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På denne tur var denne sang
fast, når vi kørte fra sted til
sted. Vi oplevede på turen en
stilhed både på det kloster vi
boede, i de katedraler vi be‐
søgte og hvor koret ellers
sang. Her var tid til fordybel‐
se både i klosterhaven og
omgivelserne. Hvorfor nu
dette i dagens Danmark,
hvor sommeren har været
lidt blandet? Jo, jeg holder
meget af stilheden ved at
finde de frugter og andet,
der nu er modent, dette væ‐
re sig hyben og pærer på
Langeland, solbær mm. i

Strib, og en tur i skoven eller
andre steder i gummistøvler
og regntøj for at finde de
flotteste brombær; forarbej‐
de det i stilhed og senere få
en accept af produktet.
Her er ingen stress og jag,
kun tid til tanker.
Antiklimaks skal nok kom‐
me..
Jeg venter nu kun på, at jeg
kan plukke mine æbler: Godt
efterår til alle.
Bente Nørgård‐Sørensen

Sognekalenderen
September
Sø 25.

10.30 Høstgudstjeneste i Vejlby kirke
med kirkefrokost

Oktober
Sø 2.

10.30 Høstgudstjeneste i Røjleskov kirke
med kirkefrokost
Ti 11.
19.30 Sogneaften i Strib Sognegård
Ons 12. 19.00 Undervisningsgudstjeneste
i Vejlby kirke
Sø 30. 10.30 B.U.S.K. med minikonfirmander
i Strib kirke

November
Ons 2.
Ons 9.
Sø 27.

19.00 Undervisningsgudstjeneste
i Vejlby kirke
17.00 Onsdagskirken i Strib kirke
19.30 Advents musikgudstjeneste
i Røjleskov kirke

December
Sø 18.
Fre 23.
Lø 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

Ind i livet…
Man kan gå i kirke, til gudstje‐
neste, måske til dåb eller begra‐
velse: Som regel er der noget
der taler til en.
Nogle gange er det det hele og
man føler sig hjemme og talt til.
Andre gange var det måske
bare en lille ting, man syntes at
det her, det var til mig, det handlede
også om de ting jeg går og tumler
med. Det kan være et ord fra Bibelen,
en salmelinie, noget i prædikenen,
eller det kan være en bøn. Selv Fader‐
vor kan pludselig folde sig ud for en
på en ny måde, farvet af den sam‐
menhæng man er i.
Jeg tror at bønnen har en særlig styr‐
ke. Den er på en gang udtryk for vo‐
res tro, håb og tvivl, og gør indtryk på
os selv. Det forandrer os en lille smu‐
le hver gang vi på den måde læner os
mod Gud, lægger os selv i Hans hånd.
Men vi har brug for ord til det. Gode
ord som vi kan gøre til vores egne.
Noget som er vores eget sprog og
stemme, så bønnen for alvor når ind
i livet på os og føles som en del af
troens åndedræt. Eller måske et sted
hvor tvivlen har lov til at være.
Heldigvis har vi lov at låne ord af hin‐
anden. Her er en bøn fra bogen der
hedder ”Himlen i mine fodsåler”,
skrevet af Lise Marie Nedergaard.

