Kirkebladet
Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

maj-august 2014

Menighedsrådet arrangerer
Menighedsrådsmøder
Møderne er offentlige og de næste møder finder sted den 3. april og
den 27. maj kl. 19.00 i Strib Sognegård.

Menighedsmøde
Menighedsrådet inviterer alle til menighedsmøde søndag den 4. maj
i Strib Sognegård (se omtale på side 6.)

Familiegudstjeneste og kransenedlæggelse i Vejlby
I anledning af Valdemars dag, søndag den 15. juni holder vi familiegudstjeneste i
Vejlby kirke og sognearrangement inklusiv fællesspisning i præstegårdens have
(se omtale på side 9.)

Sogneudflugt til Aarhus
Lørdag den 21. juni vil sogneudflugten gå til Jylland (se omtale på side 7.)

Særligt for voksne
Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10-11.30 er
der ”Dagligstue” med kaffe,
rundstykker,
sang og foredrag
i Strib Sognegård.
Alle onsdage i juni er der
mulighed for at mødes til en
kop kaffe og morgenbrød
kl. 10-11 i Strib Sognegård.

Gå ind på Facebook og søg Vejlby-Strib-Røjleskov kirker
Du kan like siden, se billeder og opdateringer omkring arrangementer ved vore tre kirker.
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Spise 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 foråret:
28.april, 26. maj og 17. juni kl. 16.30 i Sognegården.
Tilmelding til Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk

Særligt for børn...
Babysalmesang i Strib kirke
Babysalmesang er 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.
Få mere information hos sognemedhjælper Kristine Nüchel på 2395 5805 eller
mail vsr_pastorat@mail.dk

Kirkens legestue
Hver tirsdag mellem 10 og 12 er
der legestue i Strib Sognegård
for børn under 5 år ifølge med
en voksen.
Den første tirsdag hver måned er
der ”Salmesang med rytmer og
bevægelser” for børn.

Onsdagskirken
den 7. maj

For alle der har lyst...
er der ”onsdagskirke” i Strib Kirke og
Sognegård. Det begynder kl. 17 med en lille gudstjeneste. Herefter er der
fællesspisning i Sognegården.
Tilmelding hos sognepræst Bente Luise Toft, 6440 1466 eller blft@km.dk
www.pas torat.dk
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Påske - betyder opstandelse
Konfirmanderne tegnede til trosbekendelsen forleden.
Ordene er slet ikke så lette at forstå, det kan hjælpe selv at fortolke og finde
udtryk for, hvad tingene i grunden betyder.
Langfredagen var med –og det ved de godt, hvad betyder, og de ser nemt et
billede for sig af Jesus på korset – her lider og dør Kristus, som mennesker gør
det.

Opstandelse – det er ikke så let at gå til, hvad vil det sige at Kristus vandt over
døden, hvad betyder det for os? Der kom en meget fin illustration ud af det, som
et svar på de store spørgsmål.
Kristus har
udbredte arme og
åbent ansigt, hans
skikkelse er stor og
lysende, i
bevægelse opad.
Fra jord til himmel.
På hans arme står
to små , menneskeskikkelser med
oprakte arme, i
balance.
Det er et dejligt
billede.
Vi står på skuldrene
af Kristus.
I livet går vi på det
fundament der er
skabt af Jesu liv på
jorden. Vi kan
forlade os på ordet
om Guds færden
hos os.
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Her gik og går Kristus, ud over grænserne, op imod al ondskab og mørke. Og vi
står på skuldrene af Kristus i troen på opstandelsen. Det blev Påske, Kristus vandt
over døden. Derfor er der håb for os.
Om at det bliver opstandelse, ny glæde og nye muligheder når vi syntes at livet
blev tungt eller gik i stå. Og vi må have tillid til at der er opstandelse efter døden.
At dem vi må tage afsked med her, stadig hører sammen med Gud, at de må stå
på skuldrene af Kristus, på vejen fra jord til himmel.
Bente Luise Toft

Velkommen til ...

.

