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Forsidebillede: "Solen ER ‐ selv bag mørke skyer". Af Hanne M. Simonsen, Strib

Menighedsrådet arrangerer...
Spis sammen aften
Tirsdag den 15. januar kl. 16.30—20.00 er der ”spis sammen aften” i Strib
Sognegård. Vi er nogle stykke som engang imellem samles i Sognegården. Fælles
for de fleste af os er, at vi har mistet en ægtefælle eller partner, og derfor
gerne vil mødes for at snakke om løst og fast, lave mad sammen og spise. Engang
imellem vi der være et lille oplæg / foredrag om det at være alene, og måske skal
vi se en god film sammen. Næste gang vi mødes er den 15. januar, som vil være
en filmaften med den smukke film om C. S. Lewis liv ”Shadowlands”.
S.U. til Hanne Andreasen, tlf. 41839866 eller mail: olehanne@stribnet.dk
Gospel – workshop og gudstjeneste i februar
Vi vil gerne indbyde til en åben gospelaften for alle interesserede torsdag
den 7. februar i Strib Sognegård kl. 19.30.
Under ledelse af korleder og musiker Ole Mouritsen skal vi lære en god håndfuld
gospelsange. Han medvirker også om fredagen, hvor en del af konfirmanderne
skal have temadag, hvor de også skal arbejde med sangene.
Vi runder af med at holde gudstjeneste for alle i Vejlby kirke fredag
den 8. februar kl. 17.00.
Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10‐11.30 er der kaffe, rundstykker og et lille foredrag
i Strib Sognegård.

Særligt for børn...
Fastelavn for børn og familier
Fastelavns søndag den 10. februar er der familiegudstjeneste i Vejlby kirke
kl. 14.00. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller i
konfirmandstuen. Man er velkommen til at komme udklædt.
Palmesøndag – gudstjeneste for børn og familier
Palmesøndag den 24. marts er der familiegudstjeneste i Strib kirke kl. 10.30.
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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. Vinterhold starter torsdag den 24. januar kl. 9. Få mere information hos
sognemedhjælper Kristine Nüchel på telefon 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.

Onsdagskirken
For alle, der har lyst... den 23. januar og 6. marts er der ”onsdagskirke” i Strib Kir‐
ke og Sognegård. Det begynder kl. 17 med en lille gudstjeneste. Herefter fælles‐
spisning i Sognegården. Tilmelding hos sognepræst Bente Luise Toft, 64 40 14 66
eller blft@km.dk
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Ny messehagel i Strib Kirke

