TIDEN
Da min familie og jeg flyt‐
tede til Strib, var kirken
endnu ung (75 år); vi var
nærmeste nabo og nød
den regelmæssige ring‐
ning og dermed tidens
punktlighed. Vi har alle i
husstanden i tiden været
engageret i kirkens liv.
Kirken er blevet ældre;
ikke os! Den står endnu og
skal nok også blive nogle
år mere; men tiden går.
Ved et syn på kirkegården,
fandt vi en sten for den
første menighedsrådsfor‐

mand i
Strib sogn.
Reaktio‐
nen fra
sognepræ‐
sten var:
”Bente, du
får en
gravsten
hvor der står: Den sidste
menighedsrådsformand i
Strib sogn!” Det var jeg
inden sammenlægningen.
Jeg har dog ikke tid til
dette endnu!

I alt dette med tid, får jeg
lyst til at citere Benny
Andersen.
Fortsætter på side 15
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Ti 12.
Sø 17.

19.30 KFUM&K aften i Sognegården
10.30 Palmesøndag familiegudstjeneste
i Strib kirke
20.‐25. Påskeudstilling i Sognegården
Ons 27. 17.00 Onsdagskirken i Strib kirke
To 28. 19.30 Jubilæumskoncert i Strib kirke
Lø 30. 11.00 Jubilæumsdagen i Strib kirke

Maj
Sø 1.

10.30 Jubilæumsgudstjeneste i Strib kirke
v/ biskop Kresten Drejergaard
Ons 11. 17.00 Onsdagskirken i Vejlby kirke
Ons 25. Sogneudflugt

Juni
Sø 19.
Ma 20.

10.30 Trinitatis familiegudstjeneste
i Røjleskov kirke
20.00 Den smukke sommerkoncert
i Røjleskov kirke

Strib Kirke fylder 100 år
Det er ikke nogen høj alder for en
kirke. De fleste af vores landsbykir‐
ker er omkring 800 år. Men nu bli‐
ver Strib Kirke altså 100 år, og det er
sådan set lidt ærgerligt. For dermed
får kirken en anden status set fra
museumslovens synspunkt, idet alt
vedrørende kirker, som er over 100
år, er undergivet en særlig beskyt‐
telse med hensyn til forandringer.
Strib kirke er bygget af skrøbeligt
sandsten, og den er faktisk også alt
for lille det store sogn, som Strib er
blevet. Jeg havde glædet mig til at
skulle indvi i det mindste én ny kirke

i min tid som biskop, og jeg havde
håbet, at det skulle blive i Strib.
Men det kan ikke nås nu, da jeg kun
har godt tre år tilbage af min em‐
bedstid.
Men nu kan jeg så glæde mig til at
være med til at fejre den nuværen‐
de kirkes 100‐årsdag ved festguds‐
tjenesten den 1. maj. Og jeg glæder
mig især over, at Strib er et sogn,
som fortjener en større kirke. Nu
må vi se, om vi kan være der alle
sammen søndag den 1. maj.
Kresten Drejergaard, biskop

Musik musik musik
Jeg læste for en tid siden en gammel
avisartikel af lektor Hans Hauge
(http://www.kristendom.dk/
artikel/267290:Kirker‐med‐appel‐‐Fri‐os‐
fra‐rock‐i‐kirken?).
Artiklen handlede om musik. Han skrev
i artiklen: ”Der er kun en slags musik, der
er værre end rock, og det er kristen rock.
Den rytmiske musik sniger sig ind i kirken
som en parasit ved begravelser, og inden
vi ved af det, står præsten og rapper.”
Sætningen har fået mig til at tænke
over vores kirke og vores musik. Nu er
vi – for at sige det som det er – velsig‐
net, med to rigtig gode organister ved
vores kirker. Jeg har kun ros til overs
for dem, og jeg vil for alt i verden ikke
undvære dem. Jeg holder af kirkeorge‐

