Fra redaktionen
For de svage i kødet, Håber alle har haft en god ferie;
Netop nu, hvor jeg skal skrive
for de drikfældige vejret kan vi ikke være skeptiske
indlæg til bladet, så ser jeg ud på
(jeg har en tom flaske for hvert over for. Det har været en rigtig
regn og blæst.
barsk fortsæt)
Jeg tænker: Vi
god sommer, hvad
er kun i august; Fred på jorden, hvile
vejret angår. Husk
for alle forfulgte!
hvad sker? Er
åbenhed og gensidig
snak altid er med til
(jeg er bagud med
sommeren
at minimere vores
skatten)
allerede ovre?
skepsis!
Jeg beder for de
Nej vi får sik‐
Derfor vil vi også
polioramte, de
kert mange
meget gerne ha’
atombestøvede,
gode dage
indlæg til vores blad,
for de tandløse og
endnu, eller hvad? Skal jeg virkelig
dem med polypper
både med og uden
gå med hunden?
(man ved aldrig)
skepsis.
Er jeg skeptisk? Måske…
Jeg beder om balance i tilværelsen
Benny Andersen har skrevet
som kræmmeren der snyder med
Bente Nørgård‐Sørensen
”Skeptisk Bøn”:
vægten:
Jeg beder for de svage i ånden
(det kneb med kryds‐ og
måtte den bare vise rigtigt!
tværsen i dag)
Kirkebladet udgives af
menighedsrådet i
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Kristine Z. Nüchel.
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Sognekalenderen
September
To 16.
Sø 19.
Sø 26.

9.00 Babysalmesang starter i Strib kirke
10.30 Høstgudstjeneste i Vejlby kirke
med kirkefrokost
10.30 Høstgudstjeneste i Røjleskov kirke
med kirkefrokost

Oktober
Sø 10.
To 28.
Lø 30.
Sø 31.

16.00 Musikgudstjeneste i Røjleskov kirke
19.30 Teaterforestilling i Vejlby kirke
Kirkehøjskole i Strib Sognegård
10.30 B.U.S.K. med minikonfrmander
i Vejlby kirke

November
Ti 9.
Ti 16.
Sø 28.

19.30 KFUM&K i Sognegården
15.30 Synge Lyst i Strib kirke
19.30 Advents musikgudstjeneste
i Røjleskov kirke

December
Sø 12.
To 23.
Fr 31.
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19.30 De 9 læsninger i Vejlby kirke
14.00 Julefamiliegudstjeneste i Strib kirke
16.00 Nytårsaftensgudstjeneste i Strib kirke

DISCIPEL – hvem? Mig?
Vi kender ordet ”discipel” fra Det Nye Testa‐
mente. Det er latin og betyder elev/lærling.
Jesu disciple stod altså i ”Mesterlære” hos
ham. Opgaven på deres svendestykke lød:
”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå
derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disci‐
ple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og
Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde
alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med
jer alle dage indtil verdens ende.” Disciplene
tog deres opgave alvorligt og begyndte at
døbe på Jesu Ord.
Pinsedag blev den første store dåbsdag – og
kaldes for ”Kirkens fødselsdag”. Siden er den
kristne dåb blevet viderebragt, slægt efter
slægt. De fleste af os har også modtaget då‐
ben som barn. Men betyder det egentlig så
meget? Er det ikke bare en gammel familietra‐
dition?

med os. Han uddyber derimod budet og udvi‐
der det til også at omfatte vor fjende, som er
imod os.
Andre religioner er enige med kristendommen
langt hen ad vejen mht. humanisme og næste‐
kærlighed, men det er særegent for kristen‐
dommen, at vi påbydes at elske vore fjender.
Det er kristendommens kendemærke. Men er
det ikke over vor menneskelige evne?
Måske skal vi lære det, som Søren Kierkegaard
har udtrykt sådan – at med hensyn til det spejl,
der er givet os i Guds Ord, gælder det, at vi
ikke bare skal se på spejlet, på ordene, men se
os selv ind i spejlet. Da ser vi os som selvoptag‐
ne mennesker. Men lærer vi efterhånden ikke
kun at se i spejlet med vore øjne, men også
med vort hjerte – så vil vi se en anden, én me‐
re, foruden os selv i spejlet, én, som hjælper og
følger os på vor vej i livet.