Nok
Kære Gud
hvornår er jeg dygtig nok?
Hvornår er jeg udadvendt og fleksibel
og interessant
og handy og attraktiv og muskuløs
nok?
Hvornår er jeg en god nok forælder
og hvornår er mine børn lovende nok?
Hvornår er mit hjem lækkert nok
og mit ægteskab rigtigt nok?
Hvornår har jeg oplevet nok
så jeg ikke i min alderdom synes
at jeg har spildt mit liv?
Hvornår har jeg været stræbsom nok
så jeg ikke senere plages af tanker om
at jeg har spildt mine talenter?
Herre, befri mig!
Løft mit blik mod himlen
fyld mine øjne med dit lys
Og lad din kærlighed være mit svar
Bente Luise Toft
Sognepræst
Vejlby Strib Røjleskov kirkeblad
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Undervisningsgudstjenester
To gange i løbet af efteråret ‐
(se gudstjenesteplanen) ‐ og to gan‐
ge i løbet af foråret, vil jeg afholde
det jeg kalder for ”undervisnings‐
gudstjenester” i Vejlby kirke. Det bli‐
ver på hverdagsaftener (onsdage)
kl. 19.00.
Det er mit indtryk, at mange sætter
spørgsmålstegn ved, hvorfor vi altid
gør som vi plejer, når der skal fejres
gudstjenester. Der er ‐ apropos Finn
Fauks læserbrev i sidste kirkeblad ‐
mange, der efterlyser mere liv og me‐
re engagement i gudstjenesterne.
Kan man ikke modernisere dem? Lave
dem mere spændende? Mere involve‐
rende? Er de ikke forstenede og er
der noget at sige til, at mange ikke
bruger gudstjenesterne som en na‐
turlig del af deres liv?
Mit svar er, at kritik hjælper og får os
til at overveje. Så det er dejligt med
kritik. Alligevel skal disse undervis‐
ningsgudstjenester nok opfattes som
et forsvar for den traditionelle guds‐
tjenestefejring.
Vi kan godt lave forandringer, være
mere frie, gøre ting på nye måder.
Men min erfaring er, at vi derved
nemt risikerer at tabe noget meget
fint og enestående, som jeg mener
vores gudstjeneste indeholder. Vi
risikere nemt at få flyttet vores fokus
fra Guds Ord til værdier som i grun‐
den ikke er så vigtigt:
4
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Underholdningsværdi, præstens per‐
son, personlig smag etc.
En gudstjeneste er ”et vindue til
Guds Rige”. Her møder vi det der er
fuldstændig anderledes og nyt i for‐
hold til vores dagligdag. Vi møder
ikke Guds Rige (og alt den fred og
velsignelse der heraf følger) fordi
præst og menighed kan hidse hinan‐
den op. Hvis vi jager dette møde ved
at gøre gudstjenesten interessant,
eller til en oplevelse, for eksempel
ved at manipulere med folks følelser,
sådan som nogle karismatiske frikir‐
ker gør det, så begår vi åndeligt over‐
greb på sagesløse mennesker. Der
findes nemlig megen usund åndelig‐
hed i vore dage. Også helt ind i folke‐
kirkens rækker. Men den usunde ån‐
delighed skal vi modsige.
”Hvad svagt vi kun skimter mens øjet
er blåt / det lever dog i os det føler vi
godt” skriver Grundtvig i salmen ”O
Kristelighed”. Denne finhed i det vi
kun ”svagt skimter” er en sårbar
størrelse i vore hænder. Der skal ikke
ret meget til, før vi bliver afsporet fra
det væsentlige. Vores søgen efter det
der er anderledes og nyt (Guds Rige)
bliver nemt afbrudt af irritation over
stil og form.
Undervisningsgudstjenester er et
forsøg på at gøre os mere solide og
faste i en sund gudstjenestefejring.

Undervisningsgudstjenester
Ikke mere
konservative
eller gammel‐
dags. Men mere faste i at holde os til
det som er væsentlig og som giver
det kristne menneske frihed: Nemlig
troen på Guds underfulde indgriben i
vores verden ved sin søn Jesus Kri‐
stus. Dette er vores fokus. Og når
man bliver opmærksom på det, ser
man lige pludselig anderledes på,
hvorfor vi synger så mange gamle
salmer, hører tekster og bønner, som
er så svære at forstå, og måske irrite‐
rer os over, at dåben forstyrrer og
nadveren ikke smager godt.

mange af de traditionelle ting, fordi
erfaringerne har vist os, at denne
form er den der giver størst ro, kon‐
centration, åndeligt fællesskab og
bedst holder fokus på det som er det
væsentlige i gudstjenestelivet: Mødet
med Guds Rige i denne verden. Mø‐
det med Guds Søn, det levende Ord.

Vi holder ikke fast i alt det gamle, for‐
di vi ikke tør gøre det anderledes.
(Det tør vi faktisk godt engang imel‐
lem ‐ og alle der går jævnligt i kirke
ved det godt). Men vi holder fast i

Første undervisningsgudstjeneste
har temaet: ”Musik og salmer”.
Hvorfor det evindelige kirkeorgel?
Hvorfor de oldgamle salmer? Hvorfor
skal vi ikke synge gospel og vrikke
med ”rumpetten” når vi fejrer guds‐
tjeneste? Det bliver 12. oktober kl. 19
i Vejlby kirke. Efter gudstjenesterne
vil der være en kop kaffe og forhå‐
bentlig en god debat om aftenens
tema.
Jes Rønn Hansen
Sognepræst

Se mere på: www.kirkehojskole.dk
eller spørg sognepræst.

