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Ord har magt
I Jakobsbrevet kapitel 3 i Det nye Testamente står der skrevet:
”Tænk på, at den mindste ild kan sætte den største skov i brand; også tungen er
en ild (...) For enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr kan tæmmes
og er blevet tæmmet af mennesket; men tungen kan intet menneske tæmme,
den er ustandselig på færde med sin ondskab og fuld af dødbringende gift.”
Jeg havde netop læst denne tekst op til en gudstjeneste, så den burde være til at
huske for mig. Men alligevel gik det galt et par dage efter. Folk der kender mig
ved, at jeg har den uvane, at være lidt ”kæk i munden” og improvisere mig lidt
frem i ny og næ. Det er nærmest en stil. Men pludselig gik det galt, og der kom
ord ud af min mund, som jeg med det samme fornemmede var helt ude i skoven.
Jeg ved jeg kom til at træde på nogle mennesker, selv om det var på ingen måde
var min hensigt. Men hvad skal man gøre? Det skete bare?!
Normalt ville jeg måske skynde mig at glemme det og tænke: ”Nå, det er så deres
problem”. Men det kunne jeg ikke. Den ”gift”, jeg med min mund havde lagt ud,
vendte tilbage til mig. Specielt når jeg havde et roligt øjeblik, om aftenen og når
jeg skulle sove, så trængte de tunge tanker sig på med selvbebrejdelse og fortry‐
delse. Og er der noget der kan gøre et menneske søvnløs, er det netop de to ting.
Det blev altså den retfærdige tilbagebetaling for min tunges skødesløshed.
I disse urolige stunder, vendte jeg mig
til evangeliets trøst, for jeg har jo
lært—og også netop læst i kirken den
søndag jeg læste det om ”tungens ond‐
skab”‐ at Gud kan tilgive alt. Så derfor:
Jeg tyede til bibelen og til evangeliets
ord, for om mulig, at finde lidt fred i
Jesu ord. Og det var også godt.
Men ak og ve! I Mattæusevangliets
kapitel 5 læste jeg så:
”Når du derfor bringer din gave til alte‐
ret og dér kommer i tanker om, at din
broder har noget mod dig, så lad din
gave blive ved alteret og gå først hen
og forlig dig med din broder; så kan du
komme og bringe din gave!”
Der var ikke noget at gøre. Jeg måtte
prøve at opsøge de mennesker jeg hav‐
de forsyndet mig imod, og søge det,
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som er så ydmygende for et stolt menneske: Søge andres tilgivelse!
Jeg følte at det lykkedes, selv om det var svært. Og måske vil der altid være ”ar”
tilbage efter det sår, jeg med min tunge forårsagede. Men jeg oplevede at blive
mødt med tilgivelsens ord. Og noget bedre kunne ikke ske.
Jeg tvivler ikke på Guds nåde. Jeg tvivler heller ikke på at Gud vil tilgive alt. Men
hvad med mine medmennesker? Jo, i dette tilfælde lykkedes det, og nattefreden
vendte tilbage. Men også eftertænksomheden.
For når jeg nu oplever denne lettelse i mit sind, får det mig til at tænke: Er der
ikke nogle andre derude, som jeg omvendt synes har forsyndet sig mod mig? Og
skal jeg ikke forsøge også at lette deres samvittighed, sådan som nogle gjorde
mod mig, ved at tilgive? Se, det er det fine ved det som Jesus har lært os om ord
og tilgivelse: At vi kan forandre hinandens liv og sætte hinanden i gensidig frihed,
hvis vi tilgiver. Det kan være ydmygende og svært. Men det er en ”livets vej” .
Onde ord binder et sind —og Jesu ord sætter fri.
Jes Rønn Hansen

