Sorg og glæde er hovedfag
For nogle år siden var jeg
til en bryllupsfest, hvor
en af de gamle tanter
selvfølgelig ikke kunne
dy sig, men absolut ‐ igen
‐ skulle holde en tale. Og
sådan en tale er tit en
blandet fornøjelse. En af
de mange småmoralske
”banaliteter” der denne
gang blev disket op med,
inden stegen blev sendt
rundt anden gang, var
følgende poetiske verse‐
linie: ”Livet er som en
skoledag, hvor sorg og
glæde er hovedfag!”

Jeg var ved at falde ned
af stolen af grin, så pin‐
ligt synes jeg det var.
Ikke desto mindre så
husker jeg det. Måske
fordi det var så selvfølge‐
lig og banalt. Eller fordi
tanten i virkeligheden
var en rigtig sød tante.
For vi ved det jo alle.
Livet kan være hårdt
(sorg). Livet kan være
skønt (glæde).
Vi lever alle med begge
hovedfag.

Kirkebladet udgives af
menighedsrådet i
Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat
Bladets redaktion:
Bente Nørgård‐Sørensen,
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Kristine Z. Nüchel.
Redaktionen forbeholder sig ret til
at redigere i de indsendte indlæg,
ligesom ikke alle indlæg nødvendigvis
er et udtryk for redaktionens holdninger
og meninger.

Tryk:
MV‐Tryk a/s, Middelfart
Næste deadline for kirkebladet
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Men den kristne tro vil
lære os at glemme det
ene fag (sorgen) og hu‐
ske det andet fag
(glæden). Alt hvad vores
kirke skal, er altid at pe‐
ge på glæden i Jesus
Kristus. Han er ganske
vist en gåde, og ikke til
at forstå med vores for‐
stand. Men er kærlighe‐
den ikke altid sådan, at
den overgår vores for‐
stand? Gå i kirke, og lær
lidt mere om glædens
hovedfag.
Jes Rønn Hansen

Sognekalenderen
Juni
Hver onsdag

Sø 19.
Ma 20.

10.00 Sommerkaffe i Sognegården
10.30 Trinitatis familiegudstjeneste
i Røjleskov kirke
20.00 Den smukke sommerkoncert
i Røjleskov kirke

August
Ti 9.
Ons 17.
Uge 34

10.00 Legestuen ‐ sæsonstart
10.00 Dagligstuen ‐ sæsonstart
Minikonfirmandundervisning starter

September
Sø 4.
Ons 14.
To 22.
Sø 25.

10.30 Høstfamiliegudstjeneste
i Strib kirke
17.00 Onsdags kirken i Vejlby kirke
20.00 MusikxFarverxPoesi i Vejlby kirke
10.30 Høstgudstjeneste i Vejlby
kirke med kirkefrokost

Oktober
Sø 2.

10.30 Høstgudstjeneste i Røjleskov
kirke med kirkefrokost

Læsebrev
Skal vi forny vores gudstjeneste?

I sidste kirkeblad stillede pastor Jes
Rønn Hansen ovennævnte spørgs‐
mål. Det er et vanskeligt, men vigtigt
emne. Befolkningens viden om, hvad
kristendom er, bliver mindre og min‐
dre, Folkekirkens medlemstal daler,
der bliver stadig færre, der døbes og
konfirmeres, og kun et par procent af
befolkningen går regelmæssigt i kir‐
ke. Det går ikke godt for Folkekirken,
og derfor må det være rigtigt at se
på, om der kan gøres noget for at
vende udviklingen.
Men det er en svær opgave, for tids‐
ånden er imod evangeliets budskab.
Evangeliet lærer os: Først skal du el‐
ske Gud og derefter din næste og dig
selv. Du skal tro, elske, give og tilgive.
Tidsånden bytter om på rækkefølgen:
Elsk først dig selv, derefter din næste
og så evt. Gud . Det højeste mål i livet
for os skal være vor egen lystfølelse
og nydelse. Kirkens vigtigste opgave
bliver derfor at forklare os, at vi prio‐
riterer forkert, og at vi gennem kri‐
stendommen kan finde den rigtige
måde at leve på.
Mange mennesker, som ikke er faste
kirkegængere, stifter bekendtskab
med kirken, når de kommer som
dåbs‐ eller konfirmationsfølge, men
det er sjældent, at de kommer igen