let. Også selv om jeg faktisk selv er
gammel rock‐musiker og har spillet
rockmusik fra min spæde ungdom og
indtil jeg ikke fik tid mere.
Da jeg begyndte som præst havde jeg
store planer om at få udskiftet gudstje‐
nestens musik med noget lidt mere
”frisk” musik, måske udført med elek‐
triske instrumenter, lidt bas og lidt
trommer, eller i det mindste et godt
flygel. Det kunne måske ”svinge” lidt
mere.
Faktisk har vi gennem årene også for‐
søgt nogle gange. Vi har haft ”rock‐
gudstjenester” (for mange år siden) og
vi har haft ungdomsgudstjenester med
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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”rapmusik”, lys, røg
og sms, arrangeret
af en kendt dansk
ungdomspræst. Og
gospel‐koncerter!
Men alligevel er jeg
altid i rasende fart
”vendt tilbage” til
det gamle kirkeor‐
gel, og til de
”støvede” salmer
og deres ofte noget
vanskelige melodier
– især for begyndere. Det er som om alt
andet ikke holder i længden.
Men jeg vil gerne være med til at tænke
nyt omkring musik i kirken. Jeg vil ger‐
ne være med til at vi engang imellem
kaster os ud på ”dybt vand” og prøver
noget helt andet. Og det er jeg overbe‐
vist om, at vores organister også synes
kunne være spændende.
Alligevel har jeg en indbygget ”skepsis”
som nogen måske kan opfatte som
reaktionær eller gammeldags. For jeg
er betænkelig ved at gudstjenesten får
et andet fokus end det som hele guds‐
tjenesten gerne skulle fokusere på;
nemlig på evangeliet om Jesus Kristus,
Guds Søn, verdens frelser. Jeg er be‐
tænkelig ved, om vi ved hjælp af
”kunsten” kommer til at ”stjæle” me‐
nighedens opmærksomhed og lede den
på vildspor. Ikke at der sker noget ved
en ”svipser” i ny og næ. Sådan er det jo
bare – det kender menigheden jo alt til
når man hører en dårlig prædiken. Men
hvis vi skal til at finde noget nyt musik
til gudstjenesten, så er der lige pludse‐
lig et hav af genrer der dukker op. Hvad
skal vi vælge? Skal vi have gospel? Skal
vi have rock? Skal vi have blød tysk
4
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schlager‐sang eller
dansktopmusik?
Skal det være tech‐
no, dødsmetal eller
folkemusik? Der er
for mig at se ingen
genrer der er mere
fromme end andre.
Jeg er sådan set
ligeglad, og det
hele bliver i sidste
ende et spørgsmål
om personlig smag.
Måske er det derfor jeg altid ender ved
kirkeorgelet? Fordi det kender vi og det
er vi fortrolige med. Det er vores traditi‐
on. Og selvfølgelig kan man bryde sig
om det eller ej. Men det er ligesom her
gudstjenesten bedst ”hviler”. Det er i
den ramme jeg føler mig tryg og får
mine tanker ledet ind på at modtage
evangeliets ord i tale, dåb og nadver.
Det er jo formålet med en gudstjene‐
ste. Men hvis indpakningen – vores
ritualer og vores musik ‐ bliver for
”kunstig” så risikerer den også at blive
for ”optaget af sig selv.”
Skal vi forny vores gudstjeneste? Ja, vi
skal prøve. Men det skal ikke være
krampagtigt, poppet eller selvoptaget.
Hvordan kan vi undgå det? Er der no‐
gen der har en god idé eller et input,
som de synes er god, ved jeg at både
præster og menighedsråd her i vores
pastorat vil være mere end lydhør. Så
kære menighed. Kom ud af busken med
din idé eller forestilling. Det kan være
”vildt” eller ”pænt” eller ”mærkeligt”.
Skriv til os eller tal med os. Vi vil gerne
lytte til din musik!
Jes Rønn Hansen