Kampen om ”nikkedukken”
Den ”kirkelige kreds”, der gerne vil fokusere på vores
bevidsthed om alle kirkers fællesskab og gensidige ansvar,
mødtes for første gang i slutningen af august.
Vi var en 15‐16 stykker, der var sammen en times tid, den
sidste fredag i august. Vi talte om, hvordan vi kunne leve
op til formålet, om at styrke vores fælles‐kirkelige
bevidsthed og vi aftalte, at vi ville mødes igen og tale
videre. Næste gang mødes vi den 28. september kl. 15
i Sognegården og vi håber flere har lyst til at komme.
Sognepræst Jes Rønn Hansen vil prøve at præsentere
nogle af de mange støttemuligheder vi har som en kirke,
der gerne vil tage ansvar og bidrage til andre kirkers
trivsel og vækst.
Mange forskellige synspunkter kom til udtryk og det er rigtig godt, at der er plads
til forskellige holdninger til dette arbejde. Som et kuriosum havde vi en drøftelse
af hvilken ”sparegris” vi ville anvende til de 20 kroner som man putter i ”bøssen”
hver gang vi mødes. Der var faktisk forslag om en rigtig gammeldags
”nikkedukke” som den på billedet, men det forslag blev altså hurtigt nedstemt,
da den jo ikke ligefrem kan siges at være særlig ”politisk korrekt”. Resultatet blev
at præsten snart må i gang med en ballon og noget papmache, for at få fremstil‐
let en mere neutral indsamlingsmulighed!!!
Vi håber at mange vil støtte op omkring dette initiativ i vores kirkeliv.
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Ombygning i Vejlby kirke
Nu begynder restaureringen af nordkapellet i Vejlby Kirke
For to år siden fortalte vi
her i bladet om en arv,
som er testamenteret til
Vejlby Kirke, og som alene
må bruges til restaurering
af begravelseskapellet i
nordre sideskib. Siden da
har der været arbejdet
med et projekt, der omfat‐
ter fjernelse af murværket
i buen ind til kapellet og
isætning af en glasvæg i
stedet for, samt fjernelse
af et par stolestader for at
skabe rum for visuelt ind‐
Fremtidig opstalt af gravkapel
blik i kapellet.
Projektet er en delvis tilbageføring til kapellets oprindelige udseende fra 1785
med åbning til kirkerummet. I dette år blev de to marmorsarkofager med afdøde
oberstløjtnant Andreas von Raiser og afdøde hustru Agathe Rodsteen Urne hen‐
sat i kapellet – efter midlertidigt at have været hensat i våbenhuset i nogle måne‐
der indtil kapelbyggeriet var færdigt.
Projektet omfatter også en istandsættelse af de to marmorsarkofager, som er
udført af en svensk stenhugger Magnus Appelgren i perioden 1781/84.
Denne istandsættelse vil blive udført af Nationalmuseets bevaringsafdeling.
Hele projektet er udarbejdet af arkitektfirmaet Crone & Duedahl ved arkitekt
Egon Duedahl.
Projektet er godkendt
At få et sådant projekt godkendt af stiftsøvrigheden er ikke så lige til endda. Der
skal indhentes udtalelser fra såvel Nationalmuseet som Kgl. bygningsinspektør,
og alle har de det ene eller det andet, som de synes skulle være lidt anderledes.
Efter et par besigtigelser og møder på stedet lykkedes det at overbevise alle om
projektets fortræffeligheder – og en endelig godkendelse fra Fyens Stift var i hus
den 4. juli 2012.
Tidsplanen
Arbejdet er sat i gang i begyndelse af september 2012 og forventes færdigt medio
december 2012.
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Fremtidig plan