Spejlet ser kun mit nyeste
ansigt, jeg kan mærke alle
mine tidligere.
Tak for den mulighed, der er blevet givet mig: at skulle være sommerpræst hos
jer i år. Det er nyt for mig at være Fynbo, og jeg glæder mig over at komme vidt
omkring på denne skønne ø.
Jeg holder meget af den visdom, som er indeholdt i den svenske
nobelprismodtager Tomas Tranströmer’s digt ”Minderne ser mig”:
”Indvendigt bærer jeg mine tidligere ansigter, som et træ har sine årringe. Det er
summen af dem der er mig. Spejlet ser kun mit nyeste ansigt, jeg kan mærke alle
mine tidligere”.
Som præst tænker jeg, at det allervigtigste i kirken er det personlige møde: at
møde hinanden med åbenhed og forventning. Vi er alle bærere af en kort eller
lang livshistorie, og vi bærer alle på mange forskellige ansigter: Det tillidsfulde
ansigt, glædens ansigt, nysgerrighedens ansigt, det forskrækkede ansigt og
sorgens ansigt. I kirken og der hvor vi færdes, møder vi op med vores nyeste
ansigt, men det er vigtigt at værne om, at vi alle kan mærke alle de tidligere
ansigter.
www.pas torat.dk
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Det må give os nænsomhed og hjertelighed i vores omgang med hinanden. Og
evangeliet, der møder os i kirken, er, at Gud er fortrolig med alle lagene i vores
livshistorie, og at hans kærlighed bærer os oppe i både gode og onde dage.
Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er fortrolig med trekantsområdet. Det
hænger sammen med, at mit første embede som præst var ved Trinitatis Kirke og
som sygehuspræst på Fredericia Sygehus. Det var gode år, hvor jeg lærte utrolig
meget om det at være menneske. Siden hen gik turen til Sønderjylland, hvor jeg i
15 år var forstander på Løgumkloster Højskole, år som jeg er dybt taknemmelig
for. Og nu har så et nyt kapitel taget sin begyndelse her i Fyns Stift. Jeg er gift
med Bent, der også er præst, og sammen har vi to børn, de bor i Århus og
København. Vi bor i Munkebjerg sogn i Odense.
Jeg kan allerede efter snart to år på øen mærke, at der er masser af liv,
spændende initiativer og glad foretagsomhed. Det er et stort privelegium at blive
en del af det. Jeg glæder mig til at møde alle jer i det nordvestligste hjørne af øen.
På gensyn i sogn og kirke.
Vita Andreasen, Odense

Menighedsmøde
Søndag den 4. maj inviterer menighedsrådet alle i Vejlby, Strib og
Røjleskov sogne til menighedsmøde.
Kl. 10.30 er der fællesgudstjeneste i Strib kirke, derefter er der en let frokost og
møde i Sognegården.
Der vil blive
orienteret om
økonomien og
menighedsrådets
virke i
almindelighed. Der
er mulighed for at
komme til orde
med ønsker,
forslag og kritik.
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Sogneudflugt til Aros og Mossø
Lørdag den 21. juni fra 8:15 til 17:00
Hermed indbyder vi til årets Sogneudflugt.
Udflugten går i år til Aarhus og Mossø.

Dagens program:
8.15:
Afgang fra Strib Sognegård
Formiddagskaffe m. rundstykke ved Ejer Bavnehøj
10.15:
Besøg på Aros med en times omvisning og egen tid på museet
12.15:
Frokost
Tur til Mossø: Klostermølle og Sukkertoppen
15.15:
Kaffe på Sandvad Kro
17:00
Hjemkomst
Pris pr. deltager er i år 200,- kr. (inkl. frokost. Børn under 16 år gratis)
Tilmelding til sognemedhjælper Kristine Nüchel (vsr_pastorat@mail.dk)
senest 6. juni 2013. (NB: Kun 50 pladser så skynd jer!)
www.pas torat.dk
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Formanden fortæller ...
- om de aktuelle arbejdsopgaver i menighedsrådet.

