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God Ånd
”Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst” (Joh 14,27)
Der kan være så meget der løber af med os. Bekymringen, forbruget, for‐
dommene.. Men hvad med det andet, det gode og fine, hvordan står det
til med det? Hvad med glæden – og begejstringen? Får de lov til at løbe af
med os? Eller bare sætte os i gang, få os til at gøre noget nyt? Ler vi –
strækker os mod solen? Danser vi – lægger vi os i græsset? Giver vi det lov?
Alt det som er liv og fylde. Hvilken Ånd får lov at bestemme?
Ånd, det er en stor kraft i verden, forskellen er bare, hvilken ånd der er tale
om. Helligånden, det er Guds Ånd, livet, dynamik, kraft til at gro. Det der
bygger op, kalder os, som bare er små mennesker, for store og vigtige,
mere end vi kan og tør sige om os selv.
Der er så meget som søger vores opmærksomhed og kræfter. Eller vil
overbevise os om det ene eller det andet.
Og måske er lakmusprøven på, hvilken ånd det er vi har med at gøre..
Hvad driver den på, hvad kalder den på….?
Er det en ånd der får egoismen, nærigheden, mistroen til at gro i os – ja så
er den næppe kommet ovenfra…
Men kommer der noget og flytter på os, kalder på en smule nyt mod til at
række ud over os selv. Sker det pludselig, at vi henter lidt kræfter til at
række en hånd ud, ja så er det Helligånden der blæser over os.
Måske, kunne vi ind imellem, prøve at turde. Lade glæden og håbet stå
først. Overgive os til den bølgende Ånd som går gennem verden og puster
liv og glød i gang. Og lade den, lade Gud, være med til at fortælle historien
om verden og om os i den.
”Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst”
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Alt det vi selv, og vores familie og vores venner og uvenner, spørgeskema‐
er og opinionsundersøgelser, hvad det alt sammen kan fortælle om os – så
er det stadig sådan, at over og under alt det, der går en strøm af Ånd.
Af Gud, som er den der først og sidst siger hvem vi er. Skabte – elskede –
pustet på af Guds milde ånd.
Så går det nok an. At tro og håbe. For en stund at overgive sig til troen,
glæden. Håbet, dansen og latteren, alle de ting der får livet til at gro.
Bente Luise Toft

Ved gudstjenesten i Strib kirke d. 7. april, kunne vi fejre disse ”Guldkonfirmander”.
De var samlet i anledning af deres 50‐års konfirmationsjubilæum. Hvis andre har
lyst til at markere guldkonfirmationer eller andre jubilæer i kirkerne, hører vi
gerne om det, så vi kan være med til at fejre dagen. Nogle konfirmander fra dette
år, ville gerne med på billedet, sammen med jubilarerne.
www.pastorat.dk
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Menighedsrådet arrangerer...
Sogneaften til efteråret
To 7. november kl. 19.30 i Strib Sognegård

Det uperfekte liv
ved Flemming Kloster Poulsen
Flemming Kloster Poulsen er præst, fortæller og
har fortalt historier i mange år. Han holder fore‐
drag med historier fra litteratur, bibel og hverdags‐
liv, som kaster lys over menneskers grundlæggen‐
de vilkår, tro og livsforståelse.
I samarbejde med KFUM og K Vestfyn. Fri entré. Kaffe og kage koster 40 kr.

Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10‐11.30 er der kaffe, rundstykker og et lille foredrag
i Strib Sognegård.

Særligt for børn...
Familiegudstjenester
15. september i Strib Kirke kl. 10.30: Alle børn og voksne inviteres til høstgudstje‐
neste i Strib kirke v. sognepræst Bente Luise Toft.
6. oktober i Vejlby Kirke kl. 14.00: ”Kirken rundt”. En gudstjeneste hvor børn og
voksne kommer omkring i den store gamle kirke i Vejlby.