Formandens hjørne
Tanker ved et 100 års jubilæum
Et jubilæum er en fest og det skal
naturligvis fejres, at det nu er 100 år
siden Kirken i Strib blev indviet og
taget i brug. Vi holder af den pæne
lille kirke, som i sin arkitektur godt
kan give indtryk af, at den gerne
ville have været meget større. Hvor‐
dan jubilæet skal fejres, har vi i me‐
nighedsrådet arbejdet med i længe‐
re tid. Det er der kommet et godt
program ud af – synes vi – som bå‐
de på selve jubilæumsdagen og i
dagene omkring byder på lidt af
hvert. Vi håber, at alle i sognene vil
tage godt imod programmet og
slutte op om det.
Der er også udarbejdet et jubilæ‐
umsskrift, der fortæller noget om
Strib og Kirken – læs det. Det er
spændende lokalhistorie om Stribs
udvikling og om den lokale kirkehi‐
storie. Jubilæumsskriftet er udarbej‐
det af Finn L. Fauk, tidligere menig‐
hedsrådsformand i Strib, og som
allerede i efteråret 2010 gav tilsagn
om at udarbejde en artikel om Strib
Kirkes historie i anledning af 100 års
jubilæet. Det er vi i menighedsrådet
dybt taknemmelige for og retter
herved en stor tak til Finn L. Fauk
for det store arbejde hermed og det
gode resultat.
Her i pastoratet er vi så privilegere‐
de, at vi har hele 3 kirker inden for

5‐6 minutters køreafstand – den
mægtig store hvide kirke i Vejlby fra
11‐1200 tallet og så de 2 nyere kirker
i daværende Vejlby Sogns yderom‐
råder Strib og Røjleskov.
Og så kan vi i dag ærgre os over, at
den nedsatte kirkekomite ikke kun‐
ne enes om kun at bygge én fælles
kirke for Strib og Røjleskov. I så fald
nok en betydelig større kirke end
den vi i dag har i Strib og i Røjle‐
skov– og det er jo lige, hvad vi kun‐
ne have ønsket os i Strib i dag, hvor
vi er ca. 10 gange så mange indbyg‐
gere som dengang for 100 år siden.
Kan / skal vi gøre det om?
Befolkningstallene i de tre sogne
ser nogenlunde sådan ud: Vejlby
1.500, Strib 4.500 og Røjleskov 300.
Havde kirkekomiteen for 100 år si‐
den kunnet forudse den udvikling,
tror jeg, at de hurtigt var blevet eni‐
ge, og så havde vi i dag haft den
større kirke i Strib.
En omgørelse er dog ikke så ligetil. I
så fald skulle vi vælte de nuværende
små kirker i Strib og Røjleskov og så
bygge én ny kirke i Strib – og det
går vel ikke an?
Nej, de 5‐6 minutters køreafstand
fra Strib Kirke til Vejlby Kirke må
kunne løse vort behov i de mange
situationer, hvor vi finder Strib Kirke
for lille.
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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og omkring vore kirker og
kirkegårde. Vi arbejder med
anskaffelse af en ny messe‐
hagel til Strib Kirke – et pro‐
jekt som sygruppen på Rud‐
bækshøj vil blive involveret
i. I Vejlby Kirke er tilladelsen
til restaurering af Nordka‐
pellet ved at være i hus; det
næste i den forbindelse bli‐
ver så at skaffe de nødven‐
dige økonomiske midler.

Også fordi det med sognegrænser
betyder mindre og mindre i et sam‐
fund, hvor vi på alle andre områder
sammenlægger til større og større
enheder.
Det er derfor mit håb, at den inte‐
grationsproces, som vi er i gang
med på andre felter mellem de tre
sogne i pastoratet, også vil medfø‐
re, at vi alle betragter de tre kirker
som ”min kirke”.
Således vil vi altid kunne finde kirke‐
rum til hverdagen, til gudstjenester,
til højtid og til fællesskab i glædens
og i sorgens stunder.
I mit lille hjørne af kirkebladet for‐
tæller jeg også gerne lidt fra arbej‐
det i menighedsrådet. Bortset fra
jubilæet i Strib er vi inde i en lidt
stille periode i menighedsrådet, og
det er såmænd blot et udtryk for, at
alt forløber planmæssigt og godt i
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Apropos ovenstående tan‐
ker om store og små kirker
har vi i begyndelsen af maj måned i
år afsat en aften til debat i menig‐
hedsrådet om det at være kirke i
Vejlby, Strib og Røjleskov Sogne.
Ja, hvordan skal vi være det? Hvilke
forventninger har du til din kirke?
Hvad vil du gerne bruge din kirke til?
Hvornår og hvordan skal der være
Gudstjenester?
Det vil vi meget gerne høre din me‐
ning om og eventuelle forslag til.
Skriv eller ring til os. Vi tager gerne
imod, enten du henvender dig til
menighedsrådet, til præsterne eller
til sognemedhjælperen.
Til slut vil jeg ønske alle i Strib Sogn
TILLYKKE med vores Kirkes 100 års
jubilæum i forventning om, at der
fortsat er en menighed og en kirke i
årene fremover.
Svend Aage Jensen