Hvad betyder det så for de kirkelige handlinger?
I hele byggeperioden vil der være opsat en interimistisk væg i buen ind til det nor‐
dre sideskib. Bag denne interimsvæg foregår hele byggearbejdet, og kirkerum‐
met vil fortsat kunne benyttes som nu til gudstjenester og andre kirkelige hand‐
linger. Det pynter naturligvis ikke i kirkerummet, men det håber vi, at menighe‐
den har forståelse for i nogle måneder.
Og hvad koster det så?
Hele projektet koster ca. 0,5 mill. kr. Det vil blive finansieret af nævnte arv og en
donation fra von Raiser Stiftelsen i Sverige; der mangler dog stadig et beløb, som
vi søger dækket af fondsmidler og særlige statspuljer til kirkerestaureringer. Indtil
det sidstnævnte beløb er i hus, har vi fået bevilliget et lån fra stiftsmidlerne, som
vil blive ekstraordinært afdraget med de forventede yderligere fondsmidler.
Menighedsrådet glæder sig over nu endeligt at kunne realisere projektet i
overensstemmelse med afdøde Valborg Larsens testamente.
Svend Aage Jensen

Menighedsrådsmøder
Der er menighedsrådsmøder i Sognegården kl. 19.00 den 30. oktober og
28. november, og møderne er offentlige.
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Sogneaftener
Kvinder i Biblen
Tirsdag den 2. oktober kl. 19.30 i Strib Sognegård
En dramafortælling, hvor Lisbeth Filtenborg fortæller om syv af bibelens kvinde‐
skikkelser. Fortællingen efterfølges af en kort redegørelse for stykkets tilblivelse
og inspiration. Lisbeth Holm Filtenborg er cand. theol. fra Aarhus Universitet 1989
og sognepræst i Gauerslund ved Vejle.
Fri entré. Kaffe og kage koster 25 kr.

Syrien før oprøret
Torsdag den 22. november kl. 19.30 i Strib Sognegård
”Historie, folk, kultur og religionsmøde”
Maren Bock Grønlykke er cand.mag. i religionsvidenskab, kunsthistorie og tysk
og har indtil for nylig været gymnasielærer i Sønderborg. Hun har et indgående
kendskab til Syrien og har blandt andet været kursusleder ved et rejsekursus for
religionslærerforeningen i 2010, altså kort før oprøret startede. Den religiøse
mangfoldighed i Syrien afspejles i hendes syriske vennekreds, som omfatter både
kristne og muslimer af vidt forskellig observans. Fælles for dem er bestræbelser‐
ne på at holde en religionsdialog åben ‐ også nu, hvor der hersker almindeligt
kaos. Maren Bock Grønlykkes mand, sognepræst Peter Grønlykke, bidrager med
nogle refleksioner over sin oplevelse af Syrien ‐ ikke mindst sin tale ved fredags‐
bønnen i Abu Nour‐moskeen.
Fri entré. Kaffe og kage koster 25 kr.

Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10‐11.30 er der kaffe, rundstykker, fællessang
eller et lille foredrag i Strib Sognegård. Alle er velkommen!

Babysalmesang i Strib kirke
Et tilbud til forældre med spædbørn. Kirkerum og salmer er en særlig oplevelse
for små børn og deres forældre. Efter sang i kirken er der en forfriskning i Sogne‐
gården. Få mere information hos sognemedhjælper Kristine Nüchel, 23 95 58 05
eller vsr_pastorat@mail.dk

Legestue i Strib Sognegård
Hver tirsdag 10‐11.30 er der legestue for børn under 5 år ifølge med voksen. Det er
dagplejerne Dorthe og Lene, der står for Legestuen.
Den 1. tirsdag i måneden er der Børnesalmesang. Vi synger salmer, børneremser,
bevæge os til musikken og leger.
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Onsdagskirken
For alle, der har lyst... den 7. november 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,
64 40 14 66 eller blft@km.dk.

Undervisningsgudstjenester
Fire onsdage i løbet af det næste halve
år bliver der holdt ”undervisnings‐
gudstjenester” i Vejlby kirke. De er lavet
for konfirmander og deres forældre,
men alle andre er meget velkommen til
at støtte gudstjenesterne med deres
tilstedeværelse og sang.
Gudstjenesterne er bygget op som en
”lagkage” med fire temaer.
Den 24. oktober og 14. november
kl. 19.00 har vi de første to med
temaerne: ”Toner” og ”Ord”.

