Kirkebladet
Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat

Vinter 2011‐2012

Menighedsrådet arrangerer...
Menighedsmøde for alle i Vejlby, Strib og Røjleskov sogne
Søndag den 8. januar kl. 10.30
Efter gudstjenesten i Strib kirke mødes vi i Sognegården, hvor menighedsrådet vil
være vært ved lidt mad. Herefter vil der være information om menighedsrådets
arbejde og debat om kirkelivet i vores pastorat. Kom gerne og gør din mening
gældende! Kom med ros eller ris!
Sogneaften i samarbejde med KLF—Kirke og Medier
Onsdag den 1. februar kl. 19.30 i Sognegården
Landsformand for KLF, Kirke og Medier, Lars‐Peter Melchiorsen, taler om
medierne: ”Der må da være en grænse – eller hvad?” Foredrag om medier,
presse og etik. Fri entré. Kaffe og kage 25 kr. (Kaffepengene går til KLF,
Kirke og Mediers arbejde).
Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10‐11.30 er der kaffe, rundstykker og et lille foredrag i Strib
Sognegård.

Særligt for børn...
Familiegudstjenester til jul, fastelavn og påske
Den 23. december er der familie‐jule‐gudstjeneste i Strib kirke kl. 14.00. Hvis I skal
rejse væk til jul, eller synes juleaftensdag bliver stresset, så er der mulighed for at
gå til en rigtig julegudstjeneste lillejuleaften.
19. februar afholdes ikke mindre end to fastelavns– familiegudstjenester med
efterfølgende tøndeslagning og hygge. Se i gudstjenesteplanen.
1. april indleder vi påskeugen med familiegudstjeneste 10.30 i Strib kirke.
Babysalmesang i Strib kirke
Et tilbud til forældre med spædbørn.
Kirkerum og salmer er en særlig oplevel‐
se for små børn og deres forældre. Efter
sang i kirken er der en forfriskning i
Sognegården. Få mere information hos
sognemedhjælper Kristine Nüchel på
23 95 58 05. ”Vinterholdet” synger hver
torsdag fra 26. januar til 29. marts.
Kirkens legestue
Hver tirsdag mellem 10 og 12 er der lege‐
stue i Strib Sognegård for børn under 5 år ifølge med en voksen.
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Kor og koncerter
Kirkekor
Kirkernes to kor øver henholdsvis tirsdag fra 14‐15 (Børnekoret) og torsdag fra
16‐17 (Motetkoret). Har du lyst til at synge i kor, kan du kontakte en af kirkens
organister (se bagsiden) for at få mere information.

Nytårskoncert
Fredag d. 6. januar kl. 20.00 i Strib kirke
Festlig barokmusik spiller det nye år ind på festlig maner. Medvirkende er Christi‐
an Præstholm på orgel og Niels Tilma på barok‐ og piccolotrompet. Der serveres
en forfriskning i pausen.
Kyndelmisse‐gudstjeneste
Søndag d. 5. februar kl. 19.30 i Røjleskov kirke
Sognepræst Bente Luise Toft, kirkernes organister, børnekoret og motetkoret
medvirker. De musikalske indslag understreger lysets betydning i den mørke tid.
Forårskoncert
Torsdag d. 15. marts kl. 19.30 i Strib Kirke
Kirkernes børne‐ og voksenkor, under ledelse af kirkernes organister, medvirker.
Orgelstuderende fra Løgumkloster Kirkemusikskolens eksamenslinje spiller.

Onsdagskirken
For alle der har lyst... den 18. januar og
den 14. marts er der ”onsdagskirke” i
Strib Kirke og Sognegård. Det begynder
kl. 17 med en lille gudstjeneste. Herefter
fællesspisning i Sognegården.
Tilmelding hos sognepræst Bente Luise
Toft på 64401466 eller på mail til
blft@km.dk
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Har du tid onsdag formiddag?
Skal man være kirkeligt inte‐
resseret for at deltage?
Det er menighedsrådet, der
står bag ”Dagligstuen”, og
det betaler et tilskud. Men
der stilles absolut ingen be‐
tingelser for at være med.

