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”Forsvarstale for missionshusets festaften”
Har man endnu ikke oplevet det man i indremissionske eller KFUM’ske kredse har
kaldt en ”festaften”, så er det ikke helt umuligt at nå det endnu. Man kan med god ret
kalde den slags festaftener for en anakronisme, en skik der hører en svunden tid til. Man
kan synes at det er noget ”underligt noget”, men man skal ikke være i tvivl om, at indfinder man sig i det – for mange meget fremmedartede – miljø, bliver man bænket med gode og ordenlige mennesker. I hvert tilfælde ligeså ”ordenlige” som alle os andre. Og tro
mig! ”Orden og uorden” ved man noget om, når man har været præst det samme sted i
20 år.
I mange år har jeg egentlig kun haft skuldertræk tilovers for den slags
”festaftener”. For mange gange har jeg oplevet, at ”festaften” kun er noget man skriver
fordi man ikke lige kan finde på at kalde det noget andet. Og den eneste forskel på en
”almindelig” mødeaften og en festaften er nogle gange lagkagen. Sangene, stilen, talen,
opbygningen er det samme som altid. På nær ”lagkagen”, som så til gengæld er hjemmelavet, veltillavet og i rigelig mængde.
Det er noget mærkelig noget med den der ”festaften”. I kirker holder man også
nogle steder ”festgudstjenester” i anledning af runde fødselsdage eller jubilæer. Jeg har
aldrig holdt en ”festgudstjeneste”. Det har jeg heller ikke tænkt mig.
For på sin egen måde, har hver eneste gudstjeneste jo karakter af fest! Ikke af fest,
sådan i ”jordisk” forstand, hvor man inviterer dem man er biologisk forbundet med, dem
man kan li og dem man er nu på bølgelængde med. Men fest i en mere dyb og ædel forstand. En fest hvor der virkelig ikke sættes grænser op for nogen – og hvor alle får lov at
være med!
Den fest er faktisk så anderledes, ophøjet, mærkelig og umulig for os at afholde, at
vi må overlade den til ritualer; til de lidt stive og gammeldags ord, og til nogle ydre tegn,
som vi har gentaget gennem århundreder. Og det er det vi gør, når gudstjenestens højdepunkt nås med tændte lys på det dækkede alterbord og indbydelsen lyder til alle, om at
tage del i nadverens måltid.
I den forstand er hver gudstjeneste en ”festgudstjeneste”. Den er en symbolsk
”forudgribelse” af det festmåltid, som vi skal nyde når vi kommer i himlen.
Og så lige tilbage til udgangspunktet: Missionshusets festaften. Nu er missionshuset dog ikke en kirke, og dens tid er på mange måder ved at være forbi. Huset blev oprindeligt bygget som en ”imidlertid nødløsning”, da man i 1800-tallet fandt, at mange præsters gudstjenester var ”ugudelige”! Man svigtede ikke søndagens gudstjeneste pga.
præstens ugudelighed. Men man byggede et ”supplement” i form af et missionshus, hvor
man mødtes en hverdagsaften, således at ens sjæl ikke blev fuldstændig fordærvet af
søndagens elendige prædikener.
Selv om vi er forskellige og nok heller ikke enige om alting, så tror jeg ikke, at der
findes missionsfolk her, der stadig er af den formening, at missionshuset er en uundværlig
nødløsning. Alle har nu geografisk og praktisk mulighed for at søge de prædikener man til
enhver tid mener, er de bedste, hvad enten det er i sin egen sognekirke, i en anden kirke
eller i TV eller radio.
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I missionshuset samles man derfor nu mest for traditionens skyld. Og det er heller
ikke så dårligt. Det er faktisk nærmest fantastisk. For det er jo ikke på grund af lagkagen
at der er ”festaften”. Det har jeg jo helt misforstået gennem årene. Nej, lagkagen er god
og usund – ja nærmest det mest ”syndige” man i dag kan indtage, hvis man skal lytte til
de nutidige sundhedsapostles formanende prædiker; prædikener, som i dag har afløst de
gamle indremissionærers ”tordentale”. Ja, de er gode og ”syndige” de lagkager. Faktisk
har jeg aldrig i denne sammenhæng smagt en dårlig en af slagsen.
Men jeg vil gerne forsvare den ”festaften”, fordi dens karakter - ligesom i kirken –
er, at nu kan vi endelig—i modsætning til alle andre steder i verden—få lov til at se bort
fra rang, stand, væremåde, evne, fromhed og skønhed… og i stedet se på Kristus, Guds
Søn, der modtager os, som vi er. Og han er værten, der holder festen for os – indtil videre
mest i hjertet.. så vi i troen kan forberede os på en evig fest. Den festligste, sjoveste, glædeligste og længste af alle: Himmerigets evige fest!
Jes Rønn Hansen
sognepræst