til en højmesse. Konfirmanderne
kommer heller ikke i kirke mere, når
de først er konfirmeret. Hvorfor er
det sådan ?
Efter min mening skyldes det, at man‐
ge mennesker ikke har forstået, hvad
kristendom er. De er blevet forvirrede
over de mange forskellige udlægnin‐
ger af kristendommen, de møder hos
lærere, præster og i medierne. Deres
forventninger til højmessen bliver
ikke opfyldt, da de ikke helt forstår
salmernes og teksternes sprog, og de
føler måske, at prædikenen ikke ram‐
mer dem. De bliver skuffede og føler,
at kirkens tilbud ikke rigtigt kommer
dem ved.
Jeg skelner mellem højmesser, som
afholdes kl. 10.30 i vore sogne, og
gudstjenester, som ligger på andre
tidspunkter.
En gudstjeneste kan godt have sam‐
me indhold som en højmesse, men
den kan også være tilrettelagt for en
særlig gruppe ‐ børnegudstjenester,
ungdomsgudstjeneste evt. med ryt‐
misk musik, julekirkegang for skole‐
elever, spaghettigudstjeneste, kon‐
certer og lignende. Man kan sige, at
gudstjenester i nogen grad kan tilret‐
telægges efter menighedens ønsker.
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Læsebrev
mig, at man lod konfirmanderne på
skift læse en indgangsbøn, som kort
sagde, at vi er kommet i kirke for at
tilbede Gud og høre, hvad han har at
sige os, og at vi beder om hjælp til at
høre og gøre.

Højmessen er er en gudstjeneste, hvor
kun Gud er i centrum. Vi kommer for at
takke, tilbede og lovsynge Gud. Vi skal
høre om, hvad kristendom er, og hvad
den bør betyde for os i hverdagen, og
så kommer vi ikke mindst for at mod‐
tage Guds velsignelse. Man kommer
ikke til højmesse for at blive under‐
holdt.
Jeg går ind for, at højmessens ritualer
også i fremtiden skal følges ‐ men vi
skal sørge for, at, alle i kirken forstår,
hvad der siges og synges om.
Her er mit forslag til, hvorledes det
måske kan gøres.
Lad os tage højmessens enkelte led.
Ringning, bedeslag og præludium ind‐
stiller os på, at nu er vi til gudstjeneste.
Her bør der efter min mening ikke ænd‐
res.
Kirkemusik skal altid være Gud til ære,
men man kan bruge alle slags instru‐
menter, og rytmen er ligegyldig. Medi‐
tativ musik egner sig godt til gudstjene‐
ster, da den får sindet til at falde til ro
og åbne sig for det spirituelle.
Indgangsbønnen. I mange kirker bru‐
ger man en mundret og naturlig tekst,
som alle kan forstå. Jeg kunne tænke
4
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Salmer. Mange af de gamle salmer har
et højt kristeligt indhold, men de inde‐
holder ord og begreber, som brugtes i
16 og 1700‐tallet, og som er uforståeli‐
ge for moderne mennesker. Inden man
begynder på disse salmer, kunne præ‐
sten kort fortælle om betydningen af
de gammeldags udtryk.
Man bør vælge flere moderne salmer,
som måske ikke er den store poesi,
men som har et indhold, som siger mo‐
derne mennesker noget.
Læsning fra det gamle testamente. I
vore dage er der ikke mange, der ken‐
der skrifterne i Det gamle Testamente,
og derfor får de fleste intet ud af at
høre tekstlæsningen. Derfor skal tek‐
sten ikke læses op. Præsten kan evt.
fortælle hovedindholdet, men helst ser
jeg, at den helt bliver udeladt.
Læsning fra Det nye Testamente. Præ‐
sten eller en fra menigheden (der kan
læse langsomt og tydeligt) læser op
efter en af de nye oversættelser, hvor
man har taget højde for, at sproget har
forandret sig.
Trosbekendelsen synges. (Uændret)
Evangelielæsning. Præsten bør bruge
en af de moderne oversættelser.

