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Fra redaktionen

Skal vi dele en kage?
Metusalem fra Jerusalem
gik hen for at købe en kage,
men traf en løve, da han gik hjem,
der spurgte, om den måtte smage.
Og det må man meget beklage.
For ham Metusalem var så fræk.
Han gav den venlige løve smæk
og spiste sin kage alene.
Og det var da frækt, sku’ jeg mene.

Dette lille børnerim er skrevet af Halfdan Rasmussen; et dejligt rim, som vi i vores
lille familie for mange år siden nød og sang. Rimet har nemlig fået sat musik på af
Bjarne Haahr, der er en rigtig god ven af familien.
Men hvem var Metusalem? Han var Enochs søn (omtalt i 1. mose bog). Han bliver
også omtalt som urtidsmennesket; han blev 769 år! Heraf kommer også udtrykket ”gammel som Metusalem”. (4. januar hedder Metusalems dag)
Hvorfor nu bruge dette i et kirkeblad? Jo, jeg tror det er rigtig sundt, sommetider
at læse det lidt naive og alligevel det, der kan få tankerne i gang. Hvis vi læser
digte af Halfdan Rasmussen, kan vi kun se, hvordan hverdagens virkelighed kommer frem; dette uden vi bliver slået i hovedet med bebrejdelser.
Jeg vil ikke tolke på rimet, men kun erkende, at jeg gerne på flere områder vil
dele min kage med andre!
Læs vores indlæg fra gadepræsten i Odense. Han arbejder for Kirkens Korshær
og gør et kæmpe stykke arbejde der.
Vi har måske ikke de samme problemer i vores lille ”smørhul”, som Kirkens
Korshær arbejder med, men verden ligger ikke langt fra os!
Vi ved godt, at mange andre organisationer også arbejder for de belastede i
vores samfund, men vi har ikke mulighed for, at alle kommer til orde i dette blad.
Håber alle har haft en god sommer; varmen manglede vi ikke.
Bente K. Nørgård-Sørensen
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At være hjemme i kirken
Temaet for dette kirkeblad er hjemløshed. I den sammenhæng er jeg blevet bedt
om at skrive om, at være vikarpræst og ofte skifte embede; men dertil må jeg
sige, at jeg aldrig har følt mig hjemløs i de sogne, hvor jeg har været afløser – og
det til trods for, at jeg har virket som præst i 25 forskellige sogne i by og på land,
siden jeg for 8 år siden opsagde min faste stilling som sognepræst i Højst og
Løgumkloster Sogne efter 15 år i embedet.
Jeg føler at jeg har hjemme i Højmessen. For mig, er det at forestå højmessen og
fejre den sammen med menigheden og personalet på det sted, jeg er ansat præstens vigtigste opgave. Søndagsgudstjenesten er ugens højdepunkt og
centrum, herudfra udgår resten af ugens gøremål. Den er det faste anker-punkt,
når alt andet flyder og forandres.
Folkekirkens højmesse står ofte for skud, som regel er det fra medier og folk, der
ikke slider kirkebænkene; men alligevel føler de sig kaldede til at udtale sig med
”kendermine” om noget, de ikke kender til med argumenter som ”Gudstjenesten
er kedelig”, ”Gudstjenesten er for lang”, ”Ingen kender salmerne”, ”Man forstår
ikke, hvad præsten siger”. Går man så folk på klingen og spørger, hvornår de sidst
har været i kirke og deltaget i en gudstjeneste, så viser det sig ofte, at det ligger
en hel del år tilbage!
Folkekirkens gudstjeneste har sit eget særlige sprog, som man skal kende for at
få noget ud af den. Der skal indsats og gentagelse til for at knække koden, man
skal give sig tid til at lære gudstjenestesproget at kende. Man kan ikke bare vade
ind fra gaden og så forvente, at man forstår alting og kender alle salmer. Men når
man så først har knækket koden til gudstjenesten, så vil jeg vove dén påstand, at
man bliver glad for at deltage, - ja at man ligefrem bliver afhængig af at gå til
gudstjeneste! En time til eftertænksomhed, uden stress og jag, uden unødige
forstyrrelser af mobiltelefoner og anden teknologisk støj, som vort samfund præges af i dag! Man behøver ikke at være enig med præsten for at få noget med sig
hjem. Kommer man med et åbent sind og vilje til at deltage i fællesskabet, så
bliver det givende. For gudstjenesten er som en tank-station, vi får tanket nogle
tanker på til de kommende dage. Og så kan man i øvrigt gå hjem fra kirke med
Vor Herres fred og velsignelse og give sig i kast med de opgaver, der venter én i
den kommende uge.
Selv sætter jeg stor pris på at sidde på kirkebænken, når jeg har fri – samme glæde under jeg alle i sognet at opleve. Som menighedsråd kan man gå foran og vise
vejen til gudstjenesten og fællesskabet ved at komme fast i kirken – så at sige ved
at passe sit ”kirkebænkeembede”. For ”kirke er noget vi laver i fællesskab”, som
www.pastorat.dk
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en ung nyansat præst har udtalt. Og det
er unægtelig noget mere festligt at være
100 sammen for at fejre gudstjeneste
end blot tre. For et par år siden var jeg
afløser blandt ”de stærke jyder”. Hver
søndag var der mindst 100 i kirke, og
menigheden sang, så hvælvingerne var
ved at løfte sig. Man gik ”høj” fra gudstjeneste, det var virkelig højtid! Senere
på året var jeg så i de sogne, nogle præster kalder ”de dødes rige”, her var der
jævnligt messefald. Det var trist at opleve, at folk ikke ønskede at slutte op om
deres kirke, sagt med nu afdøde
Niels Højlunds ord: ”Kirke vil de have menighed vil de ikke være”.
Christian V sagde i sin tid: ”Vi vil, at kirken skal hvermands hjemhus være”. Som
sagt skal der indsats og gentagelse til for at lære at være hjemme i søndagsgudstjenesten. Men er man først hjemme, så kan man gå i kirke i et sogn på Vestfyn,
i Østjylland eller et sted i sommerlandet og aldrig føle sig hjemløs.
I gudstjenesten er vi alle lige, her kan alle være med. Og ingen stiller krav om, at
koden er knækket først – alle er velkomne. Altid. Man skal bare efterkomme invitationen til åbent hus, som lyder hver søndag. Jeg mindes mine studenterdage –
for år tilbage - min sognekirke, der dengang var Århus Domkirke. En søndag
under altergangen kom jeg til at se mig omkring, lidt til højre for mig knælede en
høj rank kvinde i dyrt tøj; det var Dronning Margrethe, og til den anden side knælede en af de hjemløse, der normalt sad udenfor domkirken og drak øl. Her var vi
tre fælles: Dronningen, studenten og den hjemløse – fælles om at fejre gudstjeneste og knæle ved alterbordet. Lige netop dér var der ikke forskel på os. Vi var
alle lige.
Kirkegang er en god vane. Tænk, hvis hver dansk familie bestemte sig til at indføre den tradition, at bare én søndag om måneden var gudstjenestesøndag og fulgtes ad i kirke! Kirkerne ville blive for små, men tilværelsen langt større. Og søndagen ville få sit oprindelige indhold tilbage - ikke bare være en dag, hvor alt det
skal nås, som man ikke når alle ugens andre dage.
I Vejlby, Strib og Røjleskov er jeg er blevet modtaget med stor venlighed, og det
gælder både i glæde og i sorg. Det er jeg glad for – tak for det. At menigheden
føler sig hjemme i kirken og kommer der med glæde er altid et ønske for et sogn.
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Hjemløshed må aldrig være en grundfølelse i kirken – kirken skal være hjem for
alle sognebørn, både gamle og nye kirkegængere. Kom og vær med i fællesskabet – og tag din nabo med på søndag. Vel mødt!
Kirsten Ditlevsen, konstitueret sognepræst