Stormskader
Stormen i okt. / nov. 2013 var hård ved
alle kirkens bygninger i de 3 sogne – og
det satte ejendomsudvalget på noget
af en opgave. Værst gik det ud over
Vejlby kirke og præstegård. De fleste
skader er nu udbedret, men som
mange sikkert har bemærket trækker
det ud med at få lukket det store hul i
taget på kirken. Det skyldes
manglende tagsten. Vi har fået mulighed for, at
vi kan få lignende sten som de eksisterende fra
Middelfart kirke, som skal have helt nyt tag –
og arbejdet er sat i gang.

Præstegården i Strib
Salgsskiltet er sat op i forventning om, at det vil lykkes at få den solgt. Der
arbejdes i mellemtiden med planerne for ny præstebolig – hvordan skal den se
ud? og hvem skal bygge den? Planen er, at den skal ligge på et udstykket areal af
den nuværende ca. 4.000 m2 store præstegårdshave ud mod Østervænget.
Udstykningen er iværksat, da ekspeditionstiden i sådan en sag kan være meget
lang. Som konsekvens af ny præstebolig er det planen at indrette kirkekontor og
præstekontor i Sognegården ved en mindre tilbygning.

Strib kirke
Menighedsrådet har besluttet, at der igen skal arbejdes på at få bygget en ny og
større kirke i Strib. Tidligere forsøg er senest strandet i 2007 pga. krav til
egenfinansieringen, men argumenterne for en større kirke i Strib har ikke ændret
sig, og behovet er bestemt ikke blevet mindre siden da. Uanset beslutningen vil
der dog gå en rum tid før et projekt vil kunne realiseres, hvorfor en tiltrængt
istandsættelse af den lille kirke i Strib snarest vil blive igangsat. Vinduerne skal
skiftes (pga. råd) og inventaret skal nymales – begge dele er synsudsatte
arbejder, altså påtrængende.

Visionsdag
Menighedsrådet har inviteret alle medarbejderne med til en visionsdag i april
måned.
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Der vil blive arbejdet i grupper med, hvordan opgaverne i det kirkelige arbejde
skal prioriteres. Hvad skal stå øverst eller nederst? Er det vedligehold på
kirkegårdene? - er det diakonien? – er det kor og kirkekoncerter? – er det
konfirmandundervisning? – er det personalet? – er det ny gudstjenesteformer? –
er det børne- og ungdomsarbejde? – eller er det?? Prioriteringen indgår i det
videre menighedsrådsarbejde i samarbejde med personalet.

Menighedsmøde
Efter menighedsrådsloven skal vi jævnligt holde et menighedsmøde for alle i
sognene, hvor der skal orienteres om økonomi og menighedsrådets virke i
almindelighed. Nok så vigtigt er menighedens mulighed for at komme til orde
med ønsker, forslag og kritik.
Menighedsmødet afholdes søndag den 4. maj i Sognegården efter en fælles
gudstjeneste i Strib - og vi håber, at rigtig mange fra sognene vil møde op og
deltage i debatten.
Svend Aage Jensen

Familiegudstjeneste og
kransenedlæggelse i Vejlby
den 15. juni kl. 14.30

Valdemarsdag
er der familiegudstjeneste i
Vejlby kirke. Efter gudstjenesten kl. 15.00 er der traditionen tro
kransenedlæggelse på Vejlby kirkegård.
Soldater fra Fredericia kommer
i gamle uniformer og lægger en
krans ved mindesmærket for de
faldne fra 1849.
Derefter er alle indbudt til
grillmad i præstegårdshaven
sammen med soldaterne. Hvis
vejret driller, rykker vi indenfor
i konfirmandstuen.
Af hensyn til maden vil vi gerne
have tilmelding til Bente Luise
Toft, email: blft@km.dk
www.pas torat.dk
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Gudstjenester i pastoratet
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

21. april

10.30

2. Påskedag

(Bente Luise Toft)

27. april

10.30

10.30

1. søndag e. på ske

(Poul B. Nielsen)

(Bente Luise Toft)

4. maj

10.30

2. søndag e. på ske

Fællesgudstje neste
Menighe dsmøde
(BLT/JRH)