Læsebrev
Prædiken. Det er umuligt for præster‐
ne at opfylde alle menighedens for‐
ventninger og gøre alle tilfredse.
Jeg mener, at præsternes største opga‐
ve i dag er at være undervisere, der
lærer os, hvad kristendom er. De skal
konfrontere os med Evangeliet og op‐
stille problemstillinger og spørgsmål
om kristendom i hverdagen, som vi evt.
selv skal finde svar på. En præst behø‐
ver ikke selv at kunne give et endegyl‐
digt svar på alt. En prædiken må efter
min mening gerne være politisk, blot
ikke partipolitisk.

geren holder, og derefter dypper det i
alterkalken, som præsten holder. Org‐
let spiller meditativ musik (evt. Taize‐
melodier) under hele handlingen, så
man undgår, at de, der ikke går til al‐
ters, føler sig udenfor fællesskabet. Jeg
tror, at flere vil deltage, hvis altergan‐
gen bliver mindre formel.
Afslutningsbønnen bør ikke indeholde
uforståelige ord.

Kirkebønnen. Efter prædikenen beder
præsten en autoriseret bøn, men der er
ingen plads til bøn for de mennesker
og situationer, som den enkelte i me‐
nigheden sidder og tænker på. Derfor
foreslår jeg, at præsten, når han er fær‐
dig med den officielle bøn, slutter med
at sige: “Og nu vil vi alle, hver især, be‐
de for dem, vi tænker på” .
Herefter spiller organisten meditativ
musik i ca. to minutter, hvorefter me‐
nigheden synger Fadervor.

Postludium. Uændret, festligt og bru‐
sende.

Velsignelsen. Jeg så gerne, at velsig‐
nelsen blev sunget af menigheden. Når
sangen er slut, slår præsten korsets
tegn over menigheden.

Udgangsbønnen. Konfirmanden læser
en mundret og naturligt formuleret
bøn.

Dåb. Et forslag: Inden dåben tænder
præsten et stearinlys for barnet. Efter
dåben får forældrene lyset med hjem.
PS. En ide. Organisten begynder at
spille sagte 6‐7 minutter inden gudstje‐
nesten begynder. Overgangen fra den
materielle verden, vi kommer fra, og til
den spirituelle i kirken, bliver derved
gjort lettere.
Med venlig hilsen
Finn L. Fauk

Nadverfejringen. Jeg så gerne, at man
indfører den moderne form for alter‐
gang, hvor menigheden efter indstiftel‐
sesordene stiller sig op i en række for‐
an alterskranken og brækker et stykke
af et rigtigt hvedebrød, som kirkesan‐
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Stribkorset
Ved Strib Kirkes 100 års jubilæum var
en af gaverne et keramikkors på
ca. 40 x 60 cm. Korset er udført af
keramiker Gerd Hiort Petersen fra Rø
på Bornholm. Gerd har i ca. 40 år været
en meget anerkendt keramiker med
udstillinger i både ind ‐ og udland.
Siden 1982 også kendt kirkekunstner
med udsmykninger i mange kirker.
I sommeren og efteråret 2010 kunne
hendes værker ses på Grimmerhus –
heldigt for os, for her blev den anony‐
me giver inspireret til at bede Gerd
udføre et kunstværk til Strib Kirkes
jubilæum – ikke kun et smukt kunst‐
værk, men det skulle være specielt
udarbejdet til Strib Kirke med henvis‐
ning til Stribs historie foruden de man‐
ge kristne symboler. Derfor kan vi nu
passende kalde det for Stribkorset.
Stribkorsets symboler:
Den gyldne baggrund kan ligne solen
og symboliserer Gud som skaberen og
livgiveren.
I korsets centrum er en fisk og bogsta‐
verne I CH TH Y S. Fisken er et ældgam‐
melt Kristussymbol. Det græske ord
for fisk er ICHTHYS, og ordet indehol‐
der begyndelsesbogstaverne på sæt‐
ningen:
Jesus (I) Kristus (CH) Guds (TH)
Søn (Y) Frelser (S)
Under kristendomsforfølgelserne
brugte menighederne at tegne fisk
med kridt på murene for at vise de
kristne vej til de hemmelige steder,
hvor der blev holdt gudstjeneste.