Opstart
For ca. to år siden, blev jeg af Menighedsrådet bedt om at udarbejde et forslag til
en ny messehagel til Strib Kirke. Messehagelen skulle fremstå som et supplement
til den smukke gyldne, som efterhånden er mærket af tidens tand. Næsten samti‐
dig havde man henvendt sig til Sygruppen på Rudbækshøj og fået tilsagn herfra
om at påtage sig selve fremstillingen af kåben. Jeg tog med glæde og ydmyghed
imod opgaven.
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Diskussionen
Endnu havde man ingen idé om messehagelens liturgiske farve. Derfor begyndte
jeg med at tegne/male fire forskellige forslag – et rødt, hvidt, violet og grønt. Alle
kåbens motiver havde jeg helt bevidst taget fra kirkens egne symboler ‐ de man‐
ge billedudskæringer og korsmotiver.
Ved fremlæggelsen på Menighedsrådsmødet var der ingen tvivl om, at man syn‐
tes bedst om det røde forslag med den flerbladede rose! (som ses udskåret på
flere af kirkebænkenes endegavle)
Nu er der imidlertid den hage ved det, at den røde kåbe kun anvendes 3 helligda‐
ge i løbet af kirkeåret! Medens eksempelvis den grønne tages i brug i hele Trinita‐
tis‐ og Helligtrekonger‐tiden. Man blev derfor hurtigt enige om, at det var en
grøn, man havde mest brug for til aflastning af den gamle gyldne. Jamen, kunne
man så ikke bare omdanne den røde rose til en grøn, mente nogle..?
Men her måtte designeren i sin egenskab af præst slå back – en symbolsk Kristus‐
rose er rød ‐ blodrød! Her stoppede diskussionen foreløbig, mens jeg gik hjem og
tænkte og skitserede videre på det grønne forslag.
Ryggen
Trinitatis betyder jo Treenighed mellem Fader, Søn og Helligånd, og Trinitatisti‐
den står for vækst, frodighed og HÅB. Ret hurtigt kom jeg derfor frem til, at ryg‐
gens motiv skulle være et hvedeaks. Jesus omtaler sig selv som livets brød ‐ og
brødmotivet går igen i hele Det nye Testamente. Helt enkelt forstået, er hvede‐
kornet = nadverbrødet.
Natten
Jeg havde en idé om, at der skulle udgå lysstråler fra kornet til himmelen – Gud
(eller omvendt..) Stor var min egen begejstring, da jeg kom i tanker om, at et
korn jo kan have ”stak”, tynde tråde, som symbolsk kunne syes på som lysende
opad‐rækkende stråler..
Dog ‐ begejstringen fik hurtigt ende! En søvnløs nat, hvor jeg huskede mine øm‐
me, rødbrogede arme som barn, når vi hjalp til i høsten, gik det pludseligt op for
mig, at hvedekorn ikke har stak – som f.eks. bygkorn. Nu faldt det hele til jor‐
den… Indtil jeg stod op og begyndte at studere mit gamle, arvede og uundværli‐
ge konversationsleksikon, og heri læste om hveden: ”De fleste arter og sorter har
stak – de i Danmark almindeligt dyrkede dog ikke..” Oh, hvilken morgenstund
med guld i mund!
Forsiden
Der kunne herefter ikke herske tvivl om, at kjortelens forsidemotiv måtte være et
kors. Men hvilket kors? I Strib Kirke er allerede flere former repræsenteret,
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f.eks. Andreaskorset, latinerkorset, Sankt Georgs‐korset.
Da kom min tanke på Sygruppen, som så beredvilligt havde stillet sig til rådighed
for syningen af messehagelen, mig til hjælp.. Deres arbejde går ud på frivillighed,
socialt samvær og humanitært samarbejde. Og da jeg selv er mangeårigt medlem
af Røde Kors, var tvivlen blæst bort: Korset skulle i udformningen ligne et Genfer‐
kors, logoet for Røde Kors, som er et ligesidet rødt kort på hvid bund, besluttet
ved Genéve‐konventionen 1864, angivende alment gældende retningslinjer for
alle krigsførende lande.
Vores ligesidede kors i Strib Kirke skulle til forskel herfra blot være skinnende
hvidt ‐ symboliserende Jesus som Herre for alle og over alle..for Fred og Velsignel‐
se.
Sygruppen
Allerede kort tid efter
Ældrecentrets opførel‐
se i 2003, begyndte
håndarbejdsinteresse‐
rede kvinder fra Strib
og omegn at danne en
sygruppe tirsdag for‐
middag på Rudbæks‐
høj, for at videregive
hinanden ideer, og i et
fællesskab arbejde hen
på givne opgaver. Det
første fællesprojekt
blev et patchworkarbej‐
de over ”De fire årstider”. Værket hænger stadig til beskuelse i forhallen.
Man blev hurtigt enige om at arbejde hen imod humanitære opgaver, helst i
patchwork – og til dato har ”Sypigerne” engageret sig i organisation ”Jule‐
mærkehjemmet” med frembringelse af lune og farveglade ”puttetæpper”, som
børnene kan få med hjem ‐ samt i ”Mødrehjælpen” med kønne babytæpper. End‐
videre er de gået ind i kirkeligt arbejde, og har på smukkeste vis frembragt et tre‐
fløjet alterbillede til Ældrecentrets gudstjenester.
Også Friplejehjemmet Lillebælt er blevet begavet, med en alterdug, ligesom end‐
nu en alterdug er syet til feltgudstjenesterne i Afghanistan.
Foruden alle de andre påfund i patchwork – for slet ikke at tale om den store jule‐
basar!
Gennem alle årene har sygruppen været ledet af Lilli Pedersen, som med sin dyg‐
tighed og idérigdom har været uundværlig for hele dette positive samarbejde.
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Jeg kontaktede
derfor fortrøst‐
ningsfuldt Lilli – og
jeg er ikke blevet
skuffet over hen‐
des engagement
og store hjælpsom‐
hed! Lilli guidede
os begge gennem
adskillige patch‐
workforretninger
for at finde de helt
rigtige grønne nu‐
ancer til kåben –
som skulle syes
sammen af V‐
formede lapper, inspireret af Strib Kirkes gennemgående freds‐ og beskyttelses‐
symbol, som ses udskåret omkring altertavlen og prædikestolen, samt omkred‐
sende døbefonten. Vi fandt omkring 40 forskellige grønne nuancer og mønstre,
som var brugbare til at indgå i en glidende overgang fra messehagelens lysende
midte til dens skyggefulde yderkant.
Syarbejdet har krævet megen akkuratesse og nøjagtighed, og dertil har Lillis ”tro
væbnere”, Aase og Doris, været en uvurderlig hjælp med nummerering af hver
enkelt lille stof‐lap og sammensætning af div. mønstre. Og som væbnere er de
ikke indgået i nogen former for kompromis! Hele messehagelen er vel syet sam‐
men med flere tusinde små, håndsyede sting. Gruppen består af 25‐30 medlem‐
mer, og ca. halvdelen af syerskerne har været engageret, mere eller mindre, i det‐
te fællesprojekt.
Hele projektet har krævet utrolig megen tålmodighed, og jeg er fuld af beundring
over hele sygruppens flid, humør og entusiasme og vilje til at indgå i såvel kirkeli‐
ge arbejder som humanitære hjælpearbejder! Tak til alle.
Måtte Strib Kirke modtage denne Håbets gave fra sin egen menighed med stolt‐
hed og glæde!
PAX et BONUM Fred og alt godt.
Kærlig hilsen
Grethe Gitz Christiansen
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Gudstjenester i pastoratet
Vejlby Kirke