7. maj

17.00

onsdag

Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

11. maj

10.30

9.00

19.30

3. søndag e. på ske

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

16. maj

9.30

Bededag

Konfirmation v. BLT

11.30
Konfirmation v. BLT

17. maj

10.30

Lørdag

Konfirmation v. BLT

18. maj

10.30

10.30

4. søndag e. påske

Konfirmation v. BLT

(Leif Pedersen)

25. maj

9.00

10.30

5. søndag e. påske

(Gerhard Hansen)

(Bente Luise Toft)

29. maj

9.00

10.30

Kristi
Himmelfartsdag

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

1. juni

9.00

6. søndag e. påske

(Jette Rosendal)

8. juni

10.30

10.30

9.00

Pinseda g

(Bente Luise Toft)

(Kirsten Ditlevsen*)

(Kirsten Ditlevsen*)

9. juni
2. pinsedag

10.30 Friluftsgudstjeneste ved Gamborg kirke
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Gudstjenester i pastoratet
Vejlby Kirke

Strib Kirke

15. juni

14.30

10.30

Trinitatis søndag

Familiegudstje neste
Kransenedlæggelse
(Bente Luise Toft)

(Kirsten Ditlevsen)

Røjleskov Kirke

22. juni

10.30

9.00

10.30

1. søndag e. trin.

(Bente Luise Toft)

(Kirsten Ditlevsen)

(Kirsten Ditlevsen)

29. juni

9.00

10.30

2. søndag e. trin.

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

6. juli

10.30

10.30

9.00

3. søndag e. trin

(Kirsten Ditlevsen)

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

13. juli

9.00

10.30

4. søndag e. trin

(Kirsten Ditlevsen)

(Kirsten Ditlevsen)

20. juli

10.30

9.00

5. søndag e. trin

(Kirsten Ditlevsen)

(Kirsten Ditlevsen)

27. juli

10.30

9.00

6. søndag e. trin

(Kirsten Ditlevsen)

(Kirsten Ditlevsen)

3. august

9.00

10.30

7. søndag e. trin

(Kirsten Ditlevsen)

(Kirsten Ditlevsen)

10. august

9.00

10.30

8. søndag e. trin

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

17. august

10.30

9.00

9. søndag e. trin

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

24. august

9.00

19.30

10. sønda g e. trin

(Jette Rosendal)

(P.B. Erbs)

31. august

9.00

10.30

11. søndag e. trin

(Kirsten Ditlevsen)

(Kirsten Ditlevsen)

* indsættelse

Kirkebil: Benyt gerne ”kirkebilen” hvis det kniber
med transport til gudstjenesterne. Ring til TAXA
tlf. 64 41 40 55 helst inden kl. 8.00 søndag morgen.
www.pas torat.dk
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Forårets konfirmander
Store Bededag, den 16. maj kl. 9.30 i Vejlby kirke
Mads Vestbjerg Bendixen, Chr.Dannings vej 67, Strib
Iben Dønns Bjerregaard, Søborg Alle 10, Strib
Amalie Robenhagen Christensen, Stribgårdvej 31, Strib
Ann-Sofie Bøye Clement, H.C. Lumbyesvej 23, Strib
Julie Linde Dalskov, Vejlbyvej 14, Aulby
Nicklas Nørgaard Dam-Christensen, Tangmosen 19, Strib
Christian Grønnehave Hansen, Øster Alle 67, Strib
Alberte Nikoline Jensen, Münstervej 14, Strib
Jacob Voss Lykke Jensen, Gyvelhøj 8, Strib
Jonas Mohr Jensen
Thomas Søgaard Jørgensen, Slugten 24, Strib
Max Rønnow Jensen, Nørre Alle 69, Strib
Freja Troj Larsen, H.C. Lumbyes Vej 47, Strib
Oliver Klinkby Stabel Nissen, Brændeskovvej 79, Billeshave
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Forårets konfirmander
Store Bededag, den 16. maj kl. 11.30 i Vejlby kirke
Mathias Frithiof Christoffersen, Øster Alle 48, Strib
Nanna Brinch Kjer, Røjlevej 6, Røjle
Ellen Hjøllund Klinge, Stribgårdvej 95, Strib
Benedikte Korsgaard, Kåsvænget 2B, Strib
Nicklas Larsen Kreutzberg, Münstervej 9, Strib
Frederik Juhl Nielsen, Vestergårdvej 68, Strib
Mathias Petræus Poulsen, Vestergårdvej 21, Strib
Freja Jakobsen Qvick, H.C. Lumbyes Vej 50, Strib
Emilie Kirk Rasmussen, Kasmosevej 3, Røjleskov
Emely Ravn, Nørre Alle 16, Strib
Malene Fonager Vesterbrandt, Peter Cornelius Vej 16, Strib
Johanne Falk Villadsen, Løkkevej 7, Strib

