I sne står urt og busk i skjul
Tekst: B. S. Ingemann, 1831
Melodi: J. P. E. Hartmann, 1866

Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer,
giv tid, og bi på Herrens stund,
‐ hans skønhedsrige kommer.

I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.

I det øjeblik jeg sad og skrev dette indlæg,‐ det
første i det nye år, stod det hvidt
i hvidt. Derfor denne sang og
ønsket om en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.

Giv tid! giv tid! ‐ den nynner glad
og ryster de små vinger, ‐
giv tid! og hver en kvist får blad,
giv tid! ‐ hver blomst udspringer.

På redaktionens vegne
Bente Nørgård‐Sørensen

Giv tid! og livets træ bli'r grønt,
må frosten det end kue,
giv tid! og hvad du drømte skønt,
du skal i sandhed skue.
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19.30 De 9 læsninger i Vejlby kirke
14.00 Julefamiliegudstjeneste i Strib kirke
16.00 Nytårsaftensgudstjeneste i Strib kirke
19.30 Nytårskoncert i Strib kirke
10.00 Legestuen starter
10.00 Dagligstuen starter
9.00 Babysalmesang i Strib kirke
forårshold frem til 31. marts
Minikonfirmandundervisning starter
for 4. klasser i Strib kirke

Februar
Sø 6.
Ti 8.
To 10.

19.30 Kyndelmisse i Vejlby kirke
19.30 KFUM&K Vestfyn i Strib Sognegård
19.30 Sogneaften med Janne Wibroe

Marts
Sø 6.
Sø 13.
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Fastelavnsfamiliegudstjenester
i Strib kirke kl. 10.30 og Vejlby kirke 14.00
Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling

Lyset fra Helligtrekonger
Vi nåede ikke meget ind i november, før teg‐
nene på julen dukkede op i reklamer og butik‐
ker. Det er som om vores julefest startertidli‐
gere og tidligere, i hvert fald står hele ad‐
ventstiden og december måned i julefejrin‐
gens tegn.
I kirkeåret starter julen først til jul. Adventsti‐
den er egentlig en stille forberedelsestid frem
mod højtid. Til gengæld fortsætter julefesten
helt til Helligtrekonger – den 6. januar. Traditi‐
onelt varer julen altså 12
dage. For mange er jule‐
træet vist allerede smidt
ud før nytår og man er
ved at have fået julerier
nok. Men Helligtrekon‐
ger er nok værd at lægge
mærke til.
De vise mænd kommer
langvejsfra for at se den
nyfødte Kristus. Ved
deres komme bliver det
tydeligt at den nyfødte

frelser er for hele verden. Kon‐
gerne bringer gaver til Jesus‐
barnet og får i grunden selv den
største gave. De bringer julens
lys med sig på hjemvejen, hjem
til det liv der stadig er det sam‐
me men nu oplyst af julens lyd,
af budskabet om at Gud er kommet – og kom‐
mer ‐ til verden. Helligtrekonger, det er julens
lys der stadig skinner i verden, selv efter fe‐
sten er slut.
Førhen sluttede man julen
Helligtrekongers aften,
blandt andet med at tænde
Helligtrekongerslys, smuk‐
ke trearmede stearinlys
som symbol på de tre vise
mænd. Når lyset var
brændt ned, ja så var julen
endeligt ovre.
Og hverdagen kom igen,
men stadig oplyst af julens
lys.
Bente Luise Toft

Med kærlig hilsen
Kære konfirmander,
Nu er det vinter, og mit vikariat i Vejlby‐Strib‐
Røjleskov er slut. Jeg vil benytte lejligheden til
at sige jer tak for en god tid sammen. I har
været nemme at undervise. Hvis det har været
nødvendigt at hæve stemmen engang imellem
(!) ‐ så var det hurtigt glemt igen. Og persona‐
let i kirken fortæller mig, at I ved, hvordan man
begår sig i en kirke. Det er jeg naturligvis lidt
stolt og glad for at høre ;‐) det kommer jer til
gavn senere i livet. Jes vil nu fortsætte under‐
visningen ‐ og det skal I glæde jer til.

gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem
(Matt. 7,12) Den huskeregel skal I tage med jer
ud i livet! Og I skal vide, at Gud altid vil passe
på jer ‐ lige gyldigt hvor gode eller syndige
mennesker, vi er. Det er forunderligt.