Orientering fra menighedsrådet
Efter en lang og pragtfuld sommer – uden møder i menighedsrådet - må vi nu se
at komme i omdrejninger igen. På arbejdssedlen til efterårsmånederne er der
allerede noteret en hel del.
Forberedelserne til fejring af 100 års
jubilæet i Røjleskov kirke er godt i gang,
men der er fortsat udeståender at få på
plads. Jubilæumsudvalget arbejder energisk på sagen. Jubilæet planlægges fejret over 2 dage - lørdag den 20. december vil der være familiearrangement, og
på jubilæumsdagen søndag den 21. december er der festgudstjeneste for alle
med deltagelse af biskoppen og efterfølgende reception. Det er også planen at udgive et lille historisk jubilæumsskrift.
På bygnings- og anlægssiden håber vi, at det en dag vil lykkes at sælge præstegården i Strib og efterfølgende opføre ny præstebolig. Strib kirke skal have nye
vinduer og kirkegården i Vejlby skal renoveres. Arbejdet med at få en ny og større
kirke i Strib vil blive genoptaget.
De økonomiske forudsætninger for det hele skal på plads ved den årlige budgetlægning - endelig budget for 2015 skal være på plads inden 1. nov. 2014.
Menighedsmødet, som vi omtalte i forrige kirkeblad, blev afholdt i maj måned.
I erkendelse af dårligt valgt tidspunkt vil menighedsmøderne fremover blive lagt
i januar måned.
Niels Erhard Sørensen er fra 1. aug. 2014 og et år frem indtrådt som stedfortræder
for Magda Hansen Jakobsen valgt i Røjleskov sogn.
Svend Aage Jensen