Strib Kirke

15.30

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

Røjleskov Kirke
14.00

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)

10.30
10.30

30. december
Julesøndag

(Jes Rønn Hansen)

16.00

31. december
Nytårsaften
1. januar
Nytårsdag

(Bente Luise Toft)

14.00
(Jette Rosendal)

6. januar
Helligtrekonger
13. januar
1.s.e.H3K

10.30
(Jes Rønn Hansen)

9.00

10.30
(Bente Luise Toft)

19.00
Undervisningsgudstjeneste

20. januar
Sidste s.e.H3K

Genåbning af kapel

(Jes Rønn Hansen)

14.00
(Bente Luise Toft)

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

17.00

23. januar
onsdag

Onsdagskirken

(Bente Luise Toft)

27. januar
Septuagesima

8. februar
fredag

9.00
(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

16. januar
onsdag

3. februar
Sexagesima

(Jes Rønn Hansen)

9.00

10.30

(Jette Rosendal)

(Leif Pedersen)

10.30

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

17.00
Gospelgudstjeneste

(Bente Luise Toft)
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Gudstjenester i pastoratet
Vejlby Kirke
10. februar
Fastelavn
13. februar
onsdag
17. februar
1.s.i Fasten

14.00
Familiegudstjeneste

(Bente Luise Toft)

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

19.00
Undervisningsgudstjeneste

(Jes Rønn Hansen)

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

24. februar
2.s.i Fasten

10.30

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

12.00

3. marts
3.s.i Fasten

(Jes Rønn Hansen)

10. marts
Midfaste søndag

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

17. marts
Mariæ
Bebudelsesdag

10.30

Døvegudstjeneste

(Christina Ebbesen)

19.30
(Bente Luise Toft)

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

10.30

9.00

24. marts
Palmesøndag

(Jes Rønn Hansen)

28. marts
Skærtorsdag

19.30

10.30

19.30

(Bente Luise Toft)

