet.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.: 3025 9053
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

Sommerhilsen fra pastoratets pigekor :)