Og når det bliver jeres konfirmationsdag, er
det forår! ‐ en forårsdag, hvor Guds kærligheds
skaberværk udfoldes til overflod i den smukke
natur omkring os. Og når I måske en stille stjer‐
neklar nat står under Guds åbne himmel og
ikke kun ser tusind stjerner, nej, millioner af
stjerner, så må vi lovprise og takke Gud for
Vi har i timerne gjort en del ud af at forstå, at vi hans skaberværk, for alting i naturen, for dig
er hinandens medmennesker og derfor har
og mig. I selv vil stå i kirken i jeres fine klæder;
ansvar for hinanden. Vi har hørt om "Den gyld‐ dejlige vil I være som de smukkeste forårs‐
ne regel": Alt, hvad I vil, at mennesker skal
blomster.
Fortsætter på side 9
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Formandens hjørne
Vi er lige gået ind i et nyt kirkeår; derfor må
det være på sin plads med et lille tilbageblik
på noget af det, der har optaget os i menig‐
hedsrådet i 2010. En hel del er lykkedes, og
andet ville vi godt have brugt tid på også.
Det kirkemusikalske faldt på plads ved ansæt‐
telsen af organist Helle Sørensen ved årets
begyndelse, og det er en fornøjelse at se og
høre, hvordan de to organister løser de musi‐
kalske opgaver inklusive det store og voksen‐
de korarbejde.
Strukturændringerne på vore kirkegårde er
gennemført ved opstart af fællesdrift pr.
1. marts under ledelse af nyansat ledende gra‐
ver Jens Otto Nielsen. Det var og er en udfor‐
dring for både personalet og kirkegårdsbruge‐
re – ja, for os alle, at se kirkegårdene som én
enhed. Her efter lille års tid med fællesdrift er
vi overbeviste om, at det var den rigtige be‐
slutning, om end der fortsat er udfordringer at
arbejde med i den kommende tid. Investe‐
ringsbudgettet for 2011 og 2012 er også udfor‐
dret, idet vi har givet anskaffelse af hensigts‐
mæssige maskiner og udstyr til fællesdrift høj
prioritet.
Vi har fået lidt kritik af vedligeholdelsestilstan‐
den på kirkegården i årets løb; den har vi taget
til os og reageret på efter bedste evne. En
omstruktureringsproces er ikke uden omkost‐
ninger på timeforbruget, og da beskæftigel‐
sesgraden er meget stramt opmålt, har vi væ‐
ret pressede. Gevinsten skal nok komme.
Til delvis imødegåelse af ressourceknapheden
arbejder vi lige nu med muligheden for at kun‐
ne kombinere kirkesangerfunktionen og kirke‐
tjenesten. Derved kan vi ved nogle gudstjene‐
ster og kirkelige handlinger undgå at indkalde
en gravermedhjælper til kirketjenesten. Kirke‐
tjenesten skal nemlig afspadseres og fragår
derved kirkegårdsarbejdet. Vi forventer at
kunne prøveordningen af lige efter nytår.