Det sker
Lokalhistorie i Strib Sognegård
Ma. 28. marts kl. 19.30
Vejlby‐Strib Lokalhistoriske forening
holder foredragsaften med tidl. biskop
Jan Lindhardt, Roskilde, om forandrin‐
ger i vores kultur fra middelalder til
nutiden. Alle er velkomne!

Palmesøndagsgudstjeneste
Sø. 17. april 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
minikonfirmander fra 4A og 4B medvir‐
ker med læsninger. Velkommen!

Strib kunstnere
Fra 20. april til 25. april i Sognegården
Udstilling i Sognegården i Påsken.

forår i pastoratet

Jubilæumskoncert
I ord, toner og billeder
To. 28. april kl. 19.30 i Strib kirke
Kirkens
100‐års
jubilæum
fejres bl.a.
ved en klas‐
sisk kon‐
cert med
sangerinde
Katrine
Skovmand‐
Larsen og
Birgitte Skovmand ved orgelet. Under
koncerten vises Kristines slideshow
med Stribbilleder fra Lokalhistorisk ar‐
kiv samlet gennem de sidste 100 år. Der
fortælles lidt om kirkens historie og
musikken fra samtiden. Programmet
består af forårssange af Carl Nielsen,
lovsange af Heinrich Schütz, Mariasan‐
ge og fællessalmer. Fri entré.

Onsdagskirken

Stribkunstnerne vil igen i år være at
finde i Sognegården alle påskedagene.
En tradition, som er blevet rigtig godt
modtaget af Stribbonitterne.
Fernisering d. 20. april kl. 19.30 ved Gre‐
the Gitz. Åbningstider: Skærtorsdag,
Langfredag, lørdag, Påskesøndag og
mandag 11.30‐17.00. Fri entré.

Ons. 27. april kl. 17.00 i Strib kirke
Ons. 11. maj kl. 17.00 i Vejlby kirke
Onsdagskirken er en nyhed i vores kir‐
ker. Vi starter med en kort gudstjeneste
med plads til alle, små og store børn,
voksne og ældre. Efter gudstjenesten
spiser vi sammen (25 kr. for voksne, gratis
for børn). Arrangementet slutter
ca. kl. 19.00. Af hensyn til maden vil vi gerne
have tilmeldinger til sognepræst Bente Luise
Toft, 6440 1466 eller blft@km.dk

Sogneudflugt
Ons. 25. maj
En hyggelig dag med gode oplevelser
på Fyn. Se side 11
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Gudstjenester
Vejlby
27. marts
3.s.i fasten

10.30

3. april
Midfaste

9.00

blt

Strib
10.30

jrh

Røjleskov
9.00

jrh
kirkekaffe

blt

10.30

blt

9.00

jrh

10.30

jrh

17. april
10.30 jrh
Palmesøndag
indsamling

10.30

blt

9.00

jrh

21. april
19.30
Skærtorsdag

blt

10.30

blt

19.30

jrh
blt

10. april
Mariæ Bebudelse

indsamling

22. april
Langfredag

10.30

blt

10.30

jrh

9.00

24. april
Påskedag

9.00

blt

10.30

blt

10.30 jrh

25. april
2.Påskedag

10.30

indsamling

indsamling

indsamling

blt

fællesgudstjeneste

27. april

17.00 blt

(onsdag)