Kirkebladets illustrationer
Alle illustrationer stammer fra et
værk der hedder ”The Stations of
the Cross”. Malerierne er fra perioden 1958-66 og er fremstillet af den
amerikanske ”abstrakte popartkunstner” Barnett Newman. Der
findes 14 stationer i hans værk, og
de har alle det samme tema. Det er
et tema som overskrider grænsen
for, hvad vi normalt kalder ”et billede” eller ”et motiv”. Ligesom
lidelses-historien også gør det.
De er udstillet på ”National Gallery
of Art”, Washington, DC.
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Særligt for voksne ...
”Spis-sammen” aften
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. Kontakt Hanne Andreasen, tlf.
41839866 eller mail: olehanne@stribnet.dk

Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10-11.30 er der kaffe, rundstykker og et lille foredrag i Strib Sognegård. Vi begynder igen den 8. januar 2014.
Og alle der har lyst er hjertelig velkommen.

Særligt for børn...
Familiegudstjenester
Fastelavns søndag den 2. marts
kl. 14.00 er der familiegudstjeneste i Vejlby kirke. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller i konfirmandstuen. Man er velkommen til
at komme udklædt.

Palmesøndag den 13. april kl. 10.30
er der familiegudstjeneste i Strib kirke. Gudstjenesten tema er: ”Hvad påske betyder” og vil handle om betydningen af påskens forskellige helligdage. Så har man
”glemt” hvad ”Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag” betyder,
har man her chancen for at få det lært!

Babysalmesang i Strib kirke
Babysalmesang er 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 Sognegården. ”Vinterholdet” begynder torsdag den 23. januar kl. 9.
Få mere information hos sognemedhjælper Kristine Nüchel på telefon 23 95 58 05
eller vsr_pastorat@mail.dk
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Legestue i Strib Sognegård
Hver tirsdag 10-11.30 er der legestue for børn under 5 år ifølge med voksen. Det er
Lene Simonsen (27 82 25 35), der står for Legestuen.
Den 1. tirsdag i måneden er der ”Børnesalmesang.” Vi synger salmer, børneremser, bevæge os til musikken og leger.

Onsdagskirken
Der er ”Onsdagskirke” for alle i Strib Kirke
og Sognegård den 12. februar.
Onsdagskirken begynder kl. 17 med en
anderledes gudstjeneste i kirken.
Bent Andreassen, violin og Mogens K.
Olsen, klaver, spiller til salmerne.
Herefter er der fællesspisning i Sognegården. Tilmelding hos sognepræst Bente
Luise Toft, 64 40 14 66 eller blft@km.dk

Sogneindsamling—Folkekirkens Nødhjælp
Den 9. marts 2014 afholder Folkekirkens Nødhjælp den årlige husstandsindsamling, som samler penge ind til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste.
Indsamlingen sætter i 2014 fokus på Etiopien, som for præcis 30 år siden oplevede den store sultkatastrofe, der med Bob Geldofs Live Aid koncerter fik verdens
bevågenhed.
Vi vil markere 30 året ved at vise, at selvom klimaet er barsk og vilkårene svære,
er der sket fremskridt i Etiopien siden - især i byerne. På landet er der stadig udfordringer og befolkningen oplever jævnligt perioder hvor de ikke kan producere
tilstrækkelig mad. Folkekirkens Nødhjælp arbejder derfor bl.a. med at sikre fattige bønder større høst og alternative indtægtskilder og ruste bønderne til at tackle klimaforandringerne, så de kan undgå en gentagelse af katastrofen.
Sogneindsamlingen organiseres af over 1000 frivillige, som sikrer, at indsamlingen bliver vellykket. Vi har også brug for dig!
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Gudstjenester i pastoratet
Vejlby Kirke