www.pas torat.dk
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Forårets konfirmander
Lørdag, den 17. maj kl. 10.30 i Vejlby kirke
Ask Carit Andersen, Chr. Danningsvej 9, Strib
Cecilie Haaning Bjerg, Klaveret 10
Simon Bjerregaard, Færgegårdvej 76, Strib
Romeo Jonathan Baden Blomstergren, Brændeskovvej 59, Billeshave
Emma Haulund Christensen, Brændeskovvej 23, Billeshave
Jens Engholm Christensen, Ny Billeshavevej 5, Strib
Nina Horsfall Folmer, Nørre Alle 11, Strib
Mathilde Lund Geertsen, Nørre Alle 37, Strib
Julie Leth Hauritz, Søborg Alle 8, Strib
Ask Hanghøj Henneberg, H.C. Lumbyes Vej 48, Strib
Frederik Jacobsen, Slugten 10, Strib
Katrine Würtz Kjærgaard Jensen, Røjle Bygade 55, Røjle
Mille Rønholt Johansen, H.C. Lumbyes Vej 27, Strib
Andreas Riis Lindholm, Vestergade 86, Strib
Lukas Riis Lindholm, Vestergade 86, Strib
Victoria Søgaard Nissen, Carl Nielsens Vej 33, Strib
Emma Eicke Poulsen, Vestergårdvej 15, Strib
Jonas Worm Schou, Røjlemosevej 132, Strib
Emilie Bosack Simonsen, Vestergade 52, Strib
Viktoria Spang-Hansen, Søborgvej 3, Strib
Sebastian Stuhr, Røjleskovvej 77, Røjleskov
Alberte Wingum Topp, Peter Cornelius Vej 1, Strib
Sophie Nørgaard Vesthammer, Bogensevej 57, Staurby
Marie Sinding Warncke, Sofiendalvej 80, Strib

Søndag, den 18. maj kl. 10.30 i Vejlby kirke
Simone Kær Pedersen, Vestergårdvej 27, Strib
Camilla Flesner Rejkjær, Sofiendalvej 78, Strib
Mads Brandt Riber, Vestergade 9, Strib
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Langfredag var en bitter dag ..
Du, som fra skyen smiler hist,
min Herre, frelser, Jesus Krist,
lær mig at tvinge sorgen!
Sving for mig håbets grønne flag,
langfredag var en bitter dag,
men skøn var påskemorgen! (DDS 537)
Kan det nu også være sandt, hvad vi læser i nr. 537 i salmebogen? Har
Oehlenschlæger ret? Svaret er enkelt! - Oehlenschlæger har ikke ret.
Langfredag var ingen bitter dag – tværtimod! Uden Langfredag ingen
Påskemorgen. Betænk engang Jesu ord i Getsemane Have ”Abba, Fader, alt er
muligt for dig. Tag dette bæger fra mig. Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du
vil.” (Markus 14, 36). Derfor er Langfredag ej en bitter dag, men den er gruens
dag, thi korset var det nødvendige for verdens frelse.
I en middelalderlig hymne hedder det ( i egen oversættelse ): ”salige træ på hvis
arme hele verdens løsesum hang; som vugge for legemet berøved du Helved sit
bytte”.
Langfredag er sejrens dag – dagen,
hvor synd og død endegyldigt
sejrede sig ihjel i det, der lignede
den totale sejr. Langfredag
fuldendes kærlighedens sejr over
synden og døden. I førnævnte
hymne skildres det således:
”Opfyldt er alt, hvad David
forkyndte i sit troværdige kvad; da
han folkeslagene meldte: Gud
hersker fra Korset”.
Jesu lidelse og død er den sidste og
største kærlighedserklæring til livet
og til os.
www.pas torat.dk
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Bedst som undergangens dæmoniske magter troede, at nu havde de Ham, måtte
de se sig besejret – for tid og evighed! Golgatas kors vidner om, at Gud
ingensinde svigter os – trods al vor egen svig og svigt – tværtimod – Han går selv
ind i ”dødens grumme, dybe dal—for at du og jeg dér aldrig forlades skal”
DDS 191.
Langfredag er ikke indbegrebet af gru, ensomhed og forladthed. Korset er blevet
vort sejrstegn, for på korset, som offerlammet ” i den grumme lidelses glans, livet
døden overvandt, gengav os livet ved sin død” – slutter den middelalderlige
hymne.
Det er Langfredags forjættelse – derfor er den ingen bitter dag, men dagen, der
”giver trøst i hjerterod, det er en evig glædesflod; nu står mig åben Himlens port,
for mig har Jesus fyldestgjort” DDS 191.
Leif Pedersen, sognepræst emeritus