Her onsdag formiddag kl. 10 mødes ca.
30 personer i Strib Sognegård til
”Dagligstuen”. Sofaen og lænestolene
mangler ganske vist, men i stedet er
der dækket fire borde, hvor deltager‐
ne i ro og mag kan nyde deres mor‐
genkaffe/te og rundstykker.
Ved et af bordene sidder Kamma Jen‐
sen, som gerne vil besvare mine
spørgsmål.
Hvorfor kommer du i ”Dagligstuen”?
Jeg er blevet alene, og jeg trængte til
at komme ud bland andre mennesker.
Det er rart, at der sker noget i ugens
løb, når man er alene. Ellers kan tiden
føles lang. Jeg er meget glad for, at jeg
kom med i ”Dagligstuen”. Der er en
god stemning, og jeg føler mig virkelig
velkommen hver gang.
Hvad er det for nogle mennesker, der
kommer i ”Dagligstuen”?
De fleste er pensionister eller enlige;
men alle, der har lyst, kan være med.
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Fortæl os, hvad der sker ved
et almindeligt møde.
Der er et udvalg, som dæk‐
ker borde og laver kaffe.
Sognemedhjælperen bestiller rund‐
stykkerne, og bageren kommer med
dem.
Kl. 10 begynder vi at drikke kaffe, og vi
giver os god tid til at snakke med hin‐
anden, og folk er meget flinke til at
inddrage nye deltagere.
Der er både kaffe og te og rundstyk‐
ker. Hver gang er der marmelade, og
nogle gange også ost. Vi betaler 10,‐ kr.
pr. kuvert, og det er vist Danmarks bil‐
ligste kaffebord.
Så synger vi også efter Højskolesang‐
bogen, og vi har en fast pianist, der
spiller til sangene.
Efter cirka 3 kvarter er der underhold‐
ning. Det er ikke en decideret foredrag,
men det kan for eksempel være en, der
fortæller og viser billeder fra en rejse,
eller en, der fortæller om sit arbejde,
for eksempel en politibetjent. Nogle
fortæller også om deres fritidsinteres‐
ser, lokalhistorie og den slags. Vi har
også haft besøg af en musiker, som
spillede og fik os til at synge med.

Kl. 11.30 er det forbi. Nogle gange syn‐
ger vi til slut, andre gange bliver der
bare fortalt, hvad der skal ske næste
gang.

Hvis nu nogen får lyst til at være med,
hvad skal de så gøre?
De skal bare komme kl. 10 en onsdag
formiddag. Jeg er sikker på, at de vil få
en god modtagelse. (F)

Den hellige Kristoffer i Vejlby kirke
I Vejlby kirke findes der flere kalkmalerier. De
er dog alle kalket over som værdiløse, med
undtagelse af det her i bladet tidligere om‐
talte indvielseskors. I nærheden af korset
findes et overkalket maleri af Den hellige Kri‐
stoffer (eller Christophorus som han kaldes
på latin.) Der er tale om en legende om en
kæmpe ‐ 12 alen høj. Der er flere historier om
ham. En af dem handler om, at han havde
forsøgt at tjene flere herrer, men endte med
at ville tjene Gud.
Han fik plads hos en færgemand ved en flod
og en nat bankede det på døren. Det viste sig
at være en lille dreng, der ville over floden.
Kæmpen tog ham på skulderen og bar ham
over, men drengen blev tungere og tungere,
og da de nåede over floden viste det sig, at
barnet var Kristus, der bærer verdens synd.
Kæmpen fik herefter navnet Kristoffer, der
betyder ”Kristusbæreren”.
Maleriet er, som de øvrige kalkmalerier i Vejl‐
by kirke, fra tiden før kirken fik hvælvinger, og det har derfor raget højere op end
hvælvingerne. Da maleriet blev opdaget i 1924, fand‐
tes der stadig rester af maling over hvælvingen. (JL)
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Gudstjenester i pastoratet
Vejlby Kirke
11. december
3. s. i advent

18. december
4. s. i advent

9.00
(Jes Rønn Hansen)

19.30
De 9 læsninger (JRH)

23. december

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

10. 30
(Jes Rønn Hansen)

9.00
(Bente Luise Toft)

10.30
(Bente Luise Toft)

14.00
Familiegudstjeneste (BLT)

24. december
Juleaften

25. december
Juledag

15.30
(Bente Luise Toft)

10.30
(Jes Rønn Hansen)

13.00 (BLT)
14.30 (JRH)
16.00 (JRH)
10.30
(Bente Luise Toft)

26. december

Fællesgudstjeneste (BLT)

31. december

16.00

Nytårsaftensdag

(Jes Rønn Hansen)

1. januar

10.30

Nytårsdag

Fællesgudstjeneste (JRH)

8. januar

15. januar
2. s. e. Helligtrekonger

9.00
(Jes Rønn Hansen)

10.30

2. juledag

1. s. e. Helligtrekonger

14.00
(Bente Luise Toft)

14.00
Døvegudstjeneste
v. Christina Ebbesen

10.30
(Bente Luise Toft)

10.30
(JRH/BLT)
Menighedsmøde

9.00
(Jes Rønn Hansen)

10.30
(Jes Rønn Hansen)

17.00

18. januar

Onsdagskirke (BLT)

22. januar
3. s. e. Helligtrekonger

9.00
(Jes Rønn Hansen)

29. januar

9.00

Sidste s. e. h3k.