Jo, det er en smuk tradition – og meget, meget
mere! I dåben bliver Guds favnende og barm‐
Om vi er Jesu disciple? YES!
hjertige hænder rakt frem imod os. Vi lader os
Grethe Gitz Christiansen
blive små, og ved at modtage Guds ube‐
tingede kærlighed og nåde, bliver vi ved
Helligåndens kraft i stand til som disciple
at viderebringe kærligheden til andre.
Essensen af Jesu lære er ”det dobbelte
kærlighedsbud”: Du skal elske Herren din
Gud .. og din næste som dig selv.
Som mig selv? Jamen, min næste kan jo
være hvem som helst! Ja, lige netop.
Ligegyldigt, hvem han/hun er, lugter
eller ej, er hvid eller sort, bærer tørklæ‐
de eller ej, er én, du har sympati for –
eller mildest talt ikke bryder dig om, så
er han/hun lige dér blevet din næste,
som du skal elske, som dig selv. Over for
dette bud, har vi en tendens til at ind‐
snævre kærlighedsbudet: ”Elsk din næ‐
ste ‐ og lad mig have haderetten overfor
min fjende” – det må være rimelig tanke‐
gang, synes vi. Men Jesus er ikke enig
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Formandens hjørne
Efter en god sommer og en stille periode i
menighedsrådsarbejdet er det tiden at tage fat
igen. Stilheden til trods er der blevet forkyndt
Kristendom for os søndag efter søndag i såvel
Vejlby, Strib som Røjleskov Kirker – og sådan
skal det fortsat være. Eller skal det nu også
det? – kunne en hverdagsgudstjeneste i en af
kirkerne ikke også være en mulighed.

menighedsråde‐
ne imellem bliver
drøftet og be‐
sluttet.

I Vejlby Kirke
arbejder vi med
en renovering af nordkapellet, som i dag rum‐
mer to stensarkofager med oberstløjtnant
At skaffe rum og gode vilkår for evangeliets
Andreas von Raiser og hustru Agatha
forkyndelse (menighedsrådslovens § 1, stk. 2)
Rodsteen Urne, døde i henholdsvis 1782 og
er en af de fornemste opgaver, som vi i menig‐ 1779. Ægteparret var tidligere ejere af såvel
hedsrådet skal tage os af ‐ blandt så meget
Billeshave som Vejlby Kirke, og ved salg heraf
andet.
betingede de sig, at de ved deres død skulle
hensættes i kapellet. Kapellet er i dag lukket
Budget 2011 skal gøres færdigt inden
med en mur, som ikke var en del af det oprin‐
15. nov. 2010. I den anledning har der den
delige kapel.
17. august været et så‐
Menighedsrådet
kaldt budgetsamråd i
modtog i 2009
Middelfart provsti – det
en arv, som kun
er et årligt offentligt
må anvendes til
møde, hvortil alle prov‐
renovering af
stiets menighedsråd er
nordkapellet.
inviteret. Her drøftes
Derfor arbejdes
den samlede økonomi
der nu med et
for alle 13 kirkekasser
projekt, der i alt
væsentlig om‐
og provstikassen, her
foretages prioriteringer
fatter en fjernel‐
af større byggerier og
se af muren og
renoveringsopgaver og
en istandsættel‐
her søges opstillet en samlet langtidsplan for
se af det nu atter åbne kapel.
sådanne opgaver. Når så også landskirkeskat‐
ten og det kommunale skatteudskrivnings‐
Projektets gennemførelse forudsætter dog at
grundlag er kendte, kan de endelige budget‐
der kan skaffes penge hertil, ca. 0,5 mill. kr.,
rammer udmeldes til hvert menighedsråd – og dels fra arven og dels ved bidrag fra den Rai‐
det forventer vi sker den 15. sept.
serske Stiftelse i Sverige eller fra andre. Der vil
ikke blive brugt ligningsmidler til realisering af
projektet.
Til orientering kan oplyses, at de samlede
drifts‐ og anlægsudgifter for Vejlby, Strib og
I Strib Kirke er vi begyndt at se frem til og for‐
Røjleskov kirkekasse andrager ca. 4 millioner
kr.
berede 100 års jubilæet den 30. april 2011. Der
skal bl.a. udarbej‐
Et budgetsamråd omhandler ikke kun økono‐
des et særligt jubi‐ Menighedsrådsmøder
mien. Der orienteres også om livets gang i
læumskirkeblad
Ti. 26. oktober kl. 19.00
provsti og i provstiudvalget, ligesom igangvæ‐ med Strib Kirkes
Ons 24. november kl. 19.00
Dagsorden og referater kan man
rende og kommende samarbejdsprojekter
historie og andet.
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finde i kirkerne, sognegården eller
på pastoratets hjemmeside.

