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MOD og HÅB her midt i Trinitatis‐tiden
Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1‐9)
Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der direkte svindler sig
ud af sin store knibe – og oven i købet får ros for det. Men kan det være rigtigt?
Hvad er meningen? Kan det virkelig passe, at Jesus sammenfatter fortællingens
morale med disse ord: ”Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at
de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger?”
Hvad mon var Jesu mening med at fortælle denne provokerende lignelse til sine
disciple – til os, som jo er Jesu disciple i dag? Ja, det er en lignelse, og som alle
andre af Jesu lignelser, handler også denne om os mennesker ‐ lige nu og her.
Og vi må finde os i, at vi billedmæssigt får tildelt rollen som den utro godsforval‐
ter. Forvalterrollen er som skræddersyet til os. For vi er forvaltere af det liv og de
mennesker, som vi har fået givet af Gud. Vi har fået livet betroet. Og sandheden
er, at vi alle kommer til kort, går fallit som forvaltere af Guds gaver. Vi forvalter
dem ringe; vi fejler, svigter og handler egoistisk Og vi er i skyldig gæld over for
andre mennesker, som vi ikke får betalt. Til gengæld tager vi os gerne godt be‐
talt, hvis vi har mulighed for det.
Godsforvalteren,
som der fortælles
om, kunne jo også
sagtens nedskrive
noget af arbejder‐
nes gæld, for for‐
valteren har uden
tvivl, uærlig som
han var, allerede
opskrevet gælden,
for at få mere til sig
selv. Men til sidst
bliver han for grå‐
dig; det selvregule‐
rende løntillæg bliver for stort, og folk klager over ham. Nu stilles han til regnskab
og bliver af den rige godsejer bedt om at gøre bøgerne op – og derefter kan han i
øvrigt regne sig for fyret! Men nu kommer vi til en slags pointe: vi hører ikke, at
forvalteren kommer med en masse undskyldninger.
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Han indrømmer, at han ikke har passet forretningen tilfredsstillende, og ser i øj‐
nene, at han bliver fyret. Han ser skammen i øjnene. Det er frygteligt pinligt at
blive afsløret så at sige med bukserne nede om hælene! Hvad nu? Så skulle man
vel forvente, at hele godsforvalterens verden bryder sammen om ham?
Men han bryder ikke sammen! Pointen er, at han handler! Han ved med sig selv,
at han aldrig bliver nogen god arbejdsmand – og ligefrem tigge af andre, det føler
han trods alt er for lavt. Han tænker sig om ‐ noget må han gøre – og tanken om,
at han nu vil se alle sine venner forsvinde, får ham til at sætte sig i bevægelse – at
handle! Han må skaffe sig venner for at overleve både fysisk som psykisk, for han
skal jo leve. Han må have en sammenhæng at vende tilbage, når bedrageriet over
for godsets herre er afsonet og gælden betalt tilbage.
(Ligesom i Olsen‐ Banden filmene. Hvis ikke Egon Olsen havde Benny og Keld til
at modtage sig, når han kommer ud fra Vestre Fængsel, hvad var livet så værd?)
Altså hanker forvalteren op i sig selv! Noget er han jo god til – og det er at handle
med penge! Han nedskriver nu arbejdernes gæld. Det er ganske vist penge, som