Menighederne
må så vænne sig
til, at der ikke
ved alle gudstje‐
nester er både
en graver og en
kirkesanger til
stede.
Budgettet for 2011 er også faldet på plads, og
godkendt af provstiudvalget. Vi har fået
4,1 mill. kr. af ligningsmidlerne til at dække
forskellen mellem de samlede udgifter på
ca. 5,2 mill. kr. og de samlede indtægter på
ca. 1,1 mill. kr. Samlet set et lidt strammere
budget end i år.
En af de sidste opgaver i kirkeåret for menig‐
hedsrådet er valg til enkeltposterne for det
kommende år; det vil sige valg af formand,
næstformand, kasserer, kirkeværger, kontakt‐
person, sekretær, bygningskyndig og bemyn‐
diget medunderskriver ‐ sådan siger menig‐
hedsrådsloven, at det skal være. Nu ville det jo
være ganske uhensigtsmæssigt og ødelæg‐
gende for kontinuiteten at skifte ud på disse
poster hvert år. Sådan plejer det da heller ikke
at gå, og i år var der også genvalg til alle po‐
ster.
Organisationen i menighedsrådet består der‐
udover af en række udvalg til at tage sig af de
daglige opgaver – p.t. 9 udvalg. Heriblandt et
udvalg der arbejder med det forestående 100
års jubilæum i Strib Kirke 30. april 2011 – en af
de større begivenheder i det nye år.
I et tilbageblik over året er der også grund til
at glæde sig over det gode samarbejde i såvel
menighedsråd som med alle medarbejderne
ved vore kirker. Tak til Jer alle for det, og tak
for Jeres indsats i
Menighedsrådsmøder
arbejdet – det
Ma. d. 24. januar kl. 19.00
giver lyst til at
Tors. d. 3. marts kl. 19.00
fortsætte.
Dagsorden og referater ligger i
kirkerne, sognegården og
på hjemmesiden www.pastorat.dk
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Formandens hjørne
Til sidst et velkommen hjem og et velkommen
tilbage i embedet til sognepræst Jes Rønn
Hansen, som efter en udstationering som felt‐
præst i Afghanistan er genindtrådt i embedet
nu pr. 1. dec.
Det betyder så også, at vi må sige farvel til
fungerende sognepræst Grethe Gitz Christian‐
sen, som så beredvilligt stillede sig til rådighed

Det sker
Nytårskoncert
Fre. 7. januar kl. 19.30
i Strib kirke
Medvirkende Thorbjørn Bogh
Gram, horn og Ingegerd Bogh,
orgel. De vil spille et festligt
nytårs program med bl.a. sat‐
ser fra Mozarts 4 Hornkoncert
og arrangementer af Händels
"Arrival of the Queen of Sheeba" og Sailors
tune , kendt fra "The Proms". Fri entré.

Kyndelmisse
Sø. 6. februar kl. 19.30
i Vejlby kirke
Ved kyndelmissegudstjenesten
fejres lysets komme i lystæn‐
ding, sang, orgelmusik og læs‐
ning. Kirkernes børnekor og
motetkor , organister og præst
medvirker.

Sogneaften om DR kirken
To. 10. februar
kl. 19.30 i Strib Sognegård
De seneste tre år har Janne
Wibroe stået for 131 tv‐
gudstjenester på DR1, og
flere er på vej. På KLF, Kirke
& Mediers landsmøde i Strib
blev Janne Wibroe årets modtager af
foreningens hæderslegat.

som vikar for Jes under den 4 måneder lange
udstationering.
Tusind tak for dit engagement i embedet og
det store arbejde, som du har udført så godt i
perioden.
Glædelig Jul og et godt og
velsignet nytår til alle!
Svend Aage Jensen

i pastoratet
Liturgisk legeplads ‐ ideen om DR Kirken fik
Janne Wibroe i 2005, og tanken med den er,
at menigheder og præster kommer til DR, i
stedet for at DR rejser rundt i landet. DR
Kirken er tilrettelagt specielt for tv i samar‐
bejde med månedens præst, og flere af
dem vælger at bruge DR Kirken som
“liturgisk legeplads”. Spændende aften i
samarbejde med KLF, Kirke og Medie.
Fri entré. Kaffe 20 kr.

Fastelavns familiegudstjenester
Sø 6. marts i Strib og Vejlby kirker
Der er familiegudstjeneste, hvor alle børn er
velkomne til at kom‐
me udklædt. Efter
gudstjenesterne er
der tøndeslagning og
forfriskninger til børn
og voksne. Kom og
deltag i en festlig
fastelavnssøndag i kirken!