Duen øverst i korset er et symbol på
Helligånden, som i kristen forståelse
oplyser, overbeviser, levendegør og
trøster.
På korsarmene er grene med løv, som
symboliserer blade fra ”Livets træ”,
som skænker evigt liv.
Ved korsets fod er der en smakkejolle
‐ Strib Kirkes tredje kirkeskib.
Kirkeskibe symboliserer menneskets
rejse fra vugge til grav. Læg mærke til
at denne smakkejolle er ude i bølge‐
gang – for livet kan give opture og ned‐
ture. Da kong Frederik III i 1651 befale‐
de, at der skulle oprettes færgefart
mellem Fredericia og Stribodde, brug‐
te færgemændene på Strib smakkejol‐
ler som færger. Derfor er det netop en
smakkejolle, der er det tredje kirkeskib
i Strib Kirke.
Svend Aage Jensen

6

Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad

Nyt fra graveren
Jeg har ønsket at få lidt spalteplads i
kirkebladet. Så I kan få en orientering
om hvad der sker på kirkegårdene.
Jeg får også mulighed for at få lidt
praktiske meddelelser udsendt. Det
må også være rart for Jer som brugere
og gæster på kirkegårdene, at I kan
følge lidt med i hvad der sker.
Vi er blevet en ansat mere på kirkegår‐
den i Strib, det er Dorte Bentsen, der er
ansat i et år, i det der kaldes praktik
med løntilskud. Hun skal hjælpe med til
arbejdet på kirkegården samt hjælpe
sognemedhjælperen, når hun har brug
for det. Bjarne er flyttet til Vejlby, der er
det nødvendigt med to mand det meste
af sommeren. Det er dog blevet sådan
at vi alle kan flyttes rundt på kirkegårde‐
ne hvis der er behov.

Der er også indkøbt en kost til maski‐
nen, så vi vil få stor glæde af den til vin‐
ter når der kommer sne igen.
Vi skal til at plante sommer blomster på
kirkegårdene så vi er færdige inden Pin‐
se. Vi må så håbe på lidt nedbør så de
kan trives.

Forårs blomsterne led meget under tør‐
ken i maj, selvom vi vandede rigtig man‐
Der er blevet indkøbt en ny maskine til ge gange, så bliver det aldrig helt så
brug på alle tre kirkegårde. Det er en
godt som når det regner engang imel‐
Schäffer minilæsser, det er en slags mini lem. Det må være nok for denne gang.
gummiged. Den er vi allerede blevet
meget glade for. Den sparer os for rigtig Nu vil jeg blot håbe at vi alle får en god
mange tunge løft og den gør at vi kan
sommer.
udføre meget af arbejdet meget hurti‐
gere og samtidig undgå meget af læsse
Jens Otto Nielsen
Graver
og gravearbejdet med en håndskovl.

Tak
Strib Kirkes 100 års jubilæum er velover‐
stået – og jeg vil gerne her på menig‐
hedsrådets vegne takke for pæne ord og
gaver i den anledning. Tak for en smuk
granitopsats og tak for et smukt keramik‐

kors (se omtale på side 6) – begge gaver
er nu på de rette pladser henholdsvis
udenfor kirken og inde i kirken.
Svend Aage Jensen
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Det sker

sommer i pastoratet

Den smukke sommerkoncert

MusikxFarverxPoesi

Ma. 20. juni kl. 20.00 i Røjleskov kirke
Vokalensemble ”Collegium Vocale”
med både dejlig kirkelig kormusik og
danske sommersange sunget på plæ‐
nen foran kirken med den overdådige
udsigt over Lillebælt. Fri entré.

Orgelkoncert i
Vejlby kirke
To. 22. september
kl. 20.00
Musik, slideshow
og gejstlig poesi
danser sammen,
når organist Birgit‐
te Skovmand og
Kristine Zarina
Nüchel torsdag d. 22.sept. spiller orgel‐
musik af bl.a. Franck, Bach og Scheidt
ogfremfører spotlights fra Europas kul‐
turliv i baroktiden og romantikken. Der
er forfriskning i pausen. Fri entré.