Friluftsgudstjeneste 2.pinsedag
Vi fortsætter traditionen med at holde en udendørs gudstjeneste 2. pinsedag for
alle kirker i den gamle Middelfart kommune. Det vil sige: Strib, Røjleskov, Vejlby,
Middelfart, Kauslunde og Gamborg kirker.
I år holdes gudstjenesten den 9. juni kl. 10.30 i anlægget i Gamborg. Et
perfekt sted og gammelt samlingssted. I dag er det smukt vedligeholdt og ligger
et stenkast fra forsamlingshuset (Gamborgvej 46) og 200 m fra Gamborg kirke.
En almindelig gudstjeneste og dog helt ualmindelig. Der vil være korsangere,
folkemusik bandet ”Trias” spiller, områdets præster medvirker og alterbrødet er
hjemmebagt.
Vi fejrer Helligåndens komme. ”Det ånder himmelsk over støvet, det vifter
hjemligt gennem løvet, …” sagt med Grundtvigs ord fra pinsesalmen ”I al sin
glans nu stråler solen”. Som
naturligvis også skal synges.
Efter en festlig og musikalsk
gudstjeneste serveres en let
anretning ved
forsamlingshuset.
Vi håber rigtig mange har lyst
til at fejre pinse i det fri i de
skønneste omgivelser.
Kauslunde / Gamborg
menighedsråd
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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. 24 24 33 72

Indre Mission - Vejlby Missionshus
3.april: Bibelforedrag v. Jes Rønn Hansen
1. maj: ”Ordet og Israel” v. Morten Nielsen, Gårslev
5. juni: Udflugt
Hvis ikke andet er oplyst er alle møder kl. 19.30
Kontaktperson: Rigmor Petersen 64 40 14 40

Indre Mission - Røjleskov Missionshus
3. juni: Udflugt til Føns
Kontaktperson: Hans Lundsgaard, tlf. 64 40 25 10

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder til foredrag
Tirsdag den 8. april
Evangeliet i litteraturen:
En moderne frelses- og fortabelseshistorie
Sognepræst Henriette Bacher Lind, Sankt Nicolai Kirke i
Kolding
Sted: Asperup Sognehus, Kirkestræde 1, 5466 Asperup
Tirsdag den 20. maj Udflugt til Føns og omegn med lokal guide.
Alle er velkommen og der kræves ikke medlemskab. Prisen for aftenen er 40 kr.
incl. kaffe/the med brød. Møderne starter kl. 19.30 og slutter senest kl. 22.00
Yderligere oplysninger hos formanden: Kai Jensen, tlf. 50 54 87 99
www.pas torat.dk

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 17

Kor og koncerter
Kirkekor
Kirkernes to kor øver henholdsvis tirsdag fra 14.00-15.00 (Børnekoret) og
torsdag fra 16-17 (Motetkoret). Har du lyst til at synge i kor,
kan du kontakte en af kirkens organister (se bagsiden).