Babysalmesang i Strib kirke
Hver torsdag 9‐9.45 fra den 20. januar til
den 31. marts er der
babysalmesang. Det er
et tilbud om musikalsk
samvær i kirkerummet
til forældre og spæd‐
børn.
Kontakt Sognemedhjælpe‐
ren, 6440 1198/
vsr_pastorat@mail.dk
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Gudstjenester
Vejlby
12. december
3.s. i advent

19.30 jrh

19. december
4.s. i advent

9.00 blt

9.00

jrh

10.30 blt
14.00 jrh
Familiegudstjeneste

15.30 jrh

Indsamling

25. december
Juledag

10.30 jrh

Røjleskov

De 9 læsninger

23. december
Lillejuleaften
24. december
Juleaften

Strib

10.30 blt

13.00 jrh
14.30 blt
16.00 blt

14.00

Indsamling

10.30 jrh

26. december
2. juledag

jrh

Indsamling

9.00

blt

10.30

jrh

Fællesgudstjeneste

31. december

16.00 blt

Nytårsaftensdag

10.30

1. januar
Nytårsdag
2. januar
Helligtrekonger

9. januar

blt

Fællesgudstjeneste /
Indsamling

10.30 jrh
Fællesgudstjeneste

9.00 jrh

10.30 blt

10.30

jrh

10.30 blt

10.30 jrh

9.00

jrh

10.30 jrh

9.00 jrh

10.30

blt

9.00 blt

10.30 blt

1.s.e.H3K

16. januar
1.s.e.H3K

23. januar
1.s.e.H3K

30. januar
1.s.e.H3K
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Kirkekaffe
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vinter
Vejlby
6. februar

19.30 blt

5.s.e.H3K

13. februar

10.30 jrh
Indsamling

9.00

Jette Rosendal

27. februar
Seksagesima

10.30 jrh

9.00

jrh

9.00 blt

10.30

blt

Indsamling

Indsamling

10.30 blt

9.00

blt

10.30 jrh

9.00

jrh

Indsamling

6. marts
Fastelavn

14.00 blt

13. marts
1.s. i Fasten

10.30 jrh

9.00 jrh

20. marts
2.s. i Fasten

9.00 blt

10.30 blt

27. marts
3.s. i Fasten

Røjleskov

Lysmesse

Sidste s.e.H3K

20. februar
Septuagesima

Strib

10.30 blt

Familiegudstjeneste

Kirkekaffe / Indsamling

9.00

blt ‐ Bente Luise From Toft
jrh ‐ Jes Rønn Hansen

Jette Rosendal

Indsamling

10.30

jrh

10.30

blt

9.00

jrh

Familiegudstjeneste

Indsamling

10.30 jrh

Kirkekaffe

Plejehjemsgudstjenester
Alle er velkomne i gudstjenesterne på vore plejehjem.
Der serveres kaffe efter gudstjenesten.
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.
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vinter i pastoratet
Kirkekor
‐ i Strib Sognegård
BØRNEKOR ‐ Tirsdage kl. 14.30
MOTETKOR ‐ Torsdage kl. 16‐17
Interesserede kan henvende sig til
organisterne, vsr_organisten@mail.dk

Ons. 23.feb. 14.30 Vinterstævne, Missionær Søren
Grysbæk, Horsens
To. 10.mar. 19.30 Bibelforedrag v/ pastor Jens
Bacher Mogensen, Middelfart
To. 31.mar. 19.30 Bibelforedrag v/ pastor Jes
Rønn Hansen, Vejlby
Oplysninger angående møder i Vejlby:
Rigmor Pedersen, tlf. 6440 1440

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

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

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

Ons. 29.dec. 19.30 Julefest Røjleskov IM hus
v/ Jens Ole Jespersen
Oplysninger angående møder i Røjleskov:
Hans Lundgaard tlf. 6440 2510