Høstgudstjenester
Høstgudstjenester er særlige takke
gudstjenester,
hvor vi takker for
årets høst, det
daglige brød og
for de gaver Gud
skænker os gen‐
nem hele året.
Høstgudstjene‐
ste i Strib kirke
er en familie‐
gudstjeneste,
hvor gudstjenesten er særligt tilrette‐
lagt for børn. Efter høstgudstjenester‐
ne er der kirkefrokost.
Kom med til høstgudstjenesten og vær
med til at holde en gammel dansk tradi‐
tion ved lige.

Onsdagskirken
d. 14. september kl. 17.00 i Vejlby kirke
Det er gudstjeneste med plads til alle,
små og store børn, voksne og ældre.
Efter gudstjenesten er der mulighed for
at spise sammen (25 kr. for voksne,
gratis for børn), samt leg for børnene.
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
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Babysalmesang i Strib kirke
Babysalmesang er et tilbud til forældre og
spædbørn (fra 0‐9 mdr.), som gerne vil ople‐
ve musikalsk samvær i kirkerummet.
Efterårsholdet starter op torsdag
d. 25. august kl. 9.00.
Hør nærmere og tilmeld dig hos sognemedhjælpe‐
ren: tlf. 6440 1198/vsr_pastorat@mail.dk

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

Kirkekor
KORSKOLE (for piger og drenge
i 3. og 4. klasse) opstart tirsdag
den 23. august kl.13.30 i Strib Sognegård
BØRNEKOR (lønnet børnekor) øver
tirsdage 14.30‐16.00.
Tilmeldinger til organist Helle Sørensen, 30259053

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

Det sker

sommer i pastoratet

Minikonfirmander

Vejlby‐Strib FDF

Der er minikonfirmandundervisning i Strib
kirke for børn i 4. klasse fra Strib skole.
Vi starter i uge 34 og slutter i uge 43 med
minikonfirmandgudstjeneste.

Friluftsliv, kammeratskab og grineflip for
drenge og piger. Kom og vær med!
Hør nærmere hos leder Martin Sørensen,
tlf. 2424 3372

Nærmere information fås hos Sognemedhjælperen:
tlf. 6440 1198/vsr_pastorat@mail.dk

Plejehjemsgudstjenester

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

KFUM og KFUK Vestfyn
Ons.7.sep. 19.30 Kan vi gøre en forskel?
v/ sognepræst Birgitte Graakjær Hjort
Skovgården, Karlsskovvej 25, Middelfart

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

IM Vejlby

Alle må deltage i gudstjenesterne på
vore plejehjem.
På Friplejehjemmet Lillebælt
afholdes gudstjeneste 1. og 3. torsdag
i måneden kl. 10.00.
På Ældrecentret Rudbækshøj
afholdes gudstjeneste 2. og 4. torsdag
i måneden kl. 14.15.

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

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

Kirkehøjskolens program for sæsonen 2011‐12
er nu klar. Den fælles overskrift på de fem
lørdage er ”Det folkekirkelige landskab”.
Se mere på: www.kirkehojskole.dk
Lektion 1
Salmedigtere og salmer – nye og gamle
Erik Norman Svendsen, tidl. biskop i København
Sted: Ejby konfirmandstue
Lørdag 8. oktober 2011 kl. 9‐12

Lektion 2
Kirkelige retninger i dag
Hans Ravn Iversen, lektor i teologi i København
Sted: Nr. Aaby sognegård
Lørdag 12. november 2011, kl. 9‐12

Lektion 3
Kirke og stat
MF Pernille Vigsø Bagge og provst Peter Lind
Sted: Middelfart sognegård
Lørdag 14. januar 2012, kl. 9‐12

Lektion 4
Den nye ateisme
Niels Grønkjær, dr.theol., Vartov
Sted: Asperup sognehus
Lørdag 11. februar 2012, kl. 9‐12