Menighedsrådsmøder
Der er menighedsrådsmøder i Sognegården kl. 19.00 den 2. september, 22. oktober
og 27. november. Møderne er offentlige.
www.pastorat.dk
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FRA GADEPRÆSTENS ARBEJDE
Det er tirsdag. Det er sommer. Solen skinner og det er bare det herligste vejr
til at være ude i.
Gadepræsten har gjort gadecyklen klar med varm kaffe, varm kakao og varm
bouillon. Prinzenrolle og de stribede hankatte er købt ind, ligesom cigaretterne,
købt for indsamlede midler, ligger trygt i gadepræstens lomme, hvis en skulle
være trængende.
Og så er det bare om at komme af
sted. Men det lykkes ikke, for allerede står den første og prajer
gadepræsten. Han vil gerne have
en spisebillet, så han kan få noget
varmt at spise i dag. Det må også
gerne være flere billetter, for så
kan man få varm mad flere dage
om ugen. En kop kakao med en
prinzenrolle er heller ikke at foragte. Selvom det er varmt i vejret,
så er det altid rart med en varm,
sød kakao. Det varmer i kroppen,
men det varmer sandelig også i
sjælen. Man er taknemlig for, at
der er en, der gider komme ud også besøge de hjemløse, der hvor de nu føler sig
hjemme: på gaden.
Sådan går dagen. Den ene skal have kaffe, den andet lidt køkkenrulle til næsen,
der løber, en tredje har brug for en dåbsattest, for han skal en tur til Tyskland.
Ja, og så er der også en, der gerne lige vil snakke med gadepræsten under fire
øjne. Han har en god ven, som lige er blevet arresteret for et værtshusslagsmål,
og som han skylder nogle penge. Om præsten ikke kan tage pengene med ind til
ham, når han nu næste gang skal ind i Odense Arrest. Han bryder sig nemlig ikke
selv om at komme ind i arresten. Han har været der for mange gange, så han får
klaustrofobi, bare han tænker på de små beskidte celler. Præsten lover at tage
pengene med ind, sammen med en hilsen og ønske om, at straffen ikke må blive
alt for lang.
Ud på dagen, efter 6 liter kakao, 4 liter kaffe og 2 liter bouillon, 60 cigaretter og
en køkkenrulle, på vej hjem til basen, møder præsten en totalt sønderknust mor.
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Hendes lille dreng på 25 år sidder inde, og hun er så bekymret for, hvordan det
må gå ham derinde bag tremmerne. Om præsten ikke vil bede en bøn for hende
og hendes dreng. Det gør vi så, midt på Vestergade i byens travlhed. Larmen forstyrrer ikke, for vi to har et ærinde hos Gud, som ingen kan forstyrre. Vi lægger
sammen vor afmagt og angst i Guds hånd, og går fra hinanden lidt mere lettede
end da vi mødtes. Der er en, der er over os, som bærer med på det, som vi selv
har svært ved at bære.
Og så er turen slut. Præsten er træt og ør i hovedet, men også mæt efter dagens
indsats. Det var en god dag for præsten, fordi så mange af dem på sidelinien viste
ham tillid.
Peder Thyssen, gadepræst i Odense

Sognekalender
Velkommen
til de nye konfirmander

Sogneaften
Tirsdag den 7.

oktober kl. 19.30

Ved gudstjenesterne søndag, den
i Strib Sognegård
7. september kl. 10.30 byder vi velkommen til de kommende konfirmander og
deres forældre. Konfirmander fra 7. A
og 7. B i Vejlby kirke, 7. C i Strib kirke.
Efter gudstjenesterne er der informationsmøde og tilmelding til konfirmationsforberedelse.