Ti. 11. jan. 19.30 Sygehuspræst Solveig Refs‐
gaard, Assens: ”Arbejdet som hospi‐
talspræst” i Asperup Sognehus
Ti. 8. feb. 19. 30 Lektor, cand. theol. Johannes
Nissen: ”Bibel og homoseksualitet” i
Strib Sognegård
Ti. 8. mar. 19.30 Biskop Elisabeth Dons Kristen‐
sen, Ribe: ”Etik og moral – værn eller
våben?” i Asperup Sognehus

IM Vejlby

Indsamlinger i kirkerne

To. 13.jan. 19.30 Bedemøde v/ pastor Jette Ro‐
sendal, Kauslunde
To. 20.jan. 19.30 Nytårsfest, Forstander Jacob
Carl Christensen, Tommerup
To. 27.jan. 18.30 Årsmøde i Missionshuset
To. 17.feb. 19.30 Soldatervennestævne, Lene og
Niels Erhard

24.dec.
1.jan.
13.feb.
27.feb.
20.mar.

IM Røjleskov

Børnesagens Fællesråd
Det Danske Bibelselskab
Danske Sømands‐ og Udlandskirker
KLF, Kirker og Medier
Kristelig Handicapforening

De små symboler i vores kirker
På nordvæggen af Vejlby kirke umid‐
delbart over for indgangen ses et
såkaldt indvielseskors eller vie‐kors.
Korset stammer fra middelalderen,
den katolske tid, hvor biskoppen
ved indvielse af kirken stænkede
vievand på væggen. Der, hvor vandet ramte
væggen, blev korset så malet. Kirken kunne
også blive genindviet, såfremt den af en eller
anden grund var blevet uren.
8
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Ved en større renovering af Vejlby kirke i 1924
blev der yderligere fundet 2 viekors på nord‐
væggen i koret, hvilket fortæller os, at kirken
er bygget af flere gange.
I øvrigt blev der fundet flere andre kalkmaleri‐
er, som enten var ødelagt eller i så dårlig stand
til, at de ikke kunne renoveres. Den største af
dem var om kalkmaleriet, som fortæller histori‐
en om Christophorus. Den bringer vi næste
gang.