Lektion 3
Kirke og stat

Lektion 1
Salmedigtere og salmer – nye og gamle

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

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 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
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Det sker
Sogneaften Sorg ‐ Krise ‐ Håb
med psykolog Ole Rabjerg
Ti. 11. oktober kl. 19.30
i Strib Sognegård
Sorg eller krise er ikke en for‐
ening man kan melde sig ind i
og desværre heller ikke en
forening man kan melde sig
ud af. Sorg eller krise er no‐
get, som pludseligt kan ram‐
me os. Og når vi bliver ramt af
en sorg eller en krise, fx ved
dødsfald eller skilsmisse, så vælter vores
indre verden. Vi skal finde svar på, om det
overhovedet er muligt at komme videre.
Hvad er det egentlig sorgen eller krisen gør
ved os? Hvilke følelser aktiveres og hvordan
skal vi håndtere dem? Hvordan er det muligt
at komme gennem sorgen eller krisen uden
at miste sig selv? Og hvad har kristendom‐
men egentlig at sige om sorg og krise? Har
kristendommen noget at tilbyde den krise‐
ramte?
Fri entré, kaffe og kage 30 kr.

Onsdagskirken
Ons. 9. nov. kl. 17.00 i Strib kirke
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 i Sognegården.
Arrangementet slutter ca. kl. 19.00.
Af hensyn til maden vil vi gerne have tilmeldin‐
ger til sognepræst Bente Luise Toft, 6440 1466
eller blft@km.dk

Basar i Vejlby
Fre. 18. nov. i Vejlby Missionshus

(se side 4 og 5)

Om efter‐
middagen
taler to
unge
piger, der
har været
i Afrika.
De vil
fortælle
om deres
arbejde og oplevelser. Basaren tilbyder også
forskellige boder, tombola, og man kan nyde
kaffe og kage. Om aftenen holder Marianne
H. Larsen fra Tværkulturelt Center i Odense
foredrag om Centrets projekter. Information
følger i Vejlby kirke og i Melfarposten.

B.U.S.K. Familiegudstjeneste

Advents musikgudstjeneste

Undervisningsgudstjenester
Ons. 12. oktober kl. 19 i Vejlby kirke
Ons. 2. november kl. 19 i Vejlby kirke

Sø. 30. oktober kl. 10.30 i Strib kirke
B.U.S.K. står for Børn‐Unge‐Sogn‐Kirke.
Det er en familiegudstjeneste, hvor årets
minikonfir‐
mander og
Vejlby‐Strib
FDF medvir‐
ker.

Sø. 27. nov. kl. 19.30 i Røjleskov kirke
Ved gudstjenesten medvirker sognepræst
Bente Luise Toft, kirkernes organister og
Motetkoret. Efter gudstjenesten er der æble‐
kage og kaffe i missionshuset.

De 9 læsninger
Sø. 18. december kl. 19.30 i Vejlby kirke
Sognepræst Jes Rønn Hansen, organisterne,
oplæsere fra menigheden, kirkernes børne‐
kor og Motetkoret medvirker.
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efterår i pastoratet

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

To.27.okt. 19.30 Missionær Susanne
Kristensen taler.
To.3.nov. 19.30 Bibelforedrag, sognepræst
Bente Luise Toft taler.
Fre.18.nov. Basar (se side 6).
To.1 .dec. 14.30 Jens Mortensen, Fredericia,
taler.
To.15.dec. 19.30 Julemøde. Missionær Niels
Henrik Hovaldt taler.
Oplysninger om møder i Vejlby Missionshus:
Rigmor Pedersen, tlf. 6440 1440

Kirkekor

Vejlby‐Strib FDF

‐ i Strib Sognegård
KORSKOLE ‐ Tirsdage fra kl. 13.30
BØRNEKOR ‐ Tirsdage kl. 14.30‐16.00
MOTETKOR ‐ Torsdage kl. 16‐17

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

Babysalmesang i Strib kirke
Hver torsdag 9‐9.45 er der babysalmesang.
Et tilbud til forældre med spædbørn om
musikalsk samvær i kirkerummet.
Tilmeldinger til Sognemedhjælperen,
2395 5805/ vsr_pastorat@mail.dk

Legestue

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

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

IM Røjleskov
To. 29.dec. 19.30 Julefest.
Oplysninger om møder i Røjleskov Missions‐
hus: Hans Lundgaard tlf. 6440 2510

IM Vejlby
To. 29.sep. 19.30 Høstfest, sognepræst An‐
ders Dalgård taler.