Formandens hjørne
Desuden har vi i menighedsrådet fået et ano‐
nymt tilsagn om en udsmykning til kirken i
anledning af jubilæet – og det ser vi med glæ‐
de frem til at arbejde videre med.

Vi er glade for at Grethe Gitz Christiansen sva‐
rede ja til biskoppens henvendelse om at vika‐
riere for Jes under udsendelsen. Grethe Gitz
blev indsat som fungerende sognepræst søn‐
dag den 1. august uden større ceremonier –
I Røjleskov Kirke er der ikke i den nærmeste
sådan var det aftalt og ønsket. Biskoppens
fremtid planer om større projekter – og et 100 kollats blev dog læst op, så vi er overbeviste
års jubilæum der, må vi vente yderligere 3 år
om, at Grethe Gitz virkelig er ”en ret beskikket
på.
præst i sognene”, og hun har jo prøvet det før.
Vi byder her Grethe Gitz velkommen som fun‐
Til gengæld har kirkeministeriet meddelt os, at gerende sognepræst – om end lidt sent.
kirkedistrikter fra 1. okt. 2010 omdannes til
sogne. Det betyder for os, at Røjleskov Kirkedi‐ En konsekvens af ovenstående er, at kirkekon‐
toret i Strib er lukket under Jes’s udsendelse;
strikt fremover hedder Røjleskov Sogn
(tidligere Strib ‐ Røjleskov Sogn). Vi er således henvendelse kan ske til kordegn Lars Brønse‐
fremover et 3‐sogns pastorat.
rud i Middelfart.
Som nok de fleste bekendt er sognepræst Jes
Rønn Hansen udsendt som feltpræst til Afgha‐
nistan i en kortere periode. Jes tog af sted
søndag den 1. august sammen med ISAF Hold
10 og skal gøre tjeneste i ca. 3 måneder, idet
feltpræstetjenesten ved dette hold er delt;
normalt er en udsendelse på ca. 6 måneder.
Jes forventes tilbage i embedet 1. december
2010. Vi tror, at Jes er til stor nytte og hjælp for
de udsendte, og vi håber, at det må gå dem
godt, og at de alle vender hjem igen.

Såvel konstitueret sognepræst Grethe Gitz
som sognepræst Bente Luise Toft går en travl
tid i møde med opstart af de nye konfirmand‐
hold og vinterhalvårets øvrige aktiviteter og
møder.
Og så er der i øvrigt offentlige menighedsråds‐
møder den 26. okt. og 24. nov. 2010 – alle mø‐
der er kl. 19.00 i Strib Sognegård.
Svend Aage Jensen

Nordkapellet i
Vejlby kirke

Tegning af Vedel‐Simonsens medarbejder Niels Ringe, ca 1825.
Fra bogen ”Vejlby minder, virke og tro” af Åge Petersen, 1972

Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Det sker
Musikgudstjeneste

Synge Lyst i Strib kirke

Sø. 10. oktober kl. 16.00
i Røjleskov kirke

Ti. 16. november kl. 15.30

Medvirker Cantica‐
korene, Vor Frelsers Kirke
i Horsens, med M. Boje‐
sens ”Pater Noster”

Peter og ilddåben
To. 28. oktober
kl. 19.30 i Vejlby kirke
Den ordrette genfortæl‐
ling af Lukas´ skildringer af
Simon Peter v/instruktør
Jakob Christensen og
skuespiller Caspar Koch.
Da Jesus møder Simon
første gang, siger han: ”Du
er Simon. Du skal kaldes
Kefas!” (Det vil sige Peter).
Dermed fik Simon Peter
uopfordret et navn og en
opgave. Navnet beholdt han, da Jesus senere
blev hans mester, og opgaven brugte han de
næste par år på at finde ud af, indtil den
pludselig stod lysende klar for ham: han skul‐
le være talsmand for Helligånden, bærer af
Guds kraft til menneskene. En fantastisk
oplevelse af Bibelfortælling, hvor musik og
teater mødes i kirken. Fri entré.

På opfordring fra DR inviterer Strib kirke
småbørn, forældre og bedsteforældre til
syng sammen og hi‐
storie fortælling. Der
synges børnesange
og salmer og Dukken
Molly fortæller histo‐
rien om de 100 får.
Men... Mollys ene lille
får er blevet væk, så
vi må hellere se om vi
kan hjælpe Molly med
at finde det. Kirkens
børnekor og organi‐
ster medvirker sammen med sognemed‐
hjælper Kristine. Alle er velkomne!

Advents musikgudstjeneste
Sø. 28. nov. kl. 19.30 i Røjleskov kirke
Ved gudstjenesten medvirker kirkernes
børnekor og Motetkor. Efter gudstjenesten
er der æblekage og kaffe i missionshuset!

De 9 læsninger
Sø. 12. december kl. 19.30 i Vejlby kirke

Kirkehøjskole

Medvirker sognepræst, organister, oplæse‐
re, kirkernes børnekor og Motetkor. Hvis du
har lyst til at læse op, er du meget velkom‐
men til at kontakte sognemedhjælperen på
tlf. 6440 1198

Lø. 30. oktober i Strib Sognegård
Kristendom og billedkunst

Babysalmesang i Strib kirke

Se side 9

B.U.S.K. Familiegudstjeneste
Sø. 31. oktober kl. 10.30 i Vejlby kirke
B.U.S.K. står for Børn‐Unge‐Sogn‐Kirke. Det
er familiegudstjeneste med tema ”Gud ven‐
der alting på hovedet”, hvor årets Vejlby
minikonfirmander medvirker.
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Hver torsdag 9‐9.45 fra den 16. september
til den 11. november er der babysalmesang.
Det er et tilbud om musikalsk samvær i kir‐
kerummet til forældre og spædbørn.
Kontakt Sognemedhjælperen, 6440 1198/
vsr_pastorat@mail.dk

efterår i pastoratet
Legestue

IM Vejlby

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

To. 29.sept. 19.30 Høstfest Vejlby, Pastor Jens
Skøt Ølsted
To. 7. okt. 19.30 Efterårsmøde Vejlby, missionær
Susanne Kristensen
To. 28. okt. 19.30 Bibelforedrag v/ Pastor Bente
Toft, Vejlby
To. 11. nov. 19.30 Møde v/ Missionær Susanne
Kristensen
Fre. 19. nov. kl. 14.00 Bazar med Volontører fra
Tanzania
kl. 19.30 Ruth Inge Gregersen
To. 9.dec. 19.30 Julemøde v/ Pastor Gelardi
Mikkelsen, Erritsø

Kirkekor
‐ i Strib Sognegård
PIGEKORSKOLE ‐ Tirsdage kl. 14.30
PIGEKOR ‐ Tirsdage kl. 14.30
MOTETKOR ‐ Torsdage kl. 16‐17
Interesserede kan henvende sig til
organisterne, vsr_organisten@mail.dk

Dagligstue

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

Vejlby‐Strib FDF

Hver onsdag kl. 10‐11.30 er der kaffe, rund‐
stykker og et lille foredrag i Strib Sogne‐
gård.