Æblegrenen og mælkebøtten
I det samme gik døren op til den fine stue, hvor æble‐
grenen stod i vindueskarmen, og den smukke her‐
skabsfrøken kom ind, forsigtigt bærende på noget,
der var skjult af tre‐fire store blade som et beskær‐
mende kræmmerhus. Ganske forsigtigt tog hun blade‐
ne til side, og man så nu den fine, fnuggede frøkrone
af den foragtede gule mælkebøtte. Den var det, hun
så forsigtigt havde plukket, og så omhyggeligt bar, for
KKJJ
at ikke en af de fine fjerpile, der danner dens tågeskik‐
Æbleblomsten sad på en lille gren i et hegn, og en
kelse skulle blæse af. Hel og herlig havde hun den, og
l1erskabsfrøken kom forbi og brækkede den forsigtigt hun beundrede dens skønne form, dens luftige klar‐
af og stillede den i en krystalvase i vindueskarmen
hed, dens helt særegne sammensætning, dens skøn‐
oppe på slottet. Her stod blomsten i forårssolen og så hed.
ned i haven og ud på marken, og den havde nok af
"Se dog, hvor forunderlig dejlig Vorherre har gjort
blomster og vækster at betragte og tænke over.
den!" sagde hun. "Jeg vil male den sammen med æble‐
Og den fine og yndige æbleblomst ‐ som nok også selv grenen; den er nu så uendelig dejlig for alle, men også
vidste, hvor dejlig den var ‐ så da med en slags medli‐
denne fattige blomst har af Vorherre fået lige så me‐
denhed især på en slags blomster, som der var mæng‐ get på en anden måde! Så forskellige er de ‐ og dog
der af på marker og grøfter; ingen bandt dem i buket ‐ begge børn i skønhedens rige.”
nej, de var alt for almindelige, og så havde de et fælt
Og solstrålen kyssede den fattige blomst, og den kys‐
navn. Det var mælkebøtten. "Stakkels foragtede
sede den blomstrende æblegren, dens blade syntes at
blomst!" sagde æblegrenen "Du kan ikke gøre ved, at rødme derved.
du blev, hvad du blev, du er så almindelig. AK JA. Men
KKJJ
det er med væksterne som med menneskene, der må Så forskellige er også vi ‐ og dog er vi alle hver
være forskel!"
og en Guds elskede barn, som hører hjemme i
"Forskel!" sagde solstrålen i det samme og kyssede
Guds Rige, fredens og glædens rige.
den blomstrende æble gren, men kyssede også alle
mælkebøtterne ude på marken, alle solstrålens brødre
Også en kærlig hilsen og tak til hele menighe‐
kyssede dem, de fattige blomster som de rige.
Æblegrenen havde aldrig tænkt over Vorherres uende‐ den, menighedsrådet, personalet og pastor
lige kærlighed mod alt, hvad der lever og røres i ham, Bente Luise.
den havde aldrig tænkt over, hvor meget smukt og
Grethe Gitz Christiansen
godt, der kan ligge gemt, men ikke glemt ‐ og det var
jo ganske menneskeligt!
Men solstrålen, lysets stråle, vidste det bedre. ”Du ser
ikke langt, du ser ikke klart", sagde den til æbleblom‐
sten, ''hvor er den forkastede blomst, du har så ondt
af?" "Åh, mælkebøtterne!” Sagde æblegrenen, ”aldrig
bIndes de i buket, men trædes blot ned, der er alt for
mange af dem, og når de går i frø, flyver de som uld
over vejen og hænger fast i tøjet på folk.”
"Jeg er virkelig meget taknemmelig for, at jeg ikke er
en af dem!! " Og hen over marken kom nu en hel flok
børn løbende. Den mindste af dem blev båret af sine
søskende og sat i græsset mellem de gule blomster.
Og barnet lo højt af glæde, sparkede med de små ben,
væltede sig omkring og plukkede de gule solskins‐
blomster. De større børn brød blomsten fra den hule
stilk og bandt kæder sammen til håret og halsen og
livet. Det var en strålepragt at se! "Ser du!" sagde
solstrålen ‐ ser du mælkebøttens skønhed!"
”Ahh, for børn! ” svarede æblegrenen.

Alle er I forskellige, og hver enkelt af jer har
Vorherre tegnet i sin hånd ‐ og derfor er I lige
præcis, som I skal være! Jeg får lyst til at for‐
tælle jer et lille eventyr af H.C. Andersen om, at
vi i vor forskellighed alle er elsket af Gud.
Det handler netop om to forårsblomster, en
sart og yndig æbleblomst ‐ og en mælkebøtte:
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Sultens onde cirkel kan brydes
Søndag den 13. marts 2011 sender Vejlby, Strib
og Røjleskov sogne og Folkekirkens Nødhjælp
indsamlere på gaden for at fortsætte kampen
mod sulten i verden ved den årlige sogneind‐
samling.
FN har opgjort, at antal‐
let af ekstremt fattige er
faldet fra 1,8 milliarder til
1,4 milliarder mennesker
siden 1990. Folkekirkens
Nødhjælp synes, det er
en af verdens bedste
nyheder. Den store indsats, der allerede er
gjort for verden fattigste, har bragt udviklin‐
gen på det rette spor. Men der dør fortsat et
barn hvert sjette sekund på grund af underer‐
næring, og i år sulter 925 millioner mennesker,
så der er stadig meget at gøre.

Når landets sogne søn‐
dag den 13. marts ved
årets Sogneindsamling
sender indsamlere på
gaden er det for at fort‐
sætte kampen mod
sulten i verden og hjæl‐
pe folk til at klare sig
selv.
Vil du være med til at give verdens fattigste
mulighed for at ændre deres liv?
Så meld dig som indsamler den 13. marts hos
Jørgen Rasmussen, tlf. 27201989 eller e‐mail:
jras25@gmail.com i Strib og Røjleskov sogne.
Og hos Karen Pedersen, tlf. 6440 1515
i Vejlby sogn.