(Jette Rosendal)

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

12. januar
1.s.e.H3K
19. januar
2.s.e.H3K

Røjleskov Kirke

14.00

1. januar
Nytårsdag
5. januar
Helligtrekonger

Strib Kirke

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

10.30

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

26. januar
3.s.e.H3K

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

2. februar
4.s.e.H3K

10.30

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

9. februar
Sidste s.e.H3K

9.00

10.30

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

17.00

12. februar
Onsdag

Onsdagskirken
med fællesspisning

(Bente Luise Toft)

16. februar
Septuagesima
23. februar
Sexagesima
2. marts
Fastelavn

9.00

10.30

(Jette Rosendal)

(Holger Lissner)

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

14.00
Familiegudstjeneste

(Bente Luise Toft)

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(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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Gudstjenester i pastoratet
Vejlby Kirke
9. marts
1.s.i Fasten

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

10.30

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

16. marts
2.s.i Fasten

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

23. marts
3.s.i Fasten

10.30

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

30. marts
Midfaste søndag

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

6. april
Mariæ
Bebudelsesdag

14.00
Døvegudstjeneste

(Erik Lundager )

9.00

10.30

10.30
(Jes Rønn Hansen)

10.30

13. april
Palmesøndag

(Bente Luise Toft)

17. april
Skærtorsdag

19.30

10.30

19.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

18. april
Langfredag

9.00

10.30

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

20. april
Påskedag

10.30

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

Familiegudstjeneste

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

10.30

21. april
2.Påskedag

(Bente Luise Toft)

Indsamlinger i kirken
Nytårsdag:
Sidste s. e. H3K:
Seksagesima:
2. s. i fasten:
Palmesøndag:
Påskedag:

Det Danske Bibelselskab (obligatorisk)
Danske Sømands- og Udlandskirker
KLF, Kirker og Medier
Kristelig Handicapforening
Kirkens Korshær
KFUM&K i Danmark
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Koncerter og musikgudstjenester
Nytårskoncert
Fredag d. 17. januar kl. 20.00 i Strib Sognegård og Kirke.
Kevin la Plante på flygel og orgel og Ulla Østergaard Jørgensen på klarinet, er
begge to meget professionelle og virtuose musikere .
Koncerten begynder i Strib Sognegård med Schuberts ”Improptu i As dur” på
flygelet. Med klarinet spilles værker af Mozart, Carl Nielsen, Gabriel Pierné og
Gerald Finzi.
Efter en lille forfriskning fortsætter nytårskoncerten i kirken. For klarinet og orgel: "Fuglenes afgrund" og fra "Kvartet til tidens ende" af Olivier Messiaen. På
Orgel: Suite fra Händels "Water Music". For orgel og klarinet: Kendte Bach
koraler samt Händels "Halleluja" fra Messias.

Forårskoncert
Tirsdag d. 8. april kl. 19.30 i Strib kirke.
Islandske violinsolist Hlif Sigurjónsdóttir spiller fejende flot Kreisler, Bach og Rona. Børnekoret opfører, med Helle Sørensen som dirigent, deres yndlingssange
blandt andet ”Jeg går med engle” og ”Sing Halleluja”.
Birgitte Skovmand spiller Bachs pompøse Præludium og Fuga i a-mol på kirkens
Frobenius orgel.
Der er fri entré til koncerterne og alle er velkommen.