(Gerhardt Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

29. marts
Langfredag

10.30

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

31. marts
Påskedag

9.00

10.30

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

1. april
2.Påskedag

Fællesgudstjeneste

Familiegudstjeneste

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

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.
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Folkekirkens Nødhjælp—sogneindsamling
Sogneindsamling d. 10. marts 2013
Søndag d. 10 marts har Vejlby, Strib og Røjleskov sogne og Folkekirkens Nød‐
hjælp brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult.
Udviklingshjælp nytter ‐ og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er stadig
meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio. menne‐
sker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult
og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle
andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids. Uden mad virker hiv‐medicin ikke.
D. 10. marts 2013 vil Vejlby, Strib og Røjleskov sogne og Folkekirkens Nødhjælp
gøre en fælles indsats i kampen mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på
så mange døre i sognet som muligt.
”Vi er med i Sogneindsamlingen igen, fordi det giver rigtig god mening. Dels vil vi
gerne være med til at bekæmpe sulten i verden – og dels bliver kirken synlig på
en helt særlig måde, når indsamlerne kommer rundt i hele sognet,” siger indsam‐
lingsleder Jørgen Rasmussen. De frivillige indsamleres fælles indsats er afgøren‐
de for arbejdet med at bekæmpe sult. Sidste år samlede 20.000 indsamlere godt
15 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. I Strib‐Røjleskov sogne
kom der 23.207 kroner i de 24 indsamleres bøsse. Derfor: Meld dig allerede nu
som indsamler d. 10. marts hos indsamlingsleder Jørgen Rasmussen på telefon
27201989 eller jras25@gmail.com.
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Kirkelige handlinger i pastoratet
Dåb
Strib kirke
23. september
18. november

Vejlby kirke
21. oktober

Liva Emma Creutz
Leah Emma Creutz
Rasmus Jessen
Noah Havgaard Hemmingsen Zoega
Emma Louisa Aalykke
Annabell Engberg Hjorth

Vielse / kirkelig velsignelse
Strib kirke
22. september
27. oktober
Røjleskov kirke
20. oktober
Vejlby kirke
10. november

Majbritt Frank Christensen & Søren Oxholm Bloch‐Hansen
Trine Juel Jakobsen & Simon Grubbe Vingaa
Line Lundberg Andreasen & Morten Fruergaard‐Pedersen
Anita Bjørn Kildahl & Michael Rosenbæk
Iben Munkgaard Davids & Gary Leslie Davids

Begravelser / bisættelser
Strib kirke
15. september
17. september
22. september
2. oktober
5. oktober
20. oktober
9. november
10. november
22. november
23. november

Gerda Bering
Erik Nørregaard Lauge
Theodor Emil Nielsen
Johanne Rasmine Madsen
Guttomur Christiansen
Bent Jenrich Hansen
Ingrid Nielsen
Henry Thomsen
Hans Peder Godskesen
Lena Elsa Lund
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Koncerter og musikgudstjenester
Nytårskoncert

Sara Germansen Tranberg

Fredag
den 11. januar kl. 20.00
i Strib kirke
Mezzosopran:
Sara Germansen Tranberg.
Sopran:
Katrine Bach Skovmand.
Organist:
Birgitte Skovmand.

Katrine Bach Skovmand

Der spilles og synges et festligt nytårsprogram af to sangerinder i galla med ud‐
drag fra operaer og messer. Kendt er "Katteduetten " Faures Ave Maria "Pomp
and circumstances". Komponister er Puccini, Verdi, Offenbach m.fl.
I pausen serveres kransekage og cider. Fri entré.
Forårskoncert
Torsdag den 7. marts kl. 19.30 i Strib Kirke
Kirkenes kor og organister og Båring Rytmiske Efterskole leverer klassisk spillen‐
de elever. Fri entré.

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 14‐15 (Børnekoret) og torsdag fra
16‐17 (Motetkoret). Har du lyst til at synge i kor, kan du kontakte en af kirkens
organister . Se kontaktoplysninger på kirkebladets bagside.
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Det nye menighedsråd
Det nye menighedsråd trådte i funktion 1. søndag i advent
Følgende personer valgt for de kommende 4 år, 2012‐2016:

Fra venstre: Freddie Rosenfeld (Vejlby sogn), Hans Martin Hansen (Strib sogn),
Bente Luise Toft (Sognepræst), Bente Nørgaard‐Sørensen (Strib sogn, næstfor‐
mand), Jes Rønn Hansen (Sognepræst), Karen Margrethe Junge (Vejlby sogn),
Lydia Kragh‐Hansen (Røjleskov sogn), Marianne Lykke Larsen (Strib sogn), Svend
Aage Jensen (Strib sogn, formand), Birgit Nørtoft (Strib sogn), Magda Hansen
Jakobsen (Røjleskov sogn), Inger Nielsen (Strib sogn), Kenneth Hakala (Vejlby
sogn), Jens Otto Nielsen (Graver, medarbejderrepræsentant).