KFUM og K Vestfyn
Ti.4.okt. 19.30 Når troen tager form
Om troens udtryk i ritualer og
billeder, pastor Leif Vestergaard,
Århus, i Strib sognegård
Ti.8. nov. 19.30 Hvad skal vi med bibelen i
det 21. århundrede? Sognepræst
Tine Lindhardt, Odense, i
Asperup sognehus
Ti.6. dec. 19.30 Som kirken og dens amen,
som præst og menighed
Sognepræst Susanne Andersen,
Skydebjerg ‐ Orte ‐ Kerte, i
Strib sognegård

Indsamlinger i kirkerne
20. nov. KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark
27. nov. Dansk Ethioper Mission
24. dec. Børnesagens Fællesråd
1. jan. Det Danske Bibelselskab
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Gudstjenester
Vejlby

Strib

Røjleskov

25. september 10.30 blt Høst
14.s.e.Trin.
gudstjeneste / indsamling

9.00

blt

2. oktober
15.s.e.Trin.

9.00

blt

9. oktober
16.s.e.Trin.
12. oktober
Onsdag

30. oktober
19.s.e.Trin.

10.30

blt

Høst

10.30

jrh

9.00

jrh

9.00

jrh

10.30

jrh

10.30

blt

9.00

blt

9.00

Jørgen
Flensted‐Jensen

19.00 jrh
Undervisningsgudstjeneste

19.30

Jette Rosendal

9.00

Jette Rosendal

9.00

blt

10.30

jrh

B.U.S.K.

medv. minikonfirmander
og Vejlby‐Strib FDF

2. november
Onsdag

19.00 jrh

6. november
Allehelgen

10.30

Undervisningsgudstjeneste

blt

19.30
17.00

13. november
21.s.e.Trin.

10.30

20. november 9.00 blt
S.s. i kirkeåret kirkekaffe / indsamling

10.30

27. november
1.s. i Advent

10.30
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jrh

Allehelgen

Mindegudstjeneste

9. november
Onsdag

8

blt

gudstjeneste / indsamling

16. oktober
17.s.e.Trin.
23. oktober
18.s.e.Trin.

10.30

blt

Onsdagskirken
Jørgen
Flensted‐Jensen

kirkekaffe

blt

indsamling
Grethe Gitz

indsamling

19.30

blt

Musikgudstjeneste

Advent

efterår

Vejlby
4. december
2.s. i Advent
11. december
3.s. i Advent
18. december
4.s. i Advent