Familiegudstjenester
7. oktober i Vejlby Kirke kl. 14.00: ”De hemmelige rum i Vejlby Kirke”. Til familie‐
gudstjenesten indbydes børn og voksne til at gå på opdagelse i den ældgamle
Vejlby Kirkes mange ”hemmelige rum” og høre fortællinger om hvad kirken står
for. Grib lejligheden og udforsk en spændende gammel kirke!
9. december i Strib kirke kl. 14.00: Strib skole og årets minikonfirmander medvir‐
ker ved den traditionelle lille adventsgudstjeneste, hvor skoleeleverne synger og
spiller.
23. december i Strib kirke kl.14.00: En rigtig julegudstjeneste for børn og voksne,
der ikke har mulighed for at komme i kirke juleaften.
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Gudstjenester i pastoratet
Vejlby Kirke
7. oktober
18.s.e.Trin.

Strib Kirke

14.00

10.30

9.00

Familiegudstjeneste

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

14. oktober
19.s.e.Trin.

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

21. oktober
20.s.e.Trin.

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

24. oktober
Onsdag

Undervisningsgudstjeneste

19.00
(Jes Rønn Hansen)

28. oktober
21.s.e.Trin.
4. november
Allehelgen

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

9.00

19.30

10.30

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

7. november
Onsdag

17.00
Onsdagskirken

(Bente Luise Toft)

11. november
23.s.e.Trin.

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

14. november
Onsdag

Undervisningsgudstjeneste

19.00
(Jes Rønn Hansen)

18. november
24.s.e.Trin.

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

25. november

9.00

10.30

Sidste søndag
i kirkeåret

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

2. december
1.s.i Advent

Røjleskov Kirke

10.30

9.00

19.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

Musikgudstjeneste (JRH)

9. december
2.s.i Advent

14.00

10.30

Strib skole og
minikonfirmander medvirker

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)
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Gudstjenester i pastoratet

Vejlby Kirke
16. december
3.s.i Advent

Strib Kirke

19.30

10.30

De 9 læsninger

(Bente Luise Toft)

Røjleskov Kirke

(Bente Luise Toft)

23. december
4.s.i Advent

10.30

14.00

(Jes Rønn Hansen)

Familiegudstjeneste

24. december
Juleaften

(Jes Rønn Hansen)

25. december
Juledag

9.00

10.30

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

26. december
2. Juledag

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

15.30

13.00 (JRH)
14.30 (BLT)
16.00 (BLT)

10.30

30. december
Julesøndag

10.30
(Jes Rønn Hansen)

31. december
Nytårsaften
1. januar
Nytårsdag

14.00
(Jes Rønn Hansen)

16.00
(Bente Luise Toft)

14.00
(Jette Rosendal)

Kirkebil
Benyt gerne ”kirkebilen”, hvis det kniber med transport til gudstjenesterne.
Ring til TAXA tlf. 6441 4055 helst inden kl. 8.00 søndag morgen.
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Koncerter og musikgudstjenester
Salmesangsaften ”Slægternes evige lovsang”
”Syng sammen aften” i Strib kirke med blik på de salme vi ikke bruger så meget.
Vi vil fokusere på den utrolige skat og inspirationskilde, som vores salmebog re‐
præsenterer gennem både nye og gamle komponister og salmeforfattere.
Medvirkende sognepræst Jes Rønn Hansen, organist Birgitte Skovmand og
Motetkor.
Torsdag den 25. oktober kl. 19.30 i Strib Kirke
Fri entré.
Børnekorkoncert
Skøn stille rytmisk musik af Jorge Degas.
Børnekorene fra Fyn vil synge for hinanden og sammen.
Lørdag 3. november kl. 15.00 i Vejlby Kirke
Fri entré.
Adventsmusikgudstjeneste
Den traditionelle ”nytårsgudstjeneste” i Røjleskov kirke, hvor vi byder det nye
kirkeår velkommen med toner og ord. Efter gudstjenesten er der samvær i
Røjleskov Missionshus.
Søndag 2. december kl. 19.30 i Røjleskov Kirke
De 9 læsninger
Julen indledes med ”De 9 læsninger” i Vejlby kirke, hvor børn og voksne læser
tekster fra bibelen og vi synger og lytter til julemusik fra kirkens kor.
Søndag 16. december kl. 19.30 i Vejlby Kirke