han i forvejen har opskrevet til sig selv – men faktum er, at de nu skylder færre
penge, og de kommer derfor i taknemmelighedsgæld til ham. Og godsejeren får
stadig det beløb, som han har forlangt fra begyndelsen. Det er smart gjort. Det er
også klogt, siger Jesus.
Samme handlekraft og selvindsigt kunne der godt være brug for i den gode sags
tjeneste. Forvalteren kunne have ladet skammen lamme sig og være krøbet langs
husmuren, men han viser i stedet selvindsigt og handlekraft i den gode sags tje‐
neste. Godsforvalterens ”mod” er, at han ikke flygter fra sin situation, sit dilem‐
ma, men ser sin håbløse situation i øjnene og træffer en rask beslutning. En be‐
slutning, hvor han nok fortsætter sit bedrag, men trods alt sørger for at få det
bedste ud af situationen både for sig selv – og ikke mindre for de andre.
Så vær handlekraftig i den gode sags tjeneste, siger Jesus. Javel, vi mennesker er
syndige, men der er en ting, som vi kan bestræbe os på at gøre: Vi kan skære ned
på andres gældsbeviser, det vil sige tilgive alle dem, som har gjort ondt mod os.
Vi kan forsøge at efterleve Jesus – bare lidt. Jesus, Guds Søn, nøjedes ikke kun
med at skære ned på vore gældsbeviser. Nej, med sin død på korset langfredag
rev han vore gældsbeviser over, i stykker, så vi ikke skylder noget. Jesus åbnede
himlen for os for at redde os med sin totale tilgivelse, frelse.
I er bedragere alle til hobe, siger Jesus med denne lignelse. Og I bliver aldrig an‐
det. Så kan I da for skams skyld, ligesom den uærlige godsforvalter, være lidt
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opfindsomme i jeres sikren jer selv, så det også kommer andre til gode. ”Skaf jer
venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage
imod jer i de evige boliger”, siger han. Netop denne replik synes jeg bevidner Je‐
su humor. Den er underfundig, munter og frydefuld!
For det første, fordi der klart siges, at også kæltringer kommer ind i Guds Rige.
Hvilket var en selvfølgelig sag for Jesus. For det andet på grund af det festlige
billede, som vi i fantasien kan forestille os, når godsforvalteren banker på Him‐
lens port og bliver modtaget af Sankt Peter med rynkede bryn og løftet pegefin‐
ger ‐ medens vi kan forestille os vennerne juble inde i lyset og byde ham velkom‐
men med råbet ”Velkommen din gamle snydetamp! Hvor er det skønt at se dig!”
Og vi kan forestille os Skt. Peter venligt men bestemt blive verfet til side af Jesus,
som giver den utro og uærlige godsforvalter fri adgang til Himmeriget...
En forargelig historie? Åh ja, for den, der endnu mener, at vi kan forbedre os og
lægge vort gamle jeg bag os og blive pæne, moralske Guds Riges borgere.
Men for alle os andre, som ved, at vi aldrig bliver fri af syndernes synd, egoismen,
da er det et evangelium, der giver HÅB og befrielse og tilgivelse. Og det var just
Jesu mening med at fortælle denne historie om den utro godsforvalter. Han vil
give os mod og HÅB til at leve livet på regning hos ham – og huske os på at ned‐
skrive andres gældsbeviser mod os selv.
Grethe Gitz Christiansen