Høstgudstjenester
Traditionen tro fejrer vi høst med
takkegudstjenester i Vejlby og
Røjleskov kirker henholdsvis den 21. og
28. september. Efter gudstjenesterne
er der kirkefrokost i missionshusene.

Søndag den 14. september kl. 10.30
holder vi en særlig familiehøstgudstjeneste i Strib kirke. Alle er
velkomne til at medbringe blomster eller
frugt fra haven, som kan bruges til
pyntning af kirken.
www.pastorat.dk

Under Guds Himmel
ved sognepræst Jes Rønn Hansen
Flere gange har Jes været udsendt som
feltpræst for de danske soldater.
Han har været tæt på kampene, de sårede og døde, og ikke mindst de soldater,
der kæmper videre.
Fri entré. Kaffe med kage—40 kr.
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Gudstjenester
Vejlby Kirke
31. august
11.s.e.Trin.
7. september
12.s.e.Trin.

9.00

10.30

(Kirsten Ditlevsen)

(Kirsten Ditlevsen)

10.30

10.30

Konfirmandgudstjeneste
(Bente Luise Toft)

Konfirmandgudstjeneste
(Jes Rønn Hansen)

14. september
13.s.e.Trin.
19. september
fredag
21. september
14.s.e.Trin.

2. november
Allehelgen

10.30
(Jes Rønn Hansen)

10.30

9.00

Høstgudstjeneste
(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

10.30

10.30

(Jes Rønn Hansen)

Høstgudstjeneste
(Bente Luise Toft)

17.00
Onsdagskirken
med fællesspisning
(Bente Luise Toft)

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

12. oktober
17.s.e.Trin.

26. oktober
19.s.e.Trin.

10.30
Høst-familiegudstjeneste
(Bente Luise Toft)

13.00

1. oktober
onsdag

19. oktober
18.s.e.Trin.

Røjleskov Kirke

(KFUM’s sociale arbejde)

28. september
15.s.e.Trin.

5. oktober
16.s.e.Trin.

Strib Kirke

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

10.30

9.00

Familiegudstjeneste
(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

9.00

19.30

10.30

(Jes Rønn Hansen)

Mindegudstjeneste
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

5. november
onsdag
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Onsdagskirken
med fællesspisning
(Bente Luise Toft)
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Gudstjenester
Vejlby Kirke
9. november
21.s.e.Trin.
12. november
onsdag

Røjleskov Kirke

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

19.30
Undervisningsgudstjeneste
(Jes Rønn Hansen)

16. november
22.s.e.Trin.
20. november
torsdag

Strib Kirke

9.00

10.30

(Jette Rosendal)

(Leif Pedersen)

19.30
Gospelgudstjeneste
(Bente Luise Toft)

23. november

10.30

9.00

Sidste søndag
i kirkeåret

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

30. november
1.s.i Advent
3. december
onsdag

10.30

9.00

19.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

Adventsmusikgudstjeneste
(Jes Rønn Hansen)

19.30
Undervisningsgudstjeneste
(Jes Rønn Hansen)

7. december
2.s.i Advent

14.00

10.30

Strib skole medv.
(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

Kirkebil: Benyt gerne ”kirkebilen”, hvis det kniber med transport til gudstjenesterne.
Ring til TAXA tlf. 6441 4055 helst inden kl. 8.00 søndag morgen.