Kor for børn og voksne
Korskole
For børn i 2. til 4. klasse, der godt kan lide at synge, hygge og lege.
Øvetid er onsdage kl.13‐14 i Strib Sognegård.
Hør nærmere hos organist Helle Sørensen, tlf. 30 25 90 53.
Kirkekor
Kirkernes to kor øver henholdsvis tirsdag fra 14.45‐15.45 (Børnekoret) og
torsdag fra 16‐17 (Motetkoret).
Har du lyst til at synge i kor, kan du kontakte en af kirkens organister. Se kontakt‐
oplysninger på kirkebladets bagside.
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Efterår i pastoratets børnekor
Efteråret 2012 bliver travlt for pigekoret. Vi lægger ud med korweekend i FRIK
(Forum for Rytme i Kirken) på Silkeborg højskole 5.‐6.oktober. Her deltog nogle
fra koret sidste år, hvilket var en stor succes. I år har FRIK jubilæum og byder på
et skønt program med jubilæumskoncert i Silkeborg kirke.
Herefter følger d. 3. november en korworkshop med pigekor fra Fyn, samt bassi‐
sten og komponisten Jorge Degas m. hustru Stenia, som dirigent. Dette er en op‐
følgning på korworkshoppen, som vi deltog i, i foråret, i Otterup. Personligt syn‐
tes jeg musikken denne dag endte med at blive skøn stille rytmisk musik, der flød
roligt ud i kirkerummet. Bassistens klange klædte pigernes stemmer på en ander‐
ledes og smuk måde. Jeg tror at meget skal gå galt, hvis man ikke går en rigtig
god musikalsk oplevelse ved at lægge vejen forbi Vejlby kirke Lørdag d. 3. no‐
vember kl. 15.00. Her afsluttes workshoppen nemlig med en koncert, hvor korene
vil synge for hinanden, samt sammen vil synge sangene af Jorge Degas.
Pigekoret afslutter traditionen tro året med at synge med til de 9 læsninger
sammen med Motetkoret og i juledagene.
Se mere og lyt til musikken af Jorge og Stenia Degas på
http://www.pastorat.dk/Aktiviteter/koncerter.htm
Organist Helle Sørensen
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”Spise med gutterne”
Madklubben for enlige mænd
Selvhjælp Fredericia‐Middelfart tilby‐
der i samarbejde med de forebyggen‐
de hjemmebesøg i Sundhedsafdelin‐
gen, Middelfart Kommune, en madklub
for enlige mænd:

”Spise med gutterne”
At møde og ”spise med gutterne” er
for mænd, der har mistet deres ægte‐
fælle. Mænd, der har svært ved at få
lavet varm mad til sig selv, og som øn‐
sker at mødes med andre i samme situ‐
ation.
Når man er blevet alene, kan det være
svært at få lavet mad og måske er det
godt at lære at lave god hverdagsmad
og få lyst til at gøre noget godt for sig
selv.
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Der er også plads til mænd, som efter
mange års samliv er blevet skilt.
Udover socialt og hyggeligt samvær,
ved at lave mad sammen med andre
mænd, er der plads til, og mu‐
lighed for, at tale om savnet.
De mænd, der er tilmeldt, har
givet udtryk for, at det er rart,
med den mulighed. ”Ellers
kunne jeg have meldt mig til
et almindeligt madlavnings‐
hold.”
Målgruppen er personer om‐
kring de 60 og derover.
Der er frivillige mænd med
hver gang, som vil guide mad‐
lavningen og sammen med
deltagerne aftale menu og
indkøb.
Hvis du også har lyst til at del‐
tage i vores hyggelige mad‐
klub kan du henvende dig til
Selvhjælp Fredericia‐
Middelfart ‐ telefon: 72 10 67 73 man‐
dag til torsdag fra kl. 9.00 til 13.00.
Se mødedatoer og tidspunkt på
www.fredericia‐selvhjaelp.dk.