onsdagskirken

1. maj
1.s.e.Påske

9.00

jrh

10.30

jubilæums‐
gudstjeneste

9.00 blt

8. maj
2.s.e.Påske
12. maj

10.30

blt

9.00

jrh

10.30

konfirmation

17.00

jrh

kirkekaffe

blt

(onsdag)

onsdagskirken

15. maj
3.s.e.Påske
20. maj
Bededag

10.30 Gelardi
Mikkelsen
10.30 blt

jrh ‐ Jes Rønn Hansen
8

familiegudstjeneste

10.30

jrh

jrh
kirkekaffe

10.30

jrh

konfirmation
blt ‐ Bente Luise From Toft
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9.00
9.00

jrh

forår
Vejlby
21. maj

Strib

Røjleskov

10.30 jrh
konfirmation

22. maj
4.s.e.Påske

10.30 jrh

9.00 blt

10.30 blt

konfirmation

29. maj
19.30 jrh
5.s.e.Påske
2. juni
Kr.Himmelfart
5. juni
9.00 jrh
6.s.e.Påske
12. juni
10.30 blt
indsamling
Pinsedag
13. juni
2.Pinsedag
19. juni
Trinitatis

10.30 blt

26. juni
1.s.e.Trin.

9.00 blt

10.30 jrh
9.00 blt

10.30 blt

10.30 jrh
10.30 jrh

9.00 blt

indsamling

indsamling

10.30 jrh
fællesgudstjeneste

9.00 blt

10.30 jrh
familiegudstjeneste

10.30 blt

10.30 jrh

kirkekaffe

Plejehjemsgudstjenester
Alle må deltage i gudstjenesterne
på vore plejehjem. Der serveres
kaffe efter gudstjeneste.
På Friplejehjemmet Lillebælt
(fra 15. april: Fænøsundvænget 3)
afholdes gudstjeneste 1. og 3. tors‐
dag i måneden kl. 10.00.
På Ældrecentret Rudbækshøj afhol‐
des gudstjeneste 2. torsdag og
4. torsdag i måneden kl. 14.15. Den
afholdes på skift mellem boenhe‐
derne og aktivitetscenteret.

Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Det sker

forår i pastoratet

Kransenedlæggelse i Vejlby

Kirkekor i Strib Sognegård

Valdemarsdag, onsdag d. 15. juni
kl. 14.30, er der
traditionen tro
kransenedlæg‐
gelse på Vejlby
kirkegård. Sol‐
dater fra Fre‐
dericia kom‐
mer i gamle
uniformer og
lægger en
krans ved mindesmærket for de faldne
fra 1849.

PIGEKOR ‐ Tirsdage kl. 14.30‐15.30
MOTETKOR ‐ Torsdage kl. 16‐17
Interesserede kan henvende sig til organister‐
ne, vsr_organisten@mail.dk

Trinitatis Familiegudstjeneste
Sø. 19. juni kl. 10.30 i Røjleskov kirke
Familiegudstjeneste med efterfølgende
sammenkomst.

Den smukke sommerkoncert
Ma. 20. juni kl. 20.00 i Røjleskov kirke

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

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

IM Røjleskov
Ons 23. juni 19.30
Skt. Hans –aften på ”Ejnars Strand”.
Oplysninger: Hans Lundgaard tlf. 6440 2510

IM Vejlby
To 10. marts 19.30 Bibelforedrag v/ Pastor
Jens Bacher Mogensen, Middelfart
To 31. marts 19.30 Bibelforedrag v/ Pastor
Jes Rønn Hansen, Vejlby
To 28. april 19.30 YM aften
To 5. maj 19.30 IM Årup, Missionær Carsten
Mikkelsen
Oplysninger: Rigmor Pedersen, tlf. 6440 1440

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

Collegium Vocale er et vokalensemble
bestående af 17 sangere. Programmet
består af både dejlig kirkelig kormusik
og danske sommersange sunget på
plænen foran kirken med den overdådi‐
ge udsigt over Lillebælt. Fri entré.