Korsang ved gudstjenester: Børnekoret medvirker ved familiegudstjenester og
udvalgte gudstjenester. Motetkoret medvirker ved alle højtider og udvalgte
gudstjenester i alle tre kirker.
Yderligere information på hjemmesiden: www.pastorat.dk/gudstjenester.htm

Efteråret i meditative orgeltoner
Efterårets kønne farver folder sig ud, når Kristine Nüchel viser naturbilleder og
organist Birgitte Skovmand bl.a. spiller Grieg og Buxtehude på Frobeniusorgelet
i Strib kirke tirsdag den 21. oktober kl. 20.00. Koncerten varer 45 minutter. Vi starter og slutter aftenkoncerten med fællessang. Der er fri entré.
www.pastorat.dk

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 9

Sognekalender
Onsdagskirken
d. 1. oktober og d. 5. november
Vi begynder kl. 17 i Strib kirke med en
anderledes gudstjeneste, også nu i
efteråret håber vi at lokale musikere
har lyst til at være med.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen
i Strib Sognegård.
Af hensyn til maden: tilmelding til
sognepræst Bente Luise Toft,
64 40 14 66 eller blft@km.dk

Gospel
Onsdag den 19. november kl. 19.00
er der Gospelworkshop for voksne
i Strib Sognegård. Under ledelse af korleder og musiker Ole Mouritsen, Fredericia, skal vi lære en god håndfuld
gospelsange som vi skal synge til gudstjenesten torsdag d. 20. november.
Tilmelding til sognepræst Bente Luise
Toft, 64 40 14 66 eller blft@km.dk

Torsdag den 20. november kl. 19.30
holder vi Gospelgudstjeneste i Vejlby
kirke. Konfirmander og deltagere i onsdagens workshop er med — sammen
med alle, der har lyst til at deltage.
Ole Mouritsen medvirker også ved
gudstjenesten. Vel mødt!
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Kirkekor
Korskole (7-9 år) synger, hygger, leger tirsdage kl. 14-15 med Helle Sørensen
Børnekoret (9-12 år) øver tirsdage kl. 15-16, korleder Helle Sørensen
Motetkoret (13 år +) øver torsdage kl. 16-17, korleder Birgitte Skovmand
Kirkekorene øver i Strib Sognegård. Har du lyst til at synge i kor, kan du kontakte
en af kirkens organister.

Babysalmesang i Strib kirke
Et tilbud til forældre med spædbørn med
Kristine Z. Nüchel som leder af forløbet,
hvor kirkerum med orgelspil ved Birgitte
Skovmand og fælles salmesang åbner
sanserne og giver en særlig oplevelse af
fred og glæde for små børn og deres
forældre. Derefter er der mulighed for
samvær i Sognegården.
Tilmelding til Kristine Z. Nüchel, 23 95 58 05 eller vsr_pastorat@mail.dk

Legestuen
Hver tirsdag kl. 10-11.30 er der legestue i Strib Sognegård for børn under 5 år
ifølge med en voksen. Mere information hos Lene Simonsen, 27 82 25 35

Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10-11.30 er der kaffe, rundstykker og et lille foredrag i Strib Sognegård. Programmet kan fås i Sognegården, i kirkerne og på hjemmesiden.

Er du blevet alene?
Men du vil stadig gerne være en del af
et fællesskab, så kom og vær med når vi,
en lille flok, mødes en gang om måneden
og hygger os ved at lave et måltid sammen og siden hen nyde det i hinandens
selskab. Kom og mød nogle dejlige mennesker som er åbne over for hinanden
og som snakker om løst og fast.
Så kom og vær med til Spise sammen
aften i sognegården: 1. sept., 8.okt., 3. nov., 1.dec. og 5. jan.
www.pastorat.dk
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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 17.30-20.30 i Sandgraven (vejkryds Røjle
Bygade - Vejlbyvej). Og du er rigtig velkommen.
Kredsleder: Martin Sørensen, 24 24 33 72

Vejlby-Middelfart Indre Mission
9.-10. sept. Husmoderdag, Skåstrup Strand
25. sept. Høstfest. Bente Bisgaard Thomsen, Grindløse
9. okt. Bibelforedrag. Pastor Bente Luise Toft, Vejlby
30. okt. Møde. Jørgen Juul Petersen, Middelfart
21. nov. Bazar i Missionshuset
Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 14 40

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag
H.C. Andersen og ”den lille genre”
Tirsdag den 9. september kl. 19.30
Ulla Morre Bidstrup, lektor ved pastoralseminariet i Aarhus
Asperup sognehus, Kirkestræde 1, 5466 Asperup