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

Plejehjemsgudstjenester

KFUM og K Vestfyn

Alle må deltage i gudstjenesterne på vore
plejehjem. Der serveres kaffe efter gudstje‐
neste.
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.

IM Røjleskov
Ons. 6. okt. 19.30 Efterårsmøde i Røjleskov Kirke
v/ Pastor Kresten Christensen, Erritsø
Efterfølgende kaffe i Missionshuset
Fre. 29.okt. 19.30 Bazar i Røjleskov missionshus
v/ Jens Nielsen, Mission Afrika
Ons. 29.dec. 19.30 Julefest Røjleskov IM hus
v/ Jens Ole Jespersen

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

Ti. 14. sept. 19.30 i Strib sognegård Formidling af
kristendommen gennem medier
v/stud. theol. Majbrit Billesø Jensen.
Århus
Tir. 12. okt. 19.30 i Asperup‐Roerslev sognehus
Livets træ, dødens kors, gravens lys.
v/Thorkild Sørensen, Haderslev
Ti. 9. nov. 19.30 i Strib sognegård
Hævnens lov eller forligets mulighed.
v/Pens. fængselspræst Carl Lomholt,
Horsens
Lø. 14. nov. på Skåstrup Strand Distrikt Fyn stæv‐
ne fra kl. 14.00 ‐ 22.00.
Ti. 7. dec. 19.30 i Asperup‐Roerslev sognehus
Adventshygge med sang og musik

Indsamlinger i kirkerne
31. okt. KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark
28. nov. Dansk Ethioper Mission

Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Personalet på vores kirkegårde
Som mange har oplevet og læst i tidligere
blade, er der sket lidt med vores persona‐
le på kirkegårdene. Vi har som sagt ansat
en ledende graver Jens Otto Nielsen.
Kristine
har
snakket
med
ham, da
han sad
en dag
med
rynker i
panden
og så på computeren på kontoret i Strib.
Jeg har hørt, at du er landmand?
Det kan man godt sige, selv om jeg er en
rigtig bydreng og har aldrig haft landbrug
selv. Min onkel havde en gård, hvor jeg
kom hver sommer. Jeg hjalp med at malke
køerne og slog græs. Det var dejligt at
komme ud af byens larm og sidde i duf‐
tende græs. Jeg elsker planter ‐ de er så
livsbekræftende. Derfor tog jeg en land‐
mandsuddannelse og har været landmand
i 30 år.

Har du også noget adeligt i dig?
Jeg har været forvalter på det største
gods på Fyn ‐ Wedellsborg i 15 år. Så kan
man godt sige, at jeg har haft noget med
de adelige at gøre.
Er der noget, som giver dig rynker i panden
i dag?
Nej.. Det er slet ikke computeren eller
noget andet. Jeg er glad for, at det er for
kirken jeg arbejder, dette fordi der er altid
håb, liv og trøst. Jeg glæder mig til at mø‐
de folk, brug mine lederevner og min kær‐
lighed til naturen. Og så glæder jeg mig
også til alle de udfordringer, som venter i
alle tre kirker og på de tre kirkegårde.

Udover Jens Otto er også Per Christensen
ansat som medhjælper. Per kan alt, også
de opgaver vi før havde andre håndvær‐
kere til. Per vil være at se på alle kirkegår‐
de; dog mest i Strib.