Formandens hjørne
Det nye menighedsråd, som blev præsenteret kort i dec. 2012 udgaven af Kirke‐
bladet, og nu har fungeret i et lille års tid, synes jeg er kommet rigtig godt fra
start – og det lover godt for det fortsatte samarbejde. Udvalg og personer på
enkeltmandsposter er ved at finde form og indhold i arbejdet efter en opdatering
af vedtægter og funktionsbeskrivelser (udvalg og enkeltmandsposter kan ses på
www.pastorat.dk).

Aktuelle og kommende opgaver
Efter provstesynet i maj måned af bygninger og anlæg er der naturligvis en del
reparations‐ og vedligeholdelsesopgaver, som skal udføres det kommende års
tid, men der var nu også meget ros til den generelt gode vedligeholdelsestil‐
stand, især på kirkegårdene. Der er internt syn af bygninger og anlæg hvert år,
men hvert 4. år deltager provsten med sin bygningssagkyndige – og så kalder vi
det et provstesyn. Under synet i Strib præstegård blev det bemærket, at præste‐
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gårdens nuværende stand er utidssvarende, og at menighedsrådet opfordres til
at overveje etablering af ny præstebolig som alternativ til renovering. Det tog vi
op på mødet den 6. juni og besluttede der, at vi vil prøve at sælge præstegården
og så bygge en ny præstebolig i stedet for. Det bliver en større sag ‐ og spænden‐
de, og da ikke mindst for præstefamilien i Strib.
Aktivitetsudvalget arbejder løbende med arrangementerne i kirker og
Sognegård – hvad vi vil / kan / skal i vore kirker og sogne – og her har vi en stor
udfordring i at nå ud til alle i de tre meget forskellige sogne. Jeg vil gerne genta‐
ge en tidligere opfordring
til alle medlemmer i sog‐
nene om at komme med
forslag og gode ideer til,
hvordan vi kan gøre det
bedre – med tak for de
input vi har fået tidligere.
Røjleskov Kirke har 100 års
jubilæum i december 2014;
hvordan det skal marke‐
res, har vi nedsat et udvalg til at arbejde videre med.
Fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke kommer der jævnligt betænkninger og
debatoplæg ud i høring, som vi så i menighedsrådet kan give vore kommentarer
til. Lige nu ligger der bl.a. et ”Debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhæn‐
gende og moderne styringsform for folkekirken” på bordet. Det er en af de stør‐
re sager, og resultatet heraf vil få stor betydning for folkekirken og for os ude i
sognene. Dels drejer det sig om styring af folkekirkens indre anliggender, som
der har været så meget palaver om det seneste års tid, og dels drejer det sig om
styring af folkekirkens fælles økonomi og fælles anliggender. Det er svært stof,
men jeg håber, at vi kan finde en fælles holdning til noget af det inden høringsfri‐
sten udløber den 31. oktober 2013.
Efter en god og varm sommer med ”huller” i programmet til anden aktivitet, vil
jeg slutte af med en opfordring til alle i sognene om at slutte op om de mange
gudstjenester og arrangementer her i efterårs‐ og vintermånederne.
Svend Aage Jensen, formand

Menighedsrådsmøder
Der er menighedsrådsmøder i Sognegården kl. 19.00 den 23. oktober og
28. november. Møderne er offentlige.
www.pastorat.dk
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Menighedsrådet arrangerer ...
Sogneaften
To 7. november kl. 19.30 i Strib Sognegård

Det uperfekte liv
ved Flemming Kloster Poulsen
Vi jager Det Perfekte Liv med penge & succes ‐ men
findes der en modfortælling, en mere realistisk måde at
anskue vores moderne liv og samfund? Ja, det gør der,
og den ligger lige for næsen af os, nemlig i dagligsprogets bibelske udtryk.
Med udgangspunkt i nogle af disse udtryk, f.eks. "skriften på væggen" og "at bæ‐
re sit kors", genfortæller Flemming Kloster Poulsen de bibelhistorier, som udtryk‐
kene kommer fra. Det er store fortællinger om det, der brænder på for enhver i
dagens samfund, og hele tiden med humoren som medspiller.
I samarbejde med KFUM og K Vestfyn. Fri entré. Kaffe og kage koster 40 kr.

Særligt for børn ...
Familiegudstjeneste
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.

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 sogne‐
medhjælper Kristine Nüchel, 23 95 58 05
eller vsr_pastorat@mail.dk

Legestue i Strib Sognegård
Hver tirsdag mellem 10 og 11.30 er der
legestue for børn under 5 år ifølge med
en voksen.
Den første tirsdag hver måneden er der
”Salmesang med rytmer og bevægelser”
for børn.
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Onsdagskirken
For alle, der har lyst... er der ”Onsdagskirke” i Strib Kirke

den 13. november
Vi begynder kl. 17 med en anderledes gudstjeneste. Denne gang har vi inviteret
Erik Busk, skoleleder fra Strib skole, til at spille til gudstjenesten.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen
i Strib Sognegård.
Af hensyn til maden tilmelding hos
sognepræst Bente Luise Toft,
64 40 14 66 eller blft@km.dk

Særligt for voksne ...
Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10‐11.30 er der kaffe, rundstykker og et lille foredrag i Strib Sogne‐
gård. Programmet kan fås i Sognegården, i kirkerne og på hjemmesiden.

Spis sammen aften
Vi er nogle stykker, der 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
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:
5. november og 2. december kl. 16.30 i Sognegården.
Tilmelding til Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk
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Gudstjenester i pastoratet
Vejlby Kirke
13. oktober
20.s.e.Trin.

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

20. oktober
21.s.e.Trin.