Kor for børn og voksne
Korskole: For børn i 2.-4.klasse, der godt kan lide at synge, hygge og lege.
Øvetid er onsdage kl. 13.45-14.45
Pigekor: For piger fra 4.-7.klasse, som elsker at synge.
Øvetid tirsdage fra 14.45-15.45
Info vedr. Korskole og Pigekor: organist Helle Sørensen tlf. 30259053
Motetkor : for piger og damer fra 14 år. For sangtrænede-gerne nodekendskab.
Øver torsdag i Sognegården og medvirker ved særlige gudstjenester og julekoncerter i pastoratets tre kirker.
Info vedr. Motetkor: organist Birgitte Skovmand tlf. 21816965
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Kirkelige handlinger i pastoratet
Dåb
Strib kirke
29. september
20. oktober
17. november
24. november

Ida Høeg
Janus Meyer
Laura Kjær Buhl
Molly Bording Blomstergren
Julius Lykke Kjær

Røjleskov kirke
17. november

Tobias Pasgaard Bangshøi

Vejlby kirke
6. oktober
27. oktober

Julie Friis
Jason Rasmussen

Bryllup
Strib kirke
5. oktober

Gry Skjoldborg Clausen & Mads Frederik Medelbye

Røjleskov kirke
28. september

Annette Magda Møller & Søren Skou Nielsen

Begravelse/bisættelse
Strib kirke
8. oktober
11. oktober
25. oktober
1. november
9. november
14. december

Birthe Lauritzen
Niels Arvad Sørensen
Anne Munk Nielsen
Ruth Rosenvold
Arne Petersen
Niels Karsten Kidde

Vejlby kirke
7. november

Niels Clausen Ballegaard
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KFUM og KFUK på Vestfyn
Tirsdag 14. januar: Gudstjeneste som Guds historie med mennesket.
Rektor for pastoralseminariet i Aarhus, Henning Kjær Thomsen
Sted: Nr.Aaby Sognehus, Kirkevej 45 A, 5580 Nr. Aaby
Henning Thomsen stiller med udgangspunkt i den tyske teolog Eberhard Junge
spørgsmålet: ”Hvad tænker en moderne, protestantisk teolog?”

Tirsdag 11. februar: Skal en præst kunne mere end sit Fadervor?
Sognepræst ved Odense Domkirke, Anne Birgitte Reiter
Sted: Brednderup sognehus, Kirkevej, 5464 Brenderup
Bønnen er essentiel i kristendommen. Det er i bønnen, vi henvender os til Gud,
og i bønnen kan vi hjælpe hinanden med at bringe vores tak, smerte, sorg og
klage frem for Gud. Anne Birgitte Reiter underviser i bøn og spiritualitet på
Pastoralseminariet i Aarhus.

Tirsdag 11. marts: Hvad kommer Søren Kierkegaard mig ved?
Valgmenighedspræst Michael Nielsen, Ryslinge
Sted: Strib Sognegård, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart
Søren Kierkegaards forfatterskab samler sig om det grundlæggende spørgsmål,
hvad det vil sige at være menneske.

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
Januar
To 9. jan. Bedemøde. Pastor Jette Rosendal
To 16. jan. Nytårsfest. Pastor Anders Dalgaard, Øster Snede
To 30. jan. kl. 18.30 Årsmøde (Fællesspisning)
Februar
To 6.feb. Bibelforedrag. Pastor Jens B. Mogensen, Middelfart
To. 27. feb. kl. 15.00 Vinterstævne (Fællesspisning)
Marts
To. 6. mar. Soldatervennestævne i Strib Sognegård.
Foredrag og generalforsamling.
To. 13. mar. Møde. Gunner Jensen, Verninge
For yderligere oplysninger: Kontakt Rigmor Petersen, 64 40 14 40

Soldatervennestævne
Det årlige venne-stævne for KFUM’S soldatermission— med generalforsamling—
afholdes i Strib Sognegård, Strib Landevej torsdag den 6. marts kl. 19.30.
Aftenens taler er landsekretær Bjarke Friis. Alle er velkommen.
Kontaktperson: Jørgen Lundsgaard
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Navne og adresser
Kirkekontoret

Menighedsrådets formand

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

Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Kirkeværge
Birgit Nørtoft, 28 53 67 70

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

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

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

Kirkegårdene
Graver Jens Otto Nielsen
Tlf.: 21 47 38 97
graverkontor@pastorat.dk
Onsdag er fridag
12 - Kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

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. marts 2014
Materiale og indlæg sendes til sognepræst
Jes Rønn Hansen, jrh@km.dk