Kirkelige handlinger i pastoratet
Døbt i Strib kirke
17. maj
27. maj
10. juni
28. juni
1. juli
5. august
12. august
26. august

Viet i Strib kirke
16. juni
30. juni

4. august
25. august
1. september
8. september

Bertram Lundtang
Frederik Lauridsen
Mathilde Strandbygaard Hansen
Jakob Egens Bangshøi
Isabella Fruergaard‐Andreasen
Frederikke Lindholm Lundgaard
Mikkel Mose Stokholm
Theo Hertz Stentoft
Signe Krogh Pedersen & Mads Irming Andersen
Sara Tove Hedegaard Nielsen & Ib Stensgaard Christensen
Sarah Østergaard Brandt & Tobias Østergaard Brandt
Line Hermansen Broxgaard & Søren Kobbel Bach
Rikke & Mads Schak Toustrup‐Jensen
Anne Zirau Kudsk & Christian Oliver Fallesen
Annette Nielsen & Henrik Frank Lorentzen
Henriette Berg Hansen & Tobias Hvenegaard

Begravet/bisat fra Strib kirke
16. juni
6. juli
26. juli
3. august
11. august
17. august
4. september

Johan Boris Degnebolig
Rie Eder
Anne Caitlin O'Duinn
Edith Søndergaard Larsen
Preben Studstrup
Johan Frede Johansen
Ove Johannes Larsen

Døbt i Røjleskov kirke
28. maj
24. juni
2. september
9. september

Victoria Elisabeth Mebel
Rune Asbjørn Albøge Rasmussen
Viktor Ringgaard Jepsen
Vitus Varly Brandstrup
Malina Vigen Thagaard
Bella Vigen Thagaard

Viet i Røjleskov kirke
2. juni
23. juni
8. juli
28. juli
11. august

26. august

Marianne & Torben Koch‐Hansen
Katrine Bonne Eriksen & Kristian Wulff Olesen
Marlene Nørgaard Schou & Lars Holmgaard Nielsen
Lone Gundtoft Pasgaard & Jakob Egens Bangshøj
Inge Enggaard Krabbe & Jesper Dyekær
Britta Børsting Petersen & Andreas Hermansen
Marta Julia Mosa & Jonas Schaap Christensen

Døbt i Vejlby kirke
3. juni

Viet i Vejlby kirke
26. maj
4. august
1. september

Ida Marie Benedikte Arnvig
Helle Karlsen & Lars Lerbjerg Pedersen
Sally Eldridge & Benny Bergholt
Cathrine Vinther Pedersen & Søren Schmidt

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
7. juni
3. juli
1. august
10. august

Kathrine Rask
Kristine Gade Jensen
Berta Jensen
Bodil Marie Brøndgard
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Tak
Tak for alle gode hilsner og tanker i forbindelse med min mand Torbens sygdom
her i foråret. Det har været til stor glæde og opmuntring i en svær tid.
Mange hilsner Bente Luise, Vejlby præstegård

Vejlby‐Middelfart Indre Mission
Onsdag 3. oktober:
Møde i Vejlby kirke. Pastor Jens Jensen, Løgumkloster
Torsdag 4. oktober:
Røjleskov Missionshus. Missionær Christen P. Olesen, Ejstrupholm
Fredag 16. november:
kl. 14.30 Danmission afholder BASAR i Vejlby Missionshus.
I år kommer 2 volontører, der har været i Myammar (Burma), hvor Danmission
arbejder, og fortæller om deres oplevelser derfra. Vi får også besøg af børnene
fra Strib skoles fritidsordning. Efter basar er der aftenmøde kl. 19.30.
Torsdag 13. december:
Julemøde Vejlby Missionshus. Missionær Elna Thisgård Olesen
Lørdag 29. december:
Julefest i Røjleskov Missionshus