5. februar
Septuagesima søndag

12. februar
Sexagesima søndag

10.30
(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

9.00
(Jes Rønn Hansen)

10.30
(Bente Luise Toft)
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10.30
(Jes Rønn Hansen)

10.30
(Jes Rønn Hansen)

10.30
(Bente Luise Toft)

19.30
Kyndelmisse (BLT)

9.00
(Jes Rønn Hansen)

Vejlby Kirke
15. februar

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

19.00
Undervisningsgudstjeneste
(JRH)

19. februar
Fastelavn

14.00

26. februar

9.00

1. s. i fasten

(Jes Rønn Hansen)

4. marts

10.30

2. s. i fasten

(Jes Rønn Hansen)

7. marts

10.30

Familiegudstjeneste (BLT) Familiegudstjeneste (BLT)

10.30
(Jes Rønn Hansen)

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

19.00
Undervisningsgudstjeneste
(JRH)

11. marts

10.30

3. s. i fasten

9.00

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

17.00

14. marts

Onsdagskirke (BLT)

18. marts
Midfaste

25. marts
Mariæ bebudelses dag

9.00
(Jes Rønn Hansen)

10.30
(Bente Luise Toft)

10.30
(Jes Rønn Hansen)

9.00
(Bente Luise Toft)

10.30
(Jes Rønn Hansen)

Kirkebil
Benyt gerne ”kirkebilen” hvis det kniber med transport til gudstjenesterne.
Ring til TAXA tlf. 6441 4055 helst inden kl. 8.00 søndag morgen.

Indsamlinger i kirkerne:
Menighedsrådet har besluttet at der skal være indsamling i kirkerne på følgen‐
de dage:
Nytårsdag:
Sidste s. e. H3K:
Seksagesima:
2. s. i fasten:

Det Danske Bibelselskab (obligatorisk)
Danske Sømands‐ og Udlandskirker
KLF, Kirker og Medier
Kristelig Handicapforening
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KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag.
10. januar: Hvordan bygger vi en vej fra kirken til folket? Nørre Aaby Sognehus
Kan kirken og folket lære at snakke sammen, ‐ hvad hindrer samtalen?
v. sogne‐ og gadepræst Peter Pontoppidan Thyssen, Odense.
14. februar: Om Frans af Assisi. Asperup Sognehus
Fra rigmandssøn til tiggermunk.
v. sognepræst Louise Schousboe, Aunslev og Bovense
13. marts: Vækst – til hvad? Strib Sognegård
Vil vi acceptere et samfund med stadig flere marginaliserede borgere.
v. forstander på diakonhøjskolen Jens Maibom Pedersen, Århus
Alle er velkommen og der kræves ikke medlemskab.
Prisen for aftenen er 40 kr. inkl.. kaffe/te med brød.
Møderne starter kl. 19.30 og slutter senest kl. 22.00
Yderligere oplysninger hos formanden: Kirsten B. Jensen,
tlf. 64481614.

Undervisningsgudstjenester
Den 15. februar og den 7. marts kl. 19 er der
undervisningsgudstjeneste i Vejlby Kirke.
De to temaer der tages under behandling i de
to gudstjenester er henholdsvis dåb og nad‐
ver. Alle der har lyst til at lære mere om vores
gudstjenester og den kristne tro er velkom‐
men.
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Soldatervennestævne
Vejlby Soldatervennekreds afholder det
årlige vinterstævne med generalforsam‐
ling i Strib sognegård torsdag den
16. februar 2012 kl. 19.30.
Else og Ruth Nielsen fortæller om deres
tid som soldaterhjemsledere i Afghani‐
stan. Alle er velkommen.

FDF Vejlby‐Strib
Hvis du keder dig og godt kan lide friluftsliv, kammeratskab og grine‐
flip for drenge og piger, så mødes Vejlby‐Strib FDF hver torsdag
18.15‐19.45. Og du er rigtig velkommen.
Hør nærmere hos kredsleder Martin Sørensen, tlf. 2424 3372