Legestue
Hver tirsdag mellem 10 og 12 er der
legestue i Strib Sognegård for børn
under 5 år ifølge med voksen.
10
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KFUM og K Vestfyn
12. apr. 19.30 Sognepræst Valdemar Aastrup
om K.L. Aastrup og Kaj Munk
i Strib Sognegård.
24. maj Udflugt til Kongernes Jelling.

INDSAMLINGER I KIRKERNE
17. april Kirkens korshær
24. april KFUM og K i Danmark
12. juni Folkekirkens Nødhjælp

Sogneudflugt
Årets udflugt finder sted onsdag
følgende program:

den 25. maj og vi har planlagt

9.00: Afgang fra Sognegården
Køretur til Kerteminde med formid‐
dagspause m. rundstykker og kaffe
undervejs.
ca 11.00 Besøg på Johannes Larsen
Museum
Vi får en introduktion til museet og
ser de forskellige udstillinger: Ud over
Johannes Larsens findes også bl.a.
Jeppe Larsens
malerier og
en fotoudstil‐
ling af Anita
og Knud Ja‐
cobsen. Her
er også mulighed for en gåtur. Vi spiser vores mad‐
pakker haven eller i det gamle møllerhus.
13.00 Turen går vide‐
re til Jernbanemuse‐
et i Odense og vide‐
re til en ekstra
overraskelse
På hjemvejen besø‐
ger vi Vissenbjerg
kirke.
16.00 er der lagka‐
ge og kaffebord i Strib Sognegård, hvor vi
slutter dagen med sang. Klokken 17.00 siger vi tak for i dag.
Turens pris er 150,‐kr (gratis for børn). Medbring madpakke og noget at drik‐
ke. Tilmelding er nødvendig og skal ske til sognemedhjælper Kristine
(mob. 2395 5805 el. vsr_pastorat@mail.dk) senest d. 6. maj. God tur!
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Årets konfirmander
Konfirmeres 8. maj kl. 10.30 i Vejlby kirke
Nynne Kirstine Jørgensen, Lerbjergvej 38, Vejlby
Freja Kjeldgaard Larsen, Ellemosevej 4, Vejlby
Line Uldum Lyhr, Røjle Bygade 22
Signe Sørensen, Skærbæksmøllevej 9
Mathias Hansen, Tårup vej 53, Røjle Tårup
Daniel Nørregaard Jørgensen, Strib Landevej 117
Nikolaj Frømsdorf Bache Schou, Røjle Bygade 77

Konfirmeres 20. maj kl. 10.30 i Vejlby kirke
Ida Kragh Andersen, Søborg Allé 42
Cecilie Schandorff Andreasen, Enghaven 7
Sia Leth Hauritz, Vestergade 86 A st.
Marie‐Louise Gørup Jakobsen, Münstervej 36
Rasmine Staal Larsen, Slugten 26
Cathrine Berg Lassen, Rudbæksbanke 35
Kirstin Elisabeth Kragh Liljegren, Brændeskovvej 93
Cecilie Mathiesen, Sofiendalvej 92
Solvej Mia Nissen, Vilhelm Herolds Vej 14
Pernille Sidney Stephansen, Brændeskovvej 69
Sigurd Christensen, Korsvejs Allé 7
Mads Portz Dybdal, Vestergårdvej 47 A
Anders Frederiksen Münstervej 33
Marcus Winther Frellsen, Tenna Krafts vej 13
Søren Hauborg Gyvelhøj 15
Kenneth McDonald Kelly, Peter Cornelius vej 10
Nicholai Emil Cooke Martner, Korsvejs Allé 12
Frederik Hovgaard Pedersen, Nørre Allé 73
Morten Sinding Warncke, Sofiendalvej 80
Martin Ørnstrøm, Tenna Krafts Vej 7