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.
Efterårshold starter den 15. august. Få
mere information hos sognemedhjælper
Kristine Nüchel på telefon 23 95 58 05
eller vsr_pastorat@mail.dk
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Legestuen
Hver tirsdag mellem 10 og 11.30 er der legestue i Strib Sognegård for børn
under 5 år ifølge med en voksen. Har du spørgsmål om legestuen, så kontakt
Dorthe, 20 68 25 90.
Den første tirsdag hver måneden er der ”Salmesang med rytmer og bevægelser”
for børn. Første gang efter sommerferien er den 3. september :0)

Onsdagskirken
For alle, der har lyst...
er der ”Onsdagskirke” i Strib Kirke
4. september og 13. november.
Det begynder kl. 17 med en lille
gudstjeneste.
Herefter fællesspisning i Strib Sogne‐
gård.
I efteråret vil vi invitere forskellige
musikere til at spille til gudstjenesten.
Af hensyn til maden tilmelding hos sog‐
nepræst Bente Luise Toft, 64 40 14 66
eller blft@km.dk

Særligt for voksne…
Spis sammen aften
Vi er nogle stykker, der engang imellem samles i Sognegården. Fælles for de fle‐
ste 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 vil der
være et lille oplæg / foredrag om det, at være alene, og måske skal vi se en god
film sammen.
Vi mødes følgende datoer her i efteråret: 9.september, 9. oktober, 5. november
og 2. december kl. 16.30 i Sognegården.
Tilmelding til Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk
www.pastorat.dk
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Gudstjenester i pastoratet
Vejlby Kirke

Strib Kirke

30. juni

19.30

10.30

5. søndag e. trin

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

Røjleskov Kirke

7. juli

9.00

10.30

6. søndag e. trin

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

14. juli

9.00

10.30

7. søndag e. trin

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

21. juli

10.30

19.30

8. søndag e. trin

(Holger Lissner)

(Jette Rosendal)

28. juli

10.30

9.00

9. søndag e. trin

(Jette Rosendal)

(Gerhard Hansen)

4. august

19.30

10.30

10. søndag e. trin

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

11. august

9.00

10.30

11. søndag e. trin

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

18. august

10.30

19.30

12. søndag e. trin

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

25. august

10.30

9.00

10.30

13. søndag e. trin

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

1. september

10.30

9.00

14. søndag e. trin

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

4. september

17.00

Onsdag

Onsdagskirken
med fællesspisning
(Bente Luise Toft)

8. september

10.30

9.00

15. søndag e. trin

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

15. september

10.30

10.30

16. søndag e. trin

Familiegudstjeneste
(Bente Luise Toft)

(Leif Pedersen)

22. september

10.30

10.30

9.00

17. søndag e. trin

Høstgudstjeneste
(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)
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Gudstjenester i pastoratet

Vejlby Kirke
25. september

19.30

Onsdag

Aftensang
(Bente Luise Toft)

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

29. september

9.00

10.30

18. søndag e. trin

(Jes Rønn Hansen)

Høstgudstjeneste
(Jes Rønn Hansen)

6. oktober

14.00

10.30

19. søndag e. trin

Familiegudstjeneste
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

13. oktober

9.00

10.30

20. søndag e. trin

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

20. oktober

9.00

10.30

21. søndag e. trin

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

Aftensang i Vejlby Kirke
Onsdag d. 25. september kl. 19.30 holder vi Aftensang i Vejlby kirke.
En stille gudstjeneste med salmesang, læsninger og bøn.
Nogle salmer er valgt på forhånd, men der bliver også mulighed for at ønske
noget man gerne vil synge, både nye og gamle salmer. Vel mødt!

Kirkebil
Benyt gerne ”kirkebilen” hvis det kniber med transport til gudstjenesterne.
Ring til TAXA tlf. 6441 4055 helst inden kl. 8.00 søndag morgen.
www.pastorat.dk
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Kor for børn og voksne
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 bagsiden)
for at få mere information.

Korskole
For børn i 2.‐4. klasse, der elsker at syn‐
ge, starter Korskolen efter sommer‐
ferien i uge 35.
For mere information se hjemmesiden
www.pastorat.dk/Aktiviteter/kor.htm
eller kontakt korleder organist Helle
Sørensen, tlf. 30 25 90 53.