Indre Mission ‐ Vejlby Missionshus
JANUAR
Torsdag 12. Bedemøde, sognepræst Jette Rosendal, Kauslunde
Torsdag 19. Nytårsfest, sognepræst Bo Gimm
Torsdag 26. kl. 18.30 Årsmøde
FEBRUAR
Tirsdag 9. Bibelforedrag, sognepræst Jes Rønn Hansen
Tirsdag 21. kl. 14.30 Bibelkreds Vejlby
Torsdag 23. Missionshusets Bibelkreds
Onsdag 29. kl. 14.30 og kl. 19.30 Vinterstævne, Hans Jørgen Hedegaard
MARTS
Torsdag 8. Bibelforedrag, sognepræst Jens Bacher Mogensen, Middelfart
Tirsdag 13. kl. 14.30 Bibelkreds Vejlby
Torsdag 15. Missionshusets Bibelkreds
Hvis ikke andet er oplyst er alle
Torsdag 24. Missionær Elna Thisgård Olesen
møder kl. 19.30
Kontaktperson:
Rigmor Petersen 64 40 14 40
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Kirkelige handlinger i pastoratet
Barnedåb
Strib kirke
4. september
18. september
1. oktober
16. oktober

Alberte Toft Grønhøj
Sophia Holmegård Melbye Beck Holm
Mathilde Berg Hvenegaard
Fabiana Duarte Trensig

Røjleskov kirke
24. september

Victoria Lykke Madsen

Vejlby kirke
25. september

Zenia Emilie Dalgaard Karlsen

Bryllupper
Strib kirke
3. september
10. september

Kerstin Kollatz & Thomas Mølgaard Mogensen
Pia Cecilie Mathiesen & Michael Koborg

Røjleskov kirke
3. september
24. september
1. oktober
8. oktober

Britta Hougaard & Niels Brøndgaard Jørgensen
Marianne Nielsen & Johannes Madsen
Gitte Engell Nielsen & Lars Peter Berthelsen
Marie Elley Hansen & Søren Balder Bendtsen

Begravet og bisat
fra Strib kirke
22. september
7. oktober
7. oktober
8. oktober
11. oktober
18. oktober
19. oktober

Jørgen Norring Christensen
Nikolaj Haller
Metta Ruth Jensen
Niels Hansen Lund
Karen Margrethe Clausen
Preben Larsen
Ellen Hansine Pedersen

fra Vejlby kirke
28. oktober

Edel Munkgaard Sørensen
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Kampen mod sult fortsætter
Søndag den 4. marts 2012 sendes der igen frivillige indsamlere fra Vejlby‐Strib‐
Røjleskov pastorat på gaden for at bekæmpe sult ved Folkekirkens Nødhjælps
årlige sogneindsamling.
Sult er det mest ekstreme
udtryk for fattigdom og et
overgreb mod menneskers
grundlæggende ret til mad
og liv. Nogle mennesker sul‐
ter, fordi de rammes af natur‐
katastrofer eller lever på ste‐
der, der er følsomme for den
mindste variation i vejret.
Nogle sulter, fordi andre
krænker deres rettigheder og
bevidst fratager dem deres
ejendom eller muligheder for
at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp be‐
kæmper årsagerne til sult
med akut nødhjælp, langsig‐
tet udviklingshjælp og ved at
arbejde for menneskers ret til
at leve i værdighed og uden
sult på både lokalt og interna‐
tionalt plan.
Det arbejde vil vi i vores sog‐
ne og flere end 1300 andre
sogne sammen med omkring 20.000 frivillige indsamlere støtte, når vi søndag
den 4. marts 2012 går på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbej‐
de med at bekæmpe sult.
Tilmeld dig allerede nu som indsamler hos Jørgen
Rasmussen, telefon 27 20 19 89 eller e‐mail:
jras25@gmail.com
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Navne og adresser
Kirkekontoret

Menighedsrådets formand

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

Svend Aage Jensen, 6440 2030

Alle Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorats beboere kan
henvende sig på kontoret angående fødselsan‐
meldelser, attester, navneforandringer osv.

Kirkeværger
Birgit Nørtoft, 6065 6114
Hans Martin Hansen, 6441 5556

Sognepræster
Jes Rønn Hansen
Strib Præstegård, Nørre Alle 38, Strib
Tlf. 6440 1075, jrh@km.dk
Mandag er fridag
Bente Luise Toft
Vejlby Præstegård, Nybølvej 1, Vejlby
Tlf. 6440 1466, blft@km.dk
Fredag er fridag

Organister
Birgitte Skovmand
Tlf. 21816965, 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

Kirkebladet udgives af Vejlby‐Strib‐Røjleskov
menighedsråd.
Redaktion: Kristine Z. Nüchel, Bente Nørgård‐
Sørensen, Jes Rønn Hansen (ansv)
Tryk: MV‐Tryk a/s, Middelfart

Kirkegårdene

Deadline for næste blad: 1. februar 2012.

Graver Jens Otto Nielsen
Tlf.: 2147 3897
Onsdag er fridag

Materiale og indlæg sendes til sognepræst
Jes Rønn Hansen, jrh@km.dk
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