Vi har stadig de
”gamle”; Lise
Hakala i Røjle‐
skov, Hans
Jørgen Jensen
Landmand uden gård ‐ kan man det?
i Vejlby og
Jeg har været elev på mange små gårde, Bjarne Bendt‐
men fandt ud, at jeg ikke vil gå alene. Jeg sen i Strib. Alle
er jo en meget social bydreng. Derfor
vil dog være at
valgte min kone og jeg at arbejde på en
se, hvor der er
revalideringsinstitution for unge, hvor
brug for deres
beskæftigelsen var landbrug; her skulle vi arbejde. Og de
også vejlede dem videre i deres liv. Jeg fik gør det gerne.
her både indblik i ledelse og det grønne
område.
8

Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad

Kirkehøjskole
2010‐2011
Middelfart provstiet har en fælles Kirke‐
højskole. I år er de fem lørdage om
”Kristendom og kunst”. Det foregår igen
lørdag formiddag kl. 9‐12, og atter på skift
i provstiets sognegårde, forsamlingshuse
og konfirmandstuer. Prisen er 200 kr. for
hele forløbet og 50 kr. pr. lørdag.

3. Lørdag 20. november 2010 kl. 9‐12:
Kristendom og kunst gennem tiden
Underviser: Erik A. Nielsen, dr.phil. og profes‐
sor i litteratur på Københavns Universitet
Sted: Sognehuset i Asperup,
Kirkestræde 1, 5466 Asperup

4. Lørdag 5. februar 2011 kl. 9‐12:
Kristendom og musik

På hjemmesiden vil man kunne se hele
Underviser: Jørgen I. Jensen, tidl. lektor i kirke‐
programmet, samt hvordan man tilmelder
historie på Københavns Universitet
sig ‐ www.kirkehojskole.dk
Sted: Nørre Aaby sognegård, Kirkevej,
1. Lørdag 25. september 2010 kl. 9‐12:
Kristendom og film
Underviser: Jes Nysten, teolog, forfatter og
filmanmelder.
Sted: Gamborg forsamlingshus,
Gamborgvej 46, 5500 Middelfart

2. Lørdag 30. oktober 2010 kl. 9‐12:
Kristendom og billedkunst
Underviser: Hans Jørgen Frederiksen, afde‐
lingsleder på kunsthistorie, Århus Universitet
Sted: Strib sognegård, Strib landevej 1, 5500
Middelfart

5580 Nr. Aaby

5. Lørdag 5. marts 2011 kl. 9‐12:
Kristendom og litteratur
Underviser: Anders Thyrring Andersen, littera‐
turhistoriker, forfatter og stipendiat på Syd‐
dansk Universitet.
Sted: Gelsted sognehus ved Gelsted kirke,
Gelstedvej 58, 5591 Gelsted

Vi håber, at I har lyst til at deltage, og be‐
der jer give denne information videre.
På vegne af bestyrelsen og
med venlig hilsen Hanne Drejer

De små symboler i vores kirker
Vores tre kirker er fyldt med symboler, nogle
af dem lægger vi måske sjældent mærke til og
andre kender vi ikke helt betydningen af.
Denne gang ser vi på symbo‐
let på prædikestolen i Strib
kirke.
Det kunne godt have noget
med "Strib" at gøre, men...
Det er et monogram, som
består af tre bogstaver I ‐ H ‐ S.

De står for Iesus Hominum Salvator ‐ latin for
”Jesus Menneskenes Frelser”. Dette
monogram er brugt i mange sammen‐
hænge.
Jesuitter‐ordenen har brugt det i deres logo,
men tilføjet bogstavet V ‐ monogrammet kan
da læses som In Hoc Signum Vinces ‐ "Ved dette
tegn skal du sejre" ‐ de ord kejser Konstantin
den store hørte samtidig med at han så et kors
aftegnet på himlen før et stort slag i år 312.
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke

Konfirmeret i Røjleskov kirke

6. juni
27. juni
11. juli

8. august

Aksel Køstner Laustsen
Frederik Trans Bruun‐Rasmussen
Smilla Aviaaja Nedergaard
Christensen
25. juli
Frida Hella Højmark
Nikolaj Hedegaard Juul Nielsen
William Vig Olesen Jakobsen
1. august
Ea Rehder Sørensen
15. august Mathias Mose Stokholm
Alexander Hilberg
22. august Ida Margrethe Nørgaard Peulicke
29. august Sander Engberg Hjorth
Sofia Hoffmann Melsing