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag
Tirsdag den 9. oktober: Den Nye Aftale – Genial eller flad som et fortov
Journalist og oversætter Malene Bjerre, Odense
Asperup Sognehus, Kirkestræde 1, 5466 Asperup
Tirsdag den 13. november: Hvordan taler vi om Gud i dag?
Lektor, dr. theol. Peter Lodberg, Århus
Strib Sognegård, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart
Tirsdag den 11. december: ”Et julecauseri”
Forstander Jakob C. Christensen, Tommerup
Nr. Aaby Sognehus, Kirkevej 45A, 5580 Nr. Aaby
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FDF Vejlby‐Strib
Hvis du godt kan lide friluftsliv, kammeratskab og grineflip
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

Kirkehøjskole i Middelfart provsti
”Folkekirkens rødder og frugter”
En lidt anderledes sæson venter – med fire traditionelle lørdage og en udflugts‐
lørdag. Fokus er på noget af det, folkekirken hviler på, og på hvordan det afspej‐
ler sig i gudstjenesten og kunsten. De fire første lektioner vil være forelæsninger
med efterfølgende mulighed for spørgsmål og debat. Den sidste lørdag er en hel‐
dagsudflugt til Lemvig.
Nye salmer
Holger Lissner vil i 1. lektion give eksempler på, hvordan nogle af digtere skriver salmer.
Hvordan er disse salmer sammenlignet med de gamle? Er der nogen af dem, som kan beri‐
ge gudstjenesterne? Det skal vi se på, prøve at synge nogle af dem og drøfte det.
Sted: Sognehuset i Nr. Åby, Kirkevej 45A, 5580 Nr. Åby Oplægsholder: Pastor emeritus
Holger Lissner, Røjleskov Lørdag den 6. oktober 2012 kl. 9.00 ‐ 12.00

Hele kirkehøjskolens program kan man finde i pastoratets kirker, Sognegården
og på hjemmesiden: www.kirkehojskole.dk
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Navne og adresser
Kirkekontoret

Sognemedhjælper

Strib Præstegård
Nørre Alle 38, Strib
Tlf. 64 40 10 75, jrh@km.dk
Træffes bedst: Ti ‐ Fre: 11.00‐12.00
To: 18.00‐19.00

Kristine Z. Nüchel
Strib Sognegård, Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 64 40 11 98, vsr_pastorat@mail.dk

Alle Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorats beboere
kan henvende sig på kontoret angående
attester, navne‐forandringer osv.

Graver Jens Otto Nielsen
Tlf.: 21 47 38 97
graverkontor@pastorat.dk
Onsdag er fridag

Sognepræster
Bente Luise Toft
Vejlby Præstegård, Nybølvej 1, Vejlby
Tlf. 64 40 14 66, blft@km.dk
Fredag er fridag
Jes Rønn Hansen
Strib Præstegård, Nørre Alle 38, Strib
Tlf. 64 40 10 75, jrh@km.dk
Mandag er fridag

Organister
Birgitte Skovmand
Tlf. 21 81 69 65, organist@pastorat.dk
Helle Sørensen
Tlf. 30 25 90 53, hds@pastorat.dk

Kirkegårdene

Menighedsrådets formand
Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Kirkeværge
Birgit Nørtoft, 60 65 61 14

Indsamlinger i kirken
4. november ‐ KFUK’s Sociale arbejde
2. december: Danmission
Juleaften: Børnesagens Fællesråd
Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab
Kirkebladet udgives af Vejlby‐Strib‐Røjleskov
menighedsråd.
Redaktion:
Bente Nørgård‐Sørensen, Kristine Z. Nüchel,
Jes Rønn Hansen (ansv.)
Tryk: MV‐Tryk a/s, Middelfart
Deadline for næste blad:
1. december 2012
Materiale og indlæg sendes til sognepræst
Jes Rønn Hansen, jrh@km.dk
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