Sult er den største forhindring for udvikling,
vækst, velstand og fred i verden.
Mangel på mad og kronisk underernæring
nedsætter menneskers fysiske, mentale og
åndelige udvikling og hindrer deltagelse i et
aktivt samfundsliv.
På sigt betyder det, at et samfund mister man‐
ge menneskelige ressourcer.

Tines musikalske dagbog
Dagbog fra korpige Tine Deleuran Ullum, ko‐
rist i Strib, Vejlby og Røjleskov kirker, der del‐
tog i en uge på FUKs sommerskole med indivi‐
duel stemmetræning i Løgumkloster.
Dag 1:
Da jeg ankom til Løgumkloster kl. halv fire om
eftermiddagen, fik jeg af vide hvor mit værel‐
se var, og mens tiden gik, kunne jeg pakke ud
og gøre værelset en smule personligt. En pige
ved navn Ida kiggede ind til mig og vi begynd‐
te at snakke sammen. Det var meningen vi
skulle være to på hvert værelse.
10
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Klokken 18 var der aftensmad, maden var skøn,
men jeg havde stadig ikke set skyggen af hende
jeg skulle bo på værelse med. Ida og jeg hyggede
os glimrende i mellem tiden, hendes var heller
ikke dukket op, og vi håbede på, at vi kunne
ende med at bo på samme værelse.

Efter aftensmaden var der fællessamling og
”turbokor” for de mest øvede deltagere, og
senere på aftenen var der praktiske oplysninger,
‐ hvordan vi skulle opføre os og behandle stedet.
Ida og jeg fandt også ud af, at vi var endt i sam‐
me ”klasse” på lejren, så vi var selvfølgelig beg‐
ge i godt humør.

Vi gik op og
snakkede med
”forældrene”
på turen, de
var udnævnt til
det i tilfælde af
at nogen havde fået det dårligt eller havde
hjemve. Vi spurgte, om der var mulighed for, at
kunne bo på værelse sammen, da vores
værelseskammerater ikke var dukket op.
Vi fik lov, så det sluttede som en god dag
og tegnede til at blive en god uge.
Læs hele dagbogen på
www.pastorat.dk/kirkeblad.htm

Det er for øvrigt min klasse på billedet, jeg
sidder nederst til højre.

Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
29. august
Sander Engberg Hjort
Sofia Hofmann Melsing
10.oktober
Anne Krautwald
31. oktober
Jasmin Paaske Slot
14. november Majse Miller Bomberg
Viet i Strib kirke
28. august
Mia Jacobsen & Mikkel Skjødt
Begravet/bisat fra Strib kirke
2. september Hans Løgstrup
3. september Herbert Sæderup
10. september Daniel Lund
23. september Egon Sørensen
1. oktober
Jørgen Nielsen
7. oktober
Poul Erik Nielsen
9. oktober
Peter Sørensen
22. oktober Gitte Worm Armes
27. oktober Hans Elfrom Hansen Munter
29. oktober Sonja Marie Nørgaard
Mortensen
6. november Edith Margrethe Schmidt

Døbt i Røjleskov kirke
12. september Vana Helene Albøge Andersen
Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
29. oktober Børge Eskildsen Nørskov
Døbt i Vejlby kirke
11. september Isabella Schandorf Cort
Jørgensen
26. september Oscar Jessen
16. oktober
Alma Sofia Scheel Guldmann
Viet i Vejlby kirke
11. september Majbrit Brøndgård Jørgensen &
René Schandorf Cort Jensen
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Navne– og adresseliste

Når der synges og fortælles
i Dagligstuen

Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat
www.pastorat.dk
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
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.: 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, 6065 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 modtage nyheder om
sognets aktiviteter, kan du tilmelde dig
vores NYHEDSBREV ved at sende din
e‐mailadresse til vsr_pastorat@mail.dk

Hver onsdag
10‐11.30
Velkommen!