Konfirmeres 21. maj kl. 10.30 i Vejlby kirke
Adam Lefoli Pedersen, Nørre Alle 36
Amalie Koutsis Nielsen, Vestergårdvej 72
Anders Toft Braun, Gl Slotsvej 14
Anders Saabye Møller, Nørre Alle 26
Anne‐Sofie Saabye Møller, Nørre Alle 26
12
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Årets konfirmander
Cecilia Brøndvig, Æbleparken 15
Christian Møllegaard Werenberg, Møllebakken 10
Daniel Rathleff Johansen, Provstskovvej 30
Daniel Johan Poulsen, Abelonelundvej 36
Frederik T H Rasmussen, Møgelvænget 4
Jeppe Mathis Rømer, Røjle Bygade 101
Kasper Toft Braun, Gl Slotsvej 14
Laura Dam‐Jensen, Vestergade 21
Laura Kjellberg Junager, Vestergade 2C
Mads Frøkjær Petersen, H C Lumbyes Vej 40
Malte Volkmann Christiansen, Røjle Bygade 83
Mikkel Bjerregaard, Færgegårdvej 76
Morten Løbner Jeppesen, Røjle Bygade 79
Nina Marie Hinge, Rørkærsvej 14
Oskar Boje Pedersen, Tjærepletten 42
Sarah Weiss Risbjerg, Borgvænget 5
Stine Louise Ingemann Pedersen, Kustrupvej 31
Viktor Vium Voss, Færgegårdvej 49

Konfirmeres 22. maj kl. 10.30 i Vejlby kirke
Alexander Vibjerg Larsen, Nørre Alle 10
Amalie Friis Rindebæk, Enghaven 9
Amalie Nelander Enghave, Kåsvænget 19
Amalie Scheel Nielsen, Røjlemosevej 110
Christian Hvid, Slugten 7
Emilie Brochstedt Pedersen, Vestergade 77
Frederik‐Emil Eggert Larsen, Slugten 14
Henrik Kyed Gade, Vestergårdvej 106
Jens Rønn Hansen, Nørre Alle 38
Kasper Meng, Sønder Alle 6
Line Hauge Jensen, Vestergårdvej 52
Louise Marcel Hansen, Vestergårdvej 59A
Maja Klejs Espenhain, Emil Reesens Vej 2
Maria Emilie Pedersen, Sofiendalvej 5
Martin Sjøberg Hellesøe, H C Lumbyes Vej 29
Mathilde Wagner Schubring, Færgegårdvej 7
Rasmus Bosack Simonsen, Vestergade 52
Rasmus Lynggård Larsen, Mosevænget 18
Steffen Bang Madsen, Chr Dannings Vej 69
Stine Mohr Jensen, Færgegårdvej 47
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Sognerejse til Rom
24. september til 1. oktober 2011
Hermed indbydes alle fra Vejlby‐Strib‐
Røjleskov pastorat til en sognerejse til
Rom. Turen er tilrettelagt, så både nye
og mere erfarne Rom‐rejsende burde få
udbytte af rejsen.
En kort omtale af programmet er:
1. dag: Rejsedag
2. dag: Det obliga‐
toriske og guidede
besøg i Vatikanmu‐
seet , Det sixtinske
Kapel og i Pe‐
terskirken. Heref‐
ter byvandring på
egen hånd, evt.
ledsaget af rejsele‐
der.
3. dag: En tur på
Forum Romanum,
Colosseum, Aven‐
tinerhøjen og Den
protestantiske Kirkegård.
4. dag: Marsmarken. Vi fortaber os i
nogle af byens mest ‐ og også nogle
mindre ‐ kendte paladser, torve og kir‐
ker. Finder bybilledets mange ”skjulte”
spor fra antikken og nyder kunsten.
5. dag: Udflugt til Pompeji. Vi nyder
køreturen i bus ned sydpå til Napoli og
besøger en af verdens største arkæolo‐
giske ruinbyer, nemlig Pompeji. Tætte‐
re på antikken kommer man ikke, end i
denne utrolig velbevarede by.
6. dag: På skovtur. Vi besøger det nord‐
lige og knap så kendte hjørne af det
gamle Rom. Her ligger en stor park, og
vi besøger bl.a. det forholdsvis lille
Borghese‐museum i parken. Museet
14
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udstiller
maleri og
skulptur i
verdensklasse.
7. dag: Kirkemaraton! Vi besøger Roms
domkirke, Den hellige Trappe, San Cle‐
mente... og flere kirker for dem der har
mod og kræfter.
8. dag: Hjemrejsedag.
Udover de i programmet fastlagte akti‐
viteter er der tid og mulighed for at
besøge mange andre kendte steder i
byen. Jeg vil stå til rådighed med råd og
vejledning og vil gerne vise vej og for‐
klare, hvis der er behov for det. Desu‐
den vil der være mulighed for at arran‐
gere fællesspisning om aftenen, hvis
der er behov for det.
Inkluderet i prisen er rejse, hotel m.
morgenmad, transport , guide og ud‐
flugt. Evt. entreer skal man selv betale.
Alle er velkommen til at deltage. Dog er
det et krav, at man er rimelig god til at
gå, da der bliver en del ”vandring” i
byen. Teknisk arrangør er Unitas Rejser.
For mere information og detaljeret
program, pris etc. kontakt sognepræst
Jes Rønn Hansen, 64 40 10 75 eller
jrh@km.dk