Sommerkoncert

Det Jyske Ensemble
Fredag den 20. juni kl. 20 i Røjleskov kirke
Det Jyske Vokalensemble, dir. Lars Colding Wolf.
På programmet Bach og danske sommersange.
Det Jyske Vokalensemble (DJV) blev etableret i 2006 og specialiserer sig i
barok vokalmusik.
Med
udgangspunkt i
relevant viden
om datidens
synge- og
spillestil søger
Vokalensemblet
at levendegøre
den tidlige musik
på en
vedkommende
og inspirerende
måde for et
nutidigt
publikum.

Der er fri entré.
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Kirkelige handlinger i pastoratet
Døbt i Strib kirke
12. januar
19. januar
12. februar
23. februar

1. marts

Liam Oscar Lundgreen Söderberg
Valdemar Lindskov Harders
Naja Brandt Mathiasen
Frederikke Mainz Kjær Jessen
Hector Danholt Marcussen
Luana Regina Duarte Trensig
Sofia Pagh Glistrup
Kristian Lindblad Ulriksen

Viet i Strib kirke
1. marts

Lonni Heegaard Jeppesen & Svend Lindblad Ulriksen

Begravet/bisat fra Strib kirke
28. december
3. januar
13. januar
3. februar
3. februar
22. februar
28. februar
1. marts

Ole Steen Hertzum
Inger Nielsen
Svend Aage Hjerresen
Erna Sofie Jørgensen
Jette Birgit Madsen
Johannes Ra smussen
Jørgen Gross Jørgensen
Jørgen Frøsig Rejkjær

Døbt i Røjleskov kirke
1. marts

Løgte Nikoline Brinch

Viet i Røjleskov kirke
1. marts

Kimmie Bull Bruhn & Morten Brinch

Døbt i Vejlby kirke
19. januar

Leander Gellert Bache

Viet i Vejlby kirke
22. februar

Birgitte Skovmand & Ole Kjær Nielsen

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
20. december
21. december
18. januar
20. februar
26. februar
www.pas torat.dk

Gunhild Margrethe Kristensen
Dan Kristensen
Bente Pedersen
Poul Hansen
Flemming Klitholm Sandgreen
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Navne og adresser
Kirkekontoret

Organister

Kordegn Lars Brønserud
Sognegården i Middelfart
Algade 7, 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 33 36, lbr@ km.dk
Hverdage 9-13, torsdag 17-18, lørd ag 10-12.

Birgitte Skovmand
Tlf. 21 81 69 65, organist@pastorat.dk

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

Sognepræster
Jes Rønn Hansen
(på studieorlov 1.06.-31.08.)
Nørre Alle 38, Strib
Tlf. 64 40 10 75, jrh@km.dk
Mandag er fridag
Kirsten Ditlevsen
(vikar 1.06.-31.08.)
Tlf. 87 81 99 20, kidi@km.dk

Helle Sørensen
Tlf. 30 25 90 53, hds@pastorat.dk

Sognemedhjælper
Kristine Zarina 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

Menighedsrådets formand
Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Bente Luise Toft
Vejlby Præstegård, Nybølvej 1, Vejlby
Tlf. 64 40 14 66, blft@km.dk
Fredag er fridag

Kirkeværge
Birgit Nørtoft, 28 53 67 70

Indsamlinger i kirkerne
Menighedsrådet har besluttet at der skal være indsamling i kirkerne på følgende dage:
Påskedag:
KFUM & K i Danmark
Pinsedag:
Folkekirkens Nødhjælp
Kirkebladet udgives af Vejlby-Strib-Røjleskov menighedsråd.
Redaktion: Torben Iversen (ansv.), Kristine Z. Nüchel, Bente Nørgård-Sørensen
Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart
Deadline for næste blad: 1. august 2014. Materiale og indlæg sendes til vsr_pastorat@mail.dk
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