Viet i Strib kirke
18. juni

Berit Lise Winther & Niels Jørgen
Christiansen
10. juli
Bibi Elisabeth Pettersson Larsen &
Kim Larsen
24. juli
Marianne Natascha Beck Holm &
Morten Holmegård Melbye
28. august Mia Jacobsen & Mikkel Skjødt

Begravet/bisat fra Strib kirke
4. juni
23. juni
7. juli
9. juli
27. juli
16. august
19. august

Johanne Weber‐Jørgensen
Jørgen Peter Madsen
Conni Hertz Hansen
Alain Christian Ammundsen
Ella Margrethe Rasmussen
Gerda Donsig Rasmussen
Mary Jørgensen

Døbt i Røjleskov kirke
20. juni
4. juli
8. august

10

William Egens Pasgaard Bangshøi
August Sigurd Schiang‐Sørensen
Dicte Marie Elizabeth Andersen
Sigurd Oscar Alexandersen
Frederik Graakjær Lauritzen

Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad

Henrik Heise Korsgaard

Viet i Røjleskov kirke
31. juli
14. august

Christina Tjørnelund Olesen &
Martin Andersen
Dorte Clausen &
Thorbjørn Andersen

Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
13. juli

Arne Larsen

Døbt i Vejlby kirke
29. august Oscar Zhi Kristoffersen

Viet i Vejlby kirke
3. juli
10. juli

Astrid Todrem & Preben Wolf
Joan Dalgaard Olsen & Kristian
Karlsen

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
3. juni
Marie Pedersen
6. juli
Gudrun Valborg Clausen
20. august Kaj Skovgaard Jeppesen

Gudstjenester
Vejlby

efterår
Strib
10.30 gg

Røjleskov

26. september
17.s.e.Trin.

9.00 gg

10.30 blt

3. oktober
18.s.e.Trin.

10.30 blt

10.30 gg

9.00

10. oktober
19.s.e.Trin.

10.30 blt

10.30 Søren Ruager

16.00 blt

gudstjeneste / indsamling

blt

musikgudstjeneste

9.00 blt

17. oktober
20.s.e.Trin.

10.30 blt

24. oktober
21.s.e.Trin.

19.30 gg

31. oktober
22.s.e.Trin.

10.30 blt

7. november
Allehelgen

9.00 gg

14. november
24.s.e.Trin.

10.30 gg

10.30 blt

9.00

blt

21. november

10.30 Gelardi

10.30 gg

9.00

gg

10.30 blt

19.00 gg/blt

Sidste s. i kirkeåret

Høst‐

10.30 gg
B.U.S.K.

med minikonfirmander

10.30 gg

9.00

indsamling

19.30 blt

gg
indsamling

10.30 gg

mindegudstjeneste

Mikkelsen

28. november
1.s. i advent

10.30 gg

5. december
2.s. i advent

10.30 jrh

12. december
3.s. i advent

19.30 jrh

19. december
4.s. i advent

9.00 blt

indsamling

indsamling

14.00 jrh

adventsmusikgudstjeneste

10.30 blt

Strib skole medvirker

10.30 jrh

9.00

jrh

De 9 læsninger

10.30 blt

gg ‐ Grethe Gitz Christiansen
blt ‐ Bente Luise From Toft
jrh ‐ Jes Rønn Hansen
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Når babyer synger i kirken
Navne– og adresseliste
for Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat

Kirkekontoret:

Navne–
og adresseliste
Strib Præstegård,
Nørre Alle 38, Strib
for Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat
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
Onsdag er fridag
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,
tilmeld dig til vores NYHEDSBREV ved at
skrive en e‐mail til vsr_pastorat@mail.dk

www.pastorat.dk