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

27. oktober
22.s.e.Trin.

10.30

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

3. november
Allehelgen

10.30

19.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

10. november
24.s.e.Trin.

9.00

10.30

(Jette Rosendal)

(Jørgen Flensted‐Jensen)

13. november
Onsdag

17.00
Onsdagskirken
med fællesspisning
(Bente Luise Toft)

17. november
25.s.e.Trin.

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

24. november

10.30

10.30

Sidste søndag
i kirkeåret

(Bente Luise Toft)

Minikonfirmander
medvirker
(Jes Rønn Hansen)

1. december
1.s.i Advent

9.00

10.30

19.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

8. december
2.s.i Advent

10.30

14.00

(Bente Luise Toft)

Strib skole medvirker
(Bente Luise Toft)

15. december
3.s.i Advent

19.30

9.00

10.30

De 9 læsninger
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

22. december
4.s.i Advent
23. december
Lillejuleaften
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Gudstjenester i pastoratet
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

13.00
(Bente Luise Toft)

24. december
Juleaften

15.30

14.30

14.00

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

16.00
(Jes Rønn Hansen)

25. december
Juledag

10.30

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

26. december
2. Juledag
29. december
Julesøndag

10.30
(Bente Luise Toft)

10.30
(Jes Rønn Hansen)

31. december
Nytårsaften

(Jes Rønn Hansen)

1. januar
Nytårsdag

(Jette Rosendal)

16.00
14.00

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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kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 9

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.

Onsdag den 30. oktober kl. 19.30 i Strib Kirke
Fri entré.

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 15. 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.13.50‐14.50 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 kontaktoplysninger på kirkebladets bagside.
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I anledning af min forestående fødselsdag
frabedes enhver opmærksomhed
Jesus Kristus
Jeg læste ovenstående i en gammel bog af Møllehave. Hvor troværdigt det er,
skal være usagt. Og det gør det ikke mere troværdigt, at Møllehave, ifølge bo‐
gen, engang havde hørt det fra en svensker!
Advents‐ og juletid nærmer sig nu hastigt, og vi går og siger til hinanden ”nu er
der kun 7 uger til jul” og vi ryster på hovedet og ser på hinanden og siger, ”det er
dog skrækkeligt som tiden går” og ”nu skal vi gennem det ræs en gang mere!”.
Sådan har vi det forskelligt med det. Ét af problemerne for os – der stadigvæk er
en børnefamilie – er for eksempel alle de evindelige juleafslutninger. Vi synes jo
ligesom vi ”skal”. Dagplejer, børnehaver, skoler, klubber, foreninger, venner, fa‐
milie. Se det er allerede 7 juleafslutninger! Og når man har fire børn er vi pludselig
oppe på 28 af slagsen!! Man kan ikke afslutte hele tiden. Det bliver i åndelig for‐
stand for meget afslutning, nedlæggelse og død ‐ i legemlig forstand for meget
gløgg og for mange æbleskiver. Og da ånd og legeme ikke sådan kan skelnes fra
hinanden, bliver ”hele møllen” ramt af det man med et gammel ord kalder
”armod” (dyb åndelig fattigdom). Glædens tid bliver armodens tid!
Men det bestemmer vi vel selv!? Ja, julen står snart for døren! Vi må tage en tørn
med vinteren igen. Med mørke, gråvejr, regn og slud, overtøj og vanter i strakt
arm. Vejret er der ikke noget i ve‐
jen med, så længe vi kan trække
det. Og julen er ikke skrækkelig.
Det er den armod vi selv putter i
den, der tynger.
I kirken og ved gudstjenesterne
bekæmper vi ”armod” året rundt.
Du er velkommen til at tage del i
kampen – også i den mørke tid,
hvor man sætter mest pris på lys –
og i juletiden hvor glæden skal
have det sidste ord!
Jes Rønn Hansen
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HVAD BETYDER DET
‐ at vi døber vores børn.
Jesus siger: ”Gå derfor hen og gør
alle folkeslagene til mine disciple,
idet i døber dem i Faderens, Sønnens
og Helligåndens navn”.
(Matt. 28).