10.30

Strib
Gelardi Mikkelsen

14.00

Røjleskov
blt

10.30

Jette Rosendal

10.30

blt

14.00

blt

9.00

jrh

10.30

blt

Strib skole medvirker

jrh

10.30

jrh

19.30 jrh

9.00

blt

14.00

blt

9.00

De 9 læsninger

23. december
Lillejuleaften

Familiegudstjeneste

24. december
Juleaften

15.30 blt

25. december
Juledag

10.30 jrh

indsamling

13.00 blt
14.30 jrh
16.00 jrh
10.30

blt

26. december
2.Juledag

indsamling

indsamling

fællesgudstjeneste

16.00 jrh

31. december
Nytårsaften
1. januar
Nytårsdag

Julespil

kirkekaffe

10.30 jrh
fællesgudstjeneste
indsamling

blt ‐ Bente Luise From Toft
jrh ‐ Jes Rønn Hansen
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Nyt fra graveren
Nu er den vådeste sommer i mange
år ved at være færdig. Alt det vand vi
har fået, har været rigtigt godt for
sommerblomsterne på de tre kirke‐
gårde. Vi har faktisk ikke vandet dem
en eneste gang. Derimod måtte vi
vande forårsblomsterne flere gange.
Jeg synes faktisk også, at de hele
sommeren har blomstret, så det har
været en fornøjelse.
Der er skiftet rigtigt mange planter
på gravstederne. Disse har også nydt
godt af den rigelige nedbør. Der er
dog også et lille men. Hvor har det
dog været svært at følge med i kam‐
pen mod ukrudtet.
Det har bare groet
og groet, selv det,
som blev skuffet
omkuld, hvis ikke
det blev fjernet helt.
Nyt ukrudt spirer
frem hele tiden. Ind imellem sukker vi
lidt efter en varm og tør sommer,
hvor ny fremspiret ukrudt er meget
begrænset og hvor græsplænernes
vækst stopper.

Henover ef‐
teråret er
det planen,
at vi skal ha‐
ve ryddet
nogle af de
nedlagte
gravsteder
for planter
og gravsten.
Græskanter‐
ne trænger
til at blive
rettet og en‐
delig skal vi have kørt en del kirke‐
gårds ral på, både i Vejlby og Strib.
Gravstederne vil blive ryddet
for blomster i ugen op til efter‐
års ferien. Herefter er det så
planen, at vi påbegynder gran‐
dækningen. Jer, der har bestilt
datodækning, vil selvfølgelig få
dækket gravstedet inden den bestilte
dato. Målsætningen er, at vi har dæk‐
ket det hele inden 1. søndag i advent.
Det er bare umuligt at styre mæng‐
den af ‐ og tidspunktet for, hvornår
der kommer sne. Ligeledes vil antal‐
let af begravelser, bisættelser samt
sygdom hos personalet kunne ryk‐
ke tidspunktet. Jeg kan dog garan‐
tere at vi gør hvad vi kan for at nå
det. Dette var ordene for denne
gang.
Jens Otto Nielsen
Graver
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke

Døbt i Røjleskov kirke

2. juni
5. juni

2. juni
Marie Risgaard Kjær
14. august Noah Dahl Møllerhøj
28. august Niels Faurholt Gundtoft

Karen Marie Lauridsen
Emil Raben Kudsk
Rosa Viktoria Nielsen
12. juni
Cecilia Tea Lysemose
26. juni
Lærke Karner Overgaard
2. juli
Agnes Krøis Askholm
3. juli
Alma Dalsgaard Andersen
10. juli
Celina Mørk Vilhelmsen
24. juli
Ellen Dyregaard Jakobsen
31. juli
August Dietz Christiansen
13. august Liva Månsson Dalby
Gry Månsson Dalby

Viet i Røjleskov kirke
27. august Eva Ager Hansen & Lars Drud

Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
29. august Ole Preben Jensen

Døbt i Vejlby kirke
21. august Oscar Glans Knudsen
28. august Benjamin Knudsen Thougaard

Viet i Strib kirke
12. juni

Gitte Suhr & Jens Bjarnested
Suhr
2. juli
Line Krøis & Christoffer Ulrich
Rixen Askholm
9. juli
Jane Petersen & Michael
Langkilde Nielsen
20. august Elin Brodorf Rasmussen &
Carsten Rønnemose
27. august Linda Joan Jönsson & Henrik
Oscar Lundgreen Andersen
Helle Fog Jacobsen & Jan
Morten Lisberg

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
1. juni

Arne Børge Pedersen

Begravet/bisat fra Strib kirke
24. juni
25. juni
27. juni
6. juli
7. juli
15. juli
2. august

Christian Bay
Ib Dyhr Johansen
Elna Andersen
Ib Victor Frich
Jonna Marloth
Birgit Køhn Christensen
Amalie Kirstine Martha
Hansen
20. august Harald Bernhard Clement
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Hilsen fra

MOTETKOR
Navne– og adresseliste
for Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat

Kirkekontoret:
Strib Præstegård
Nørre Alle 38, Strib
Tlf. 6440 1075, jrh@km.dk
Træffes bedst: Ti ‐ Fre: 11.00‐12.00
To: 18.00‐19.00
Alle Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorats beboere
kan henvende sig på kontoret angående
fødselsanmeldelser, attester, navne‐
forandringer 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
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.

www.pastorat.dk