Lektion 5
Hvorfor skal vi gå i kirke?
Katrine Bjørn Andersen, sognepræst i Jelling
Sted: Gamborg forsamlingshus
Lørdag 17. marts 2012, kl. 9‐12

Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
27. februar Mads Vittrup Linnet
Sarah‐Sophie Emma Creutz
13. marts
Jacob Christensen
Aksel Redin Berthelsen
3. april
Beate Damgård Hansen
17. april
Amanda Rahr Bluhme
29. maj
Peter Kaltoft Michaelsen
Viet i Strib kirke
23. april
Jette Svarrer Grønning & Jeppe Top Poulsen
Anne Louise Lyhne & Nicolai Aurelius Jensen
28. maj
Begravet/bisat fra Strib kirke
25. marts
Birthe Winther
6. april
Grethe Hansen
Sonja Mary Rasmussen
16. april
Ruth Ellegaard Nielsen
18. april
Albert Emil Larsen
4. maj
Christian Thomsen
13. maj
Ana Damgaard Sørensen
25. maj
Sys Sigyn Ulriksen
27. maj
Anna Marie Smed
Døbt i Røjleskov kirke
6. marts
Olivia Bjerre
8. maj
Andrea Rosa Christoffersen
Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
3. maj
Gerda Lise Nielsen
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
17. februar Margit Jørgensen
11. marts
Preben Schou
11. maj
Else Kisholdt Ballegaard
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Gudstjenester

sommer i pastoratet

Vejlby
19. juni
Trinitatis
26. juni
1.s.e.Trin.
3. juli
2.s.e.Trin.
10. juli
3.s.e.Trin.
17. juli
4.s.e.Trin.
24. juli
5.s.e.Trin.
31. juli
6.s.e.Trin.
7. august
7.s.e.Trin.
14. august
8.s.e.Trin.
21. august
12.s.e.Trin.
28. august
10.s.e.Trin.

10.30 blt

Strib
9.00

blt

Røjleskov
10.30 jrh
Familiegudstjeneste

9.00

blt

10.30 blt

10.30 jrh

9.00

10.30 Grethe Gitz

kirkekaffe

9.00

blt

Grethe Gitz

10.30 blt
9.00

19.30 Jette
Rosendal
10.30 jrh

blt

10.30 blt

10.30 Jette
Rosendal
9.00 jrh
10.30 jrh

10.30 Jørgen Flend‐

9.00

sted‐Jensen

9.00

9.00

Jørgen Flend‐
sted‐Jensen

jrh

10.30 blt

10.30 jrh

jrh
kirkekaffe

10.30 blt

9.00

indsamling

4. september
11.s.e.Trin.
11. september
12.s.e.Trin.
14. september
onsdag

9.00

jrh

18. september
13.s.e.Trin.

9.00

25. september
14.s.e.Trin.
3. oktober
18.s.e.Trin.

10.30 blt

blt

10.30 jrh

indsamling

10.30 jrh

Høst‐

indsamling

10.30 blt

familiegudstjeneste

10.30

jrh

10.30

blt

9.00

blt
kirkekaffe

17.00

blt

onsdagskirken

jrh

10.30 jrh
Høst‐

9.00

blt

9.00

blt

9.00

Holger Lissner

gudstjeneste / indsamling

10.30 blt

Høst‐

gudstjeneste / indsamling

jrh ‐ Jes Rønn Hansen
blt ‐ Bente Luise From Toft

Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Navne– og adresseliste
Glimt fra jubilæumsugen
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

Strib kirke 100 år

Legestuens børn
pynter kirken

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

Onsdagskirken
Strib kirke
fra Strib Bager
Strib skoles 2.klasse arbejder med
”Strib kirke om 100 år”

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

Jubilæumslørdag
med musik, sang og farver

Kirkegårdene
Graver Jens Otto Nielsen
Tlf. 2147 3897
Menighedsråd
Svend Aage Jensen, 6440 2030
Kirkeværger
Birgit Nørtoft, 6065 6114
Hans Martin Hansen, 6441 5556

Søndagsprædiken
v/ biskop Kresten Drejergaard

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.

Reception i Sognegården