I disse ord skal du for det første
lægge mærke til, at her står Guds
bud og indstiftelse, for at man ikke
skal tvivle om, at dåben er guddom‐
melig, ikke digtet eller opfundet af
mennesker. For ligesom jeg kan
sige, at De ti Bud, Troen og Fader‐
vor ikke er noget menneskes hjer‐
nespind, men åbenbaret og givet af
Gud selv, sådan kan jeg også hæv‐
de, at dåben ikke er menneske‐
værk, men indstiftet af Gud selv.
Desuden er det strengt og alvorligt
befalet, at vi skal lade os døbe, da
vi ellers ikke vil blive frelst, for at
man ikke skal tro, det er en ligeså
ligegyldig ting som at iføre sig en ny rød dragt. Det er ganske overordentlig vig‐
tigt, at man regner dåben for noget stort og herligt, for om den strides og kæm‐
per vi allermest, da verden nutildags er fuld af sekter, som skriger op om, at då‐
ben er en ydre ting, og at ydre ting intet gavner. Men lad den nok så meget være
en ydre ting, Guds ord og bud står alligevel fast, som indsætter, begrunder og
bekræfter dåben. Men hvad Gud indsætter og befaler, kan ikke være uvæsentligt,
men må være særdeles værdifuldt, selv hvis det efter det ydre at dømme var rin‐
gere end et halmstrå. Hvis man hidtil, når paven med breve og buller uddelte af‐
lad og bekræftede altre og kirker, har kunnet regne det for noget stort alene på
grund af breve og segl, bør vi i langt højere grad anse dåben for noget dyrebart,
da Gud har befalet den, og den tilmed sker i hans navn.
For sådan lyder ordene jo: ”Gå ud og døb” ikke ”i jeres”, men ”i Guds” navn.
… fra Den store Katekismus, Martin Luther 1529
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Kirkelige handlinger i pastoratet
Hvem blev døbt i
Strib kirke:
23. juni
30. juni
21. juli
3. august

Xander Lykkegaard Bloch‐Hansen
Otto Lander Stie
Liam Dyreborg Faurholt
Frederik Kudsk Fallesen
Gry Margrethe Østergaard Brandt
11. august
Agnes Scheel Guldmann
18. august
Sofia Damhave Berg
31. august
Oskar Bloch Refslund
22. september Frederik Aurelius Lyhne

Røjleskov kirke:
22. september Mille Hougaard Jørgensen

Hvem blev viet / kirkelig velsignet i
Strib kirke:
17. august
31. juli
7. september

Ulla Bjørk Larsen & Claus Jacob Rasmussen
Lis Lind Risak & Hans Ebbe Brix
Pernille Bøgedal Kragelund & Patrick Villadsen Hoé

Røjleskov kirke:
3. august
4. august
16. august
17. august
7. september

Sascha Kirsten Holm Kofod & Marc Appelon Jensen
Gitte Klemmensen & Søren Rødkjær
Stinne Nynne Abildgaard Sølvsten & Anders Bækgaard
Helle Marianne Hartung & Gorm Juul Nielsen
Pia Stilling Jensen & Denis Thor Christensen

Vejlby kirke:
17. august
Line Lysholt Hansen & Jens Lennart Rasmussen
14. september Anzelina Siskina & Allan Bendtsen

Begravet/bisat
fra Strib kirke:
28. juni
20. august
22. august
23. august
4. september
14. september
19. september
24. september

Viggo Møller Smith
Anna Katrine Rasmussen
Arne Willy Wessmann
Signe Aslaug Poulsen
Birthe Kloster Andreassen
Ole Johan Korch
Maria Andersen
Mads Evald Ulstrup

fra Røjleskov kirke:
31. juli

Ronald Radoor

fra Vejlby kirke:
23. juli
13. september
www.pastorat.dk

Inger Lauvring
Villy Johannes Pedersen
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FDF Vejlby‐Strib
Hvis du 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.
Kredsleder: Martin Sørensen, 24 24 33 72