Det gamle begravelses‐kapel i Vejlby kirke genåbnes
Søndag den 20. januar 2013 åbnes begravelses‐kapellet i Vejlby kirke igen. Takket
være en arv og støtte fra Styrelsen fra Raiser‐stiftelsen, er kapellet blevet istand‐
sat og åbnet ind mod kirken. Efter gudstjenesten kl. 14.00 afholder menighedsrå‐
det en lille reception.
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KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag
15. januar: Kristendom og politik
v. tidligere sognepræst og borgmester Flemming Christen‐
sen, Vejle
Flemming Christensen har altid set det som en vigtig opgave
at forene det politiske engagement med den kristne næste‐
kærlighed og et humant samfund. Flemming Christensen
har også været direktør for Kolonien Filadelfia.
Asperup Sognehus, Kirkestræde 1, 5466 Asperup
12. februar: Folk og Folkekirke i samtale
v. sognepræst Jens Rønn Sørensen, Pårup
Alle er enige om, at det personlige møde og samtalen er
bærende for forholdet mellem folk og folkekirke. Imidler‐
tid er det forkert at tro, at det kun drejer sig om præstens
samtale med sognebørn. Også samtalen i menigheden er
af storbetydning. Hvordan er samtalens vilkår? Og hvor‐
dan styrker vi den, så stadigflere vil sige ’vi’, ’os’ og ’vores’
om kirken.
Brenderup Sognehus, Kirkevej, 5464 Brenderup
12. marts: ”Grundkonflikter og misbrug”
v. forstander Erik Hansen, Sydgården, Haderslev
Erik Hansen, diakon og socialrådgiver med mange års psykoterapeutisk efterud‐
dannelse, er forstander på Sydgården, der er et behandlingssted for blandings‐
misbrugere. Sydgården har specialiseret sig i at arbejde med misbrugere, der
også har en personlighedsforstyrrelse som præger deres syn på andre menne‐
sker og dem selv. Sydgården er tilknyttet KFUM Sociale Arbejde i Danmark.
Nr. Aaby Sognehus, Kirkevej 45A, 5580 Nr. Aaby

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
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Vejlby‐Middelfart Indre Mission
To 10. jan. Bedemøde. Pastor Jette Rosendal
To 17. jan. Nytårsfest. Pastor Anders Dalgård
To 24. jan. Årsmøde. Fællesspisning
To 7. feb. Bibelforedrag. Pastor Jes Rønn Hansen
To 14. feb. KFUMs Soldatermission i Strib Sognegård. Ruth Brik Christensen
To 28. feb. Vinterstævne Vejlby. Ingrid Markussen
To 14. marts Bibelforedrag. Pastor Jens Backer Mogensen
Alle møder er kl. 19.30.
For yderligere oplysninger: Kontakt Rigmor Petersen 64 40 14 40
HUSK: Juletræsfest i Røjleskov Missionshus lørdag den 29. december kl. 19.30!

Soldater‐vennestævne 14. februar
Vejlby soldatervennekreds afholder det årlige vinterstævne med generalforsamling i Strib
Sognegård torsdag den 14. februar 2013 kl. 19.30.
Vi får besøg af en kendt person inden
for soldatermissionen nemlig Ruth Birk
Christensen, der bl.a. er kendt for at
have startet og ledet flere soldaterhjem
i udlandet, hvor danske soldater er eller
har været udstationeret. Hun er endvi‐
dere kendt som forfatter til bogen
”Ruth i krig” og hun blev i 2009 kåret
som årets helt. Alle er velkomne til
stævnet.
Jørgen Lundsgaard
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Navne og adresser
Kirkekontoret

Kirkegårdene

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

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

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

Menighedsrådets formand
Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

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

Kirkeværge
Birgit Nørtoft, 60 65 61 14

Indsamling
Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab
Sidste s. e. H3K: Danske Sømands‐ og
Udlandskirker
Seksagesima: KLF, Kirker og Medier
2. s. i fasten: Kristelig Handicapforening
Palmesøndag: Kirkens Korshær
Påskedag: KFUM&K i Danmark
Kirkebladet udgives af Vejlby‐Strib‐Røjleskov
menighedsråd.
Redaktion: Bente Nørgård‐Sørensen,
Kristine Z. Nüchel, Jes Rønn Hansen (ansv.)

Sognemedhjælper

Tryk: MV‐Tryk a/s, Middelfart

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

Deadline for næste blad:
1. februar 2013
Materiale og indlæg sendes til sognepræst
Jes Rønn Hansen, jrh@km.dk
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