Folkekirkens fælles logo
For første gang har folkekirken fået et fæl‐
les logo. Logoet er blevet til i et usædvan‐
ligt samarbejde med Jacob Jensen Design.
Logoet er opbygget af et kors i en cirkel
fyldt af små symboler. Korset tager ud‐
gangspunkt i det historiske dagmarkors
og cirkelformen er inspireret af døbefon‐
ten, fordi det er dåben, som gør den en‐
kelte til en del af det kristne fællesskab.
De mange små kristne symboler afspejler,
at i folkekirken er troen et personligt og
direkte forhold til Gud – og at troen kan
have mange former. Samlet set understreger logoet, at folkekirken giver plads til
en stor forskellighed og høj grad af individualitet inden for en klar fælles ramme.
Symbolernes betydning: Korset er kristendommens centrale symbol. Hjertet skal
pege hen på Guds kærlighed til mennesket og næstekærligheden. Kirken er ind‐
sat som symbol på de konkrete og lokale kristne fællesskaber. Duen skal pege
hen på Helligånden og er kendt som et symbol på fred. Englen er symbol på guds
ledsagere og budbringere. Dagmarkorset er indsat som symbol på dåben og har
en historisk dimension. Ankeret er symbol på håb. Skibet er et symbol på den
kristne kirke og menighed. Fisken er det ældste kristne symbol for Jesus Kristus,
Guds Søn.
Folkekirken.dk
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I Vejlby‐Strib‐Røjleskov pastorat bor der en del teologer. I de næste udgaver af kir‐
kebladet, vil vi udfordre dem til på skift, at præsentere nogle af vores kirkes grund‐
begreber i en ganske kort form. Det første indlæg følger her:

HVAD BETYDER DET
‐ at vi har en kirke
Kirken er både en bygning og de mennesker, der samles til gudstjeneste og
andre ting. Grundbetydningen af det græske ord for kirke ‐ ”ekklesía” er: ”at
kalde ud”, dvs., en forsamling mennesker, som Gud har kaldet til at efterfølge
sig. Kirken er ikke kun lokal, sådan som vi kender Strib Kirke, men den er også
universel, dvs., at den består af alle, som på verdensplan bekender sig til Jesu
Kristi navn.
Dåben er et synligt tegn på at være medlem af kirken, men der er også andre
synlige tegn på, hvad det betyder at være kristen. Paulus siger, at alle dem,
der har taget imod Kristus Jesus, Herren, og som lever i Ham, skal opbygges,
vokse og rodfæstes i Ham. Med andre ord, så er livet sammen med Kristus en
vækstproces, og for at denne vækstproces ikke skal stagnere eller dø, må den
enkelte af os stå i forbindelse med Kristus i bønnen, nadveren, ordet (Bibelen)
og fællesskabet, som er de fire andre synlige tegn på, at vi er levende lemmer
af Kristi kirke her på jord.
Jesus siger, at vi alle skal være ét i Ham. Når vi modtager Ham i vore liv, bliver
vi Guds børn. Det er det, der giver kirken dens enhed. Vi har Gud som vor Fa‐
der, Jesus Kristus som frelser, og Helligånden boende i os som vores vejleder.
Vi tilhører en familie, Guds familie. Dér, hvor den er, findes kirken.
Kirken består ikke
kun af ovennævnte
Kristus‐troende, men
også af alle dem, der
er gået forud for os,
de der døde i troen
på Ham, samt en ska‐
re af engle, der lov‐
priser Gud, som vi er
forenet med.
Gerhard Hansen,
Grønningen, Strib.

www.pastorat.dk

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 9

KFUM&K Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag
Tirsdag den 3. september: Er det den samme Gud?
Sognepræst og tidl. biskop Niels Henrik Arendt
Sted: Asperup sognehus, Kirkestræde 1, 5466 Asperup
I dag er vi helt bevidste om, at der findes forskellige ”udgaver” af religiøs tro – man kan
være buddhist, muslim, kristen eller noget helt fjerde. De forskellige religioner er blevet
et næsten naturligt indslag i dagliglivet i Danmark.
Aftenen arrangeres i samarbejde med Asperup og Roerslev menighedsråd.