Tro til hverdag – om diakoni
Tirsdag den 14. oktober kl. 19.30
Tidl. højskoleforstander Oluf Therkildsen
Strib Sognegård, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart

Gudsbilleder i nyere danske salmer
Tirsdag den 11. november kl. 19.30
Kirsten Nielsen, tidl. professor v. Aarhus Universitet
Nørre Aaby Sognehus, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby

Fyrtårne på min vej
Tirsdag den 9. december kl. 19.30
Gudrun Nielsen, landmands- og kogekone
Brenderup Sognehus, Kirkevej, 5464 Brenderup

Kontaktperson: Kaj Jensen, 50 54 87 99
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Oluf Therkildsen fortæller om sine
tanker: ”Når tro har at gøre med
vores måde at leve på, må hverdagene
være meningsfulde. Om friheden ved
at leve i tro og tillid – midt i tvivlen.”
Kom og få inspiration og lyt til billeder
på det sjove, svære og meningsfulde
menneskeliv, som vi er fælles om.
www.pastorat.dk

Nyt fra Middelfart provsti
Kirkehøjskole

Tro og tvivl
Programmet for denne sæson består af fire lørdag formiddage. Den femte og sidste dag
er igen en søndag med gudstjeneste, frokost og rundvisning i Christianskirken i Fredericia.
Mange mener, at videnskab og religion er i strid med hinanden, og at vi er nødt til at vælge mellem tro og viden. Kan et moderne menneske overhovedet tro på Gud og Jesus? Vi
skal høre om tro og tvivl i Markusevangeliet, i litteraturen, i den europæiske filosofi og
om, hvordan moderne danskere har det med tro og tvivl.
Læs mere på www.kirkehojskole.dk
Lektion 1: ”Jesus Kristus mellem tro og tvivl”
v/sognepræst Mads Davidsen, Øster Skerninge
Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46,
5500 Middelfart
Lørdag 4. oktober 2014 kl. 9.00-12.00
Lektion 2: Tro og tvivl i den moderne litteratur
v/ sognepræst og litteraturanmelder
Henriette Bacher Lind
Nr. Aaby Sognehus, Kirkevej 45B, 5580 Nr. Aaby
Lørdag 15. november 2014 kl. 9.00-12.00

Mads Davidsen vender blikket mod
Markus evangeliet, der skildrer Jesu
jordiske liv og død, i lyset af beretningen om den tomme grav.