Kirkelige handlinger
Døbt i Vejlby kirke
5. dec.
Christian Bargmann
Martin
13. feb.
Frederik William Brix Kron‐
borg Jakobsen Hansen
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
20. jan.
Liselotte Nielsen
Døbt i Røjleskov kirke
16. jan.
Julie Hougaard
Jørgensen
Døbt i Strib kirke
12. dec. Karl Lander Stie
19. dec. Emilie Boye Lindquist
9. jan.
Victor Ballisager
16. jan.
Thea Holm Nielsen
Frederik Lefoli Vestergaard

Tiden
Vi har tolv ure i huset
alligevel slår tiden ikke til.
Man går ud i sit køkken
henter kakaomælk til sin spinkle søn
men når man vender tilbage
er han blevet for gammel til kakaomælk
kræver øl, piger og revolution
Man må udnytte tiden, mens man har den
Ens datter kommer hjem fra skole
går ud for at hinke
kommer ind lidt efter
og spør om man vil passe den lille
mens hun og manden går i teatret
og mens de er i teatret
rykker den lille med noget besvær
op i 3. G.
Man må udnytte tiden, mens man har den
Man fotograferer sin hidtil unge hustru
med blodrigt sigøjnertørklæde,
men næppe er billedet fremkaldt
før hun forkynder at det så småt

30. jan.

5. feb.
6. feb.

Lukas Brask Lemche
Jakobsen
Jeppe Askjær Mouridsen
August Gerdes
Pontoppidan
Rosa Berger Jeppesen
Isabella Nymark Hansen
Sebastián Arellano‐
Christensen

Begravet/bisat fra Strib kirke
1. dec.
Tage Gross Jørgensen
22. dec. Hans Erik Jensen
29. dec. Poul Jensen Høgh
4. jan.
Marie Nielsen
11. jan.
Lone Schmidt Barama
27. jan.
Ella Kristine Agerskov‐
Christensen
4. feb.
Vera Andreasen
10. feb. Mia Holm

er hendes tur til at få folkepension
så sagte vågner enken i hende
Man vil gerne udnytte tiden,
men den blir væk hele tiden
hvor blir den af
har den nogensinde været der
har man brugt for megen tid
på at trække tiden ud
Man må benytte tiden i tide
flakke om en tid uden tid og sted
og når tiden er inde
ringe hjem og høre
"De har kaldt 95949392?
Der er ingen abonnent på det nummer"

Klik
Nyd det flotte tidsbillede af Strib kirke
skrevet af Finn Fauk og se programmet
for kirkens 100 års jubilæum.
På redaktionens vegne
Bente Nørgård‐Sørensen
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Navne– og adresseliste
www.pastorat.dk
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 fødselsanmel‐
delser, 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
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 hvil‐
ken kirke, og at der ønskes returkørsel.

Strib kirke gennem årene
Strib kirke 100 år