Tirsdag den 8. oktober: Som et træ, plantet ved bækken –
Hvordan kan vi bruge Salmernes Bog?
Tidl. sognepræst og forstander på Diakon‐Højskolen
Lars Mandrup
Sted: Nr. Aaby Sognehus, Kirkevej 45A, 5580 Nr. Aaby
Salmernes Bog i Det Gamle Testamente er en uudtømmelig skatkiste. Til alletider har de
givet ord og stemme til mennesker, som ikke selv har kunnet finde ordene. Der er salmer
til sorg og glæde, salmer til mismod, klage og skuffelse; der er salmer til trøst, opmunt‐
ring og håb, og salmer til lovprisning og tak.

Kontaktperson: Kaj Jensen, 5054 8799

Indre Mission
To 29. aug. 19.30 Møde i Vejlby. Dansk Bibelinstitut.
Ti 3.‐Ons 4. sep. Husmoderdag, Skåstrup Strand.
To 12.sep. 19.30 Sæsonstart v. Finn Andersen i Vejlby.
To 26.sep. 19.30 Høstfest i Vejlby v. Jens Mortensen, Fredericia.
To 10.okt. 19.30 Bibelforedrag. Pastor Bente Luise Toft, Vejlby.
To 31.okt. 19.30 Møde i Vejlby v. Niels H. Hovaldt, Odense.
Kontaktperson: Rigmor Petersen 6440 1440

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.
Kredsleder: Martin Sørensen, tlf. 2424 3372
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Kirkelige handlinger i pastoratet
Døbt i Strib kirke
10. marts Matías Arellano‐Christensen
Caroline Haugaard Frederiksen
7. april
Nova Vallø Strauss
Zainab Mohamad Salem
14. april Mia Nielsen
Matilde Caroline Pedersen
11. maj
Frederik Hornebo Pedersen
18. maj Noah Fabricius Hartmann
25. maj Tobias Lundgreen Hansen
2. juni
Victor Damm Mattsson
Olivia Kajsa Skov Dalin
9. juni
Mikkel Kaltoft Michaelsen

Døbt i Røjleskov kirke
28. april Marius Lund Adelhardt
16. juni Chaline Vestergaard Søholm
Sofia Albertine Højlund Risskov
Alba Juel Vingaa
Døbt i Vejlby kirke
3. marts Frederikke Bøgehøj Pedersen
Linnea Christine Mejborn Schøller

Vielser i Strib kirke
3. maj
Irene Vestergaard Jensen &
Flemming Hansen
11. maj
Mette Hornebo Kristensen &
Morten Pedersen
18. maj Christina Rahbek &
Chris Lyng Sønderby
Cindy Fabricius & Jesper Hartmann
25. maj Sanne Marie Lundgreen Andersen &
Peter Hansen

Vielser i Røjleskov kirke
6. april Signe Schöllhammer Wolff &
Jakob Bisgaard Knudsen
4. maj
Heidi & Michael Prytz Sørensen
25. maj Mathilde Kragelund Sørensen &
Henrik Lørup Larsen
8. juni
Anna‐Johanna Ericson & Jens Otto Kirk

Begravet / bisat fra Strib kirke
1. marts Preben Jensen
Klara Hermina Hansen
8. marts Henrik Villadsen Hoe
12. marts Mette Kirstine Kampmann Petersen
14. marts Ebba Halkier
22. marts Bent Jensen
3. april
Orla Peter Nielsen
11. april Conny Inger Jespersen
18. april Jytte Nørgaard
19. april Børge Flemming Andersen
15. maj
Edith Nielsen

Begravet / bisat fra Vejlby kirke
6. april Niels Anker Pedersen
10. juni Per Wentzel Skov

Begravet / bisat fra Røjleskov kirke
27. marts Elisabeth Nielsen
20. april Tom Kjettinge Thomsen
4. juni
Gert Walther Hansen
www.pastorat.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.

Kirkegårdene

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

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

Menighedsrådets formand
Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Kirkeværge
Birgit Nørtoft, 60 65 61 14

Indsamling

Organister

4. august: Pastoratets menighedspleje

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

Høstoffer fordeles imellem
Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Missionsråd,
Kirkens Korshær, SOS‐børnebyerne,
Pastoratets menighedspleje
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. august 2013.
Materiale og indlæg sendes til sognepræst
Jes Rønn Hansen, jrh@km.dk
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