Salmemaraton

Den smukke sangskat
Hver onsdagsaften kl.17.00-18.45 vil vi alle være musikalsk beriget ved at lære og høre
salmemelodier, læse tekster og synge. Det begynder i august med salme nr. 1., og om et
par år har vi så været igennem dem alle. Samtidig kommer vi rundt i hele Middelfart Provsti, og får set vores mange skønne gamle kirker. Der er ingen tilmelding, og det er gratis
at deltage. Vi glæder os til at synge sammen. Læs mere på www.middelfart.provsti.dk
3. september—Asperup kirke, 10. september—Roerslev kirke
17. september—Asperup kirke, 24. september—Roerslev kirke
1. oktober—Nørre Åby kirke, 8. oktober—Nørre Åby kirke
22. oktober—Nørre Åby kirke, 29. oktober—Nørre Åby kirke
5. november—Brenderup kirke, 12. november—Indslev kirke
19. november—Brenderup kirke, 26. november—Indslev kirke
www.pastorat.dk
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Ung hjemløs med stor gejst
For år tilbage underviste jeg i en anden mindre provinsby. Jeg havde ikke det
store kendskab til stedet, men det fik jeg.
Mit første møde med holdet var positivt. I første pause kom Per; han så lidt forhutlet ud, men var en sød ung fyr. Vi snakkede lidt og han lånte en cigaret.
Gangen efter kom det frem, at han intet
sted havde at bo, ingen mad eller penge.
Han var hjemløs og på det tidspunkt var
man ikke SU-berettiget uden folkeregister
adresse. Han sov i forskellige opgange og
betlede sig til lidt mad og penge.
Vi begyndte at hjælpe ham med muligheden for at få SU. Det var en sej kamp der
varede ca. ½ år. I mellemtiden passede han sin skole 100 %.
Hans ønsker var små: 1 blyant, lidt mapper, papir (nettoposen virkede ganske
godt som skoletaske!) mest dog et par tætte sko og muligheden for at give sine
små søskende bare en lille gave.
Det var op til et kommunalvalg og mange lovede ham noget; det hjalp nu ikke!
Vi kontaktede kommunen uden den store hjælp. Jeg ryddede lidt op i min søns
efterladenskaber og fandt sko og lidt varmt tøj til den kolde periode. Samtidig fik
han sine skolematerialer.
Da det endelig lykkedes at få SU, var det første han gjorde at købe små gaver til
sine små søskende, som han havde passet alene fra han var 10 år. Han havde
været den voksne forælder.
Per var den eneste på holdet der havde 100 % fremmøde og han gik til eksamen,
fik en flot karakter og fortsatte uddannelse. Han kom på herberg i Odense og fik
der hjælp til at komme op til overfladen.
Jeg ved at han i dag er gift, har fået barn og lejlighed. Han afslutter snart en
pædagoguddannelse.
Han har altid været i mit hjerte og jeg mindes stadig den ”stærke” unge fyr.
Bente K. Nørgård-Sørensen
Definition: ”Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men
som er henvist til midlertidige bo-alternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller
bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat.” (kilde: ETHOS - den europæiske hjemløshedsklassifikation) Læs mere om hjemløse i Danmark på http://www.sandudvalg.dk/
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Forårets konfirmander samlede ind…
De to hold der blev konfirmeret i foråret,
havde i forbindelse med arbejdet med
diakoni og kirken i verden, valg hver deres
organisation at støtte.
Vi samlede ind ved forskellige
gudstjenester, også ved konfirmationerne i Vejlby kirke.
Resultatet blev rigtig flot.
Til SOS børnebyerne: 1373.50 kr.
SOS Børnebyerne arbejder for at give forældreløse og udsatte børn en tryg barndom - med en familie,
et kærligt hjem og en uddannelse. (Læs mere: www.sosbornebyerne.dk)

Til Læger uden Grænser: 1423 kr.
Læger uden Grænser (MSF) yder medicinsk nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i
forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom.
(Læs mere: www.msf.dk)

Tak til konfirmanderne for det gode arbejde og tak til alle som har bidraget.

Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
16. marts
20. april

Laurits Lysdal Andersen
Bjørk Strøm Johansen

Begravet/bisat fra Strib kirke
12. marts
25. marts
28. marts
4. april
7. april
10. april
16. april

Anders Christian Kappel
Poul Anker Bødtker
Jørgen Døj
Mads Birch Simonsen
Inga Nørskov Damberg
Ejgil Uno Kristensen
Liva Randi Christiansen

Døbt i Vejlby kirke
23. marts

Thor Anker Stensgaard Christensen

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
14. marts
11. april
www.pastorat.dk

Gudrun Engel Schultz
Benedikt Jensen
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Navne og adresser
Kirkekontoret

Kirke– og kulturmedarbejder

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

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

Strib Sognegård, Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 64 40 11 98
kirkemedarbejder@pastorat.dk

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

Menighedsrådets formand
Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

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

Kirkeværge
Birgit Nørtoft, 28 53 67 70
Kirkebladet udgives af Vejlby-Strib-Røjleskov
menighedsråd.
Redaktion: Bente K. Nørgård-Sørensen,
Kristine Z. Nüchel, Torben Iversen (ansv.)

Helle Sørensen

Forside: ”To forfløjne fugle” af Jørn Ladegaard,
http://www.jlkunst.dk

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

Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart

Indsamlinger
September: Høstindsamlinger fordeles mellem
Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Missionsråd,
Kirkens Korshær, SOS-børnebyerne,
Pastoratets menighedspleje
16. november: KFUM’s Sociale Arbejde
30. november: Danmission

16 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

Deadline for næste blad:
1. november 2014
Materiale og indlæg sendes til redaktionen
vsr_pastorat@mail.dk
Du kan også finde os
på Facebook Vejlby-Strib-Røjleskov kirker
Du kan ”like” siden, se billeder og opdateringer
omkring arrangementer ved vore tre kirker.
www.pastorat.dk