Vejlby‐Middelfart Indre Mission
Torsdag 31.okt. Møde. Niels H. Hovaldt, Odense
Fredag 15.nov. kl. 14.30 Bazar, kl. 19.30 Møde
Torsdag 12.dec. Julemøde Vejlby. Missionær Elna Thisgård Olesen, Tommerup
Søndag 29.dec. Julefest. Røjleskov Missionshus
Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 14 40

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag
Tirsdag den 10. december kl. 19.30

Adventsaften ved Holger Lissner
Sted: Strib Sognegård,
Strib Landevej 1, 5500 Middelfart
Sang og tale i skøn blanding forbe‐
reder os på den kommende højtid.
Enhver, der kender Holger Lissner,
ved, at der venter en dejlig aften.
Han har bl.a. været højskolelærer i
Løgumkloster i 1971‐79 og præst i
Sønder Bjert i 1980‐2003. Pensione‐
ret i 2003. Holger Lissner har arbej‐
det meget med salmer, både som
salmedigter og som (med)udgiver af samlinger af nye salmer og af korværker.
Han har også skrevet de gendigtninger af gudstjenestens led, som indgår i
Spillemandsmessen, en gudstjeneste med dansk spillemandsmusik.
Kontaktperson: Kaj Jensen, 50 54 87 99
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www.pastorat.dk

Kirkehøjskole i Middelfart provsti
Nutidens religion og religiøsitet
Programmet denne sæson består af fire lørdag formiddage, som vi kender dem. Den fem‐
te og sidste dag er en søndag med gudstjeneste og frokost samt foredrag. Tro og ånde‐
ligt liv kan ikke leve uden traditionen og heller ikke uden fornyelse og personlig tilegnelse.
Vi vil i denne sæson se på, hvad der i dag optager mennesker når det gælder religion og
religiøsitet, på ligheder og forskelle imellem religionerne, på tro og ateisme, samt hvor‐
dan folkekirken har det her på Fyn. Vi slutter af med et forsvar for den traditionelle klassi‐
ske gudstjeneste.
Pris for hele sæsonen: 275.‐, en enkelt lørdag: 50.‐ Søndagen i Asperup (inkl. frokost):
100.‐, som betales ved tilmelding. (Drikkevarer kan købes). Læs mere på kirkehøjskolens
hjemmeside www.kirkehojskole.dk om tilmelding og andre oplysninger eller henvend dig
til bestyrelsen: Bit Jensen 64 41 97 96, Johanne Fårup 64 42 16 24,
Hanne Drejer 64 48 10 82, Jette Rosendal 64 40 31 21.

Lektion 1. Moderne pilgrimsfærd
Hvad er en ”rigtig” og ”autentisk” pilgrim i dag?
Ved cand. mag. i historie og religion, Martin Fog‐Nielsen.
Gelsted Sognehus, Gelstedvej 58, 5591 Gelsted
Lørdag den 5. oktober 2013 kl. 9.00 – 12.00.

Lektion 2. Jødedom, kristendom og islam
– variationer over samme tema eller væsensforskellige religioner?
Er de tre religioner, når det kommer til stykket, meget forskellige?
Ved lektor Kurt Christensen, Aarhus.
Strib Sognegård, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart
Lørdag den 9. november 2013 kl. 9.00 – 12.00.

Lektion 3. ”Præsten og kætteren”
‐ om kirkens og kristendommens møde med den moderne, søgende dansker. Foredraget
udspiller sig som en dialog mellem to parter, der forsvarer hvert sit verdensbillede og
hver sin fortælling.
Ved cand. Theol. og sognepræst Morten Skovsted og ph.d. og forfatter Iben Krogsdal.
Middelfart Sognegård, Algade 7, 5500 Middelfart
Lørdag den 11. januar 2014 kl. 9.00 – 12.00.
Hele kirkehøjskolens program kan man finde i pastoratets kirker, Sognegården og
på hjemmesiden: www.kirkehojskole.dk
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.

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, 28 53 67 70

Indsamlinger i kirken
27. oktober: KFUK’s Sociale arbejde
1. december: Danmission
Julegudstjenester: 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 2013
Materiale og indlæg sendes til sognepræst
Jes Rønn Hansen, jrh@km.dk
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