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Til lykke, gamle kirke!
Hun ligger så smukt oppe på banken og kigger på mig, når jeg kommer hjem. Hun holder også øje
med skibene på Lillebælt og udbygningsplanerne ovre i Fredericia. Hun nikker til de mange cyklister
og ryttere, der tager turen rundt om Røjleskov, og som måske holder et lille hvil på bænken uden
for kirkegården.
Men hun nikker særligt venligt til den trofaste skare, som besøger hende om søndagen. Der er noget særligt ved gamle venner. Man kender hinanden og behøver ikke at sige så meget. Man kan
være stille sammen. Man har noget til fælles. En historie, en viden om, hvad der er vigtigt, og hvad
vi holder af og gerne vil dele med andre. Man har mødtes både i sorg og i glæde. Når livet ikke var til
at holde ud, og når livet er allerskønnest.
Hun er noget specielt. Hos hende er der ikke forskel på høj og lav, på rig og fattig, troende og tvivlere. Alle kan besøge hende med lige god ret. Alle er velkomne. Hun forventer det samme af os. Men
hun taler forskelligt til os. De alt for selvsikre sætter hun på plads, og de usikre taler hun mildt og
kærligt til for at få dem til at se, at de er elsket med alle deres fejl. Her drejer det sig ikke om at være
god nok, effektiv eller ung og stærk. Det er noget helt andet, det kommer an på, når man ser på
hinanden med kærlighedens øjne. Hun er heller ikke selv den kønneste, jeg kender. Men hun er
vores kirke, måske lidt brøstfældig. Det kommer med årene. Men når hun nu fylder rundt, kan vi
roligt synge for hende: ”Og gid at det må gå hende vel…i mange mange år!” Til lykke!
Holger Lissner

Hilsen til familiens kirke i Røjleskov
Kirken ligger omkranset af Cathrinebjerg som indtil 1962 tilhørte min morfar og mormor. Jeg kom
der ofte og har mange gode barndomsminder, hvor Røjleskov kirke altid var i nærheden. Både min
morfar og mormor og forældre ligger begravet på Røjleskov Kirkegård - også en årsag til jævnlige
besøg. Ligeledes passerer jeg Røjleskov kirke mindst en gang om ugen på mine løbeture.
Jeg tænker på Røjleskov kirke som en traditionel landsbykirke. En traditionel landsbykirke, som fra
indgangen gennem den røde låge byder på en sirlig passet kirkegård, hvor små gravsteder står
snorlige side om side. Blæsten, som synes konstant grundet placeringen af kirken ved udkanten af
en højtliggende mark uden mange træer til at skærme, er noget jeg som barn og voksen har erfaret
gennem tiderne.
Fra man træder ind i våbenhuset fornemmes, at kirken ikke på nogen måde forsøger at være andet,
end det den udgiver sig for. Lille, personlig og helt igennem præget af den danske kirketradition.
Selv om kirken på ydersiden ikke synes meget anderledes end andre landsbykirker i det danske
landskab, så rummer Røjleskov kirke indad til en særlig stemning.
Her er der lunt og der er minder fra gode oplevelser, som da jeg juleaften gik op til kirken med min
datter i hånden, og vi glædede os til at komme ind i varmen og stemme i med gode julesalmer sammen med en mindre skare af de lokale beboere.
Kirken har altid været min families foretrukne julegudstjenestested. I mindre glædelige stunder, har
Røjleskov kirke tjent som ramme for tradition. Vores familie har i generationer haft sin gang i kirken,
og den har dannet ramme omkring såvel glædelige som triste stunder. Kirken kan mestre begge
dele, og det vil altid være det sted, hvor min familie samles. Tillykke med jubilæum!
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Vor gamle kirke
Der skulle efter sigende være 2.354 folkekirker i Danmark, og da næsten 32 procent af verdens befolkning – dvs. mere end 2 milliarder mennesker - kalder sig kristne, må antallet af kirkebygninger
kloden rundt naturligvis være utrolig stort. Ingen af os har selvfølgelig besøgt dem alle – ikke engang alle de danske, men for os alle er der helt sikkert nogle kirker,
der er noget ganske særligt. Ja, måske er der ligefrem en enkelt
kirke, som skiller sig ud og er blevet ”vores kirke”.
Sådan ved jeg, at mange har det med Røjleskov kirke. For selv om der
findes kirker, der er større, flottere og langt rigere udsmykket, og
selv om der sikkert holdes gudstjenester andre steder, som samler
mange flere mennesker, og hvor både salmesang og orgelbrus lyder
højere end i Røjleskov kirke, så er den netop for mange blevet noget
ganske særligt.
Måske er det den smukke beliggenhed og udsigt, nogle vil fremhæve. For andre er det måske fællesskabet omkring gudstjenesterne og
den trofasthed, mange kirkegængere har følt igennem så mange år.
Og måske er det for nogle den kendsgerning, at når der i et område
ikke længere er hverken skole eller butikker eller det liv på gårdene,
som der var i gamle dage, så er det godt, at kirken stadig er der – og
at den udgør ”sammenhængskraften” i et sogn.
Og nu runder Røjleskov kirke så de første hundrede år. For mig har
det været et privilegium i otte af disse hundrede år at være en del af
det gode fællesskab af ”røjleskovere” og andre fra nær og fjern, som har opfattet den og glædet
sig over den som ”vores kirke”. Og derfor vil både Birgit og jeg gerne ønske et stort tillykke på 100års-dagen og sige tak for, at Røjleskov kirke også blev vores kirke. Ingen har vist sagt det smukkere
og rigtigere, end Ellen Lissner har gjort det i sit lille digt om ”Vor gamle kirke”:

Århundreder kommer, århundreder går,
vor gamle kirke bestandig står,
hvor den stod i de henfarne dage.
End lyder fra tårnet den klokkeklang,
der kalder vor slægt med sin evighedssang
for tankerne opad at drage.

Og klokken kalder hver søndag: ”Kom!
har hverdagens slid gjort dig træt og tom,
gav livet kun møje i rente,
ved døbefont og ved nadverbord,
ved bibeltale og salmeord
ny styrke du her kan hente.”

Den ringer hver morgen: ”Stå op – gå ud!
og gør din gerning i tro til Gud,
befal ham trygt dine veje.”
Den ringer ved aften: ”Gå hjem og hvil,
se hjemmet møder dig med sit smil,
og tak så Gud for dit eje.”

”I gry og i kvæld, i fryd og i sorg
er Gud bestandig vor faste borg!”
så lyder klokkernes stemme.
Vi beder vor kirke bestandig må
midt i vort sogn og dets slægter stå,
at Gud vi aldrig må glemme.

Hjertelig tillykke med de første hundrede år til ”vor gamle kirke”!
www.pastorat.dk

Svend Faarvang
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Fra redaktionen
Med dette kirkeblad modtager jeres husstand også en særlig gave i form af et
jubilæumsskrift for Røjleskov kirke, som nu kan fejre 100 års fødselsdag.
I jubilæumsskriftet kan du læse mere
om, hvorfor der nu er en kirke i Røjleskov placeret med en uforlignelig flot
udsigt – og hvor lokalbefolkningen såvel
som mange gæster sætter stor pris på
den helt særlige atmosfære, der er i
kirkerummet til festlige- såvel som sorgfyldte gudstjenester. Det er jubilæumsskriftet også præget af. I kirkebladet kan du finde programmet for, hvordan 100års fødselaren skal fejres sammen med alle, der har været en del af Røjleskov kirke. Vi håber, at mange vil deltage i fejringen til et eller flere af arrangementerne.
Endelig er kirkebladet præget af fødselsdagen med særlige hilsener fra gode venner til fødselaren og den levende menighed.
Torben Iversen, ansvarshavende

Orientering fra menighedsrådet
Et nyt kirkeår, og et nyt regnskabsår, ligger foran os fyldt med aktiviteter og arbejdsopgaver – inde som ude – i kirkerne, i Sognegården og på kirkegårdene.
En af forudsætningerne herfor fik vi på plads her sidst på året med budget 2015 –
et godt budget, synes vi, med plads til lidt ekstra kirkelig aktivitet i forhold til tidligere år; der blev også sat lidt flere midler af til nødvendige vedligeholdelser af
anlæg og bygninger.
Et element i det nye budget er ændrede regler for tilskud til medlemmer af Folkekirken ved erhvervelse og fornyelse eller forlængelse af gravsted, samt til
gravkastning; ændringerne er gældende for alle kirkegårde i Middelfart Provsti.
Fra 1. januar 2015 har Provstiudvalget besluttet, at der ydes 100 % tilskud til
erhvervelse og fornyelse eller forlængelse af gravsted (tilskuddet var tidligere
75 %); samtidig bortfalder tilskud til gravkastning, altså gravning, tilkastning og
planering af grav (tilskuddet var tidligere 50 %). De generelle takster på kirkegårdene vil blive forhøjet med 0,5 %
Svend Aage Jensen, formand
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Hjemkomst
I sidste kirkeblad var temaet ”Hjemløshed”. Det inspirerede mig til at fortælle om
Arne Haugen Sørensens billede ”Hjemkomst”.
På billedet ser du en vej, som
du har forladt. Du fandt ud af,
at den vej var forkert på en
eller anden måde, for den gjorde dig tom og den førte bare
ud i endnu større tomhed.
På billedet er den vej malet
som en grå-trist ligeud vej.
Forfærdelig tom og øde.
Den vejfarende har skiftet retning. Han virker udmattet. Et
lysskær fra hans fars gård, drager ham. Han må skifte retning
og bliver tiltrukket af lyset. I
det øjeblik hvor han virkelig
beslutter sig til at gå den lyse
vej, løber hans far ham i møde
og omfavner ham, kysser ham,
for faren så ham allerede langvejsfra fra sit vindue og løb ham i møde. Himlens
glæde over dette møde er så stor, at maleren har malet himlens blå farve udenom hele omfavnelsen. Det ser ud, som om far og søn løftes, og glæden giver dem
danseben.
Billedet symboliserer, hvad der sker, når vi møder Gud, bliver omsluttet og
løftet af hans kærlighed.
Arne Haugens ”Hjemkomst” er en refleksion værd over temaet hjemløs/
hjemkomst. For har du følt dig fremmed og hjemløs i overført eller også virkelig
forstand, så kende du også glæden ved hjemkomst, accept, varme, kærlighed,
tilgivelse og knus.
Kirstin Deckert

Billedbetragtning og billedet er trykt
med tilladelse af Arne Haugen Sørensen, arnehaugensorensen.com
www.pastorat.dk
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke

Begravet/bisat fra Strib kirke

3. maj
4. maj
11. maj
29. maj
15. juni

20. maj
11. juni
24. juni
10. juli
6. august
21. august
2. september
6. september
12. september

Freja Louise Schultz
Emil Christian Lindvig Ubbesen
Jens-Kristian Askholm
Frederik Berg Hvenegaard
Cecilia Kirstine Vendelboe
Necilie Holmegård Melbye Bech Holm
6. juli
Flora Cecilie Kirstine Hornebo Pedersen
Gabriel Mathias Møller Nikolaisen
27. juli
Isabella Mesa Trebbien Pedersen
3. august
Malte Uldahl Eskildsen
31. august
Nora Gottfredsen Kjærgaard
Ella Pelle Helweg
Agnes Dahl Friborg
6. september Saga Hauge Kaae Kristensen
28. september Agnes Nørgaard Peulicke
4. oktober
Hjalte Kofod Nørgård Kristensen
19. oktober
Ida Dyregaard Jakobsen

Døbt i Røjleskov kirke
29. juni
27. juli
18. oktober
2. november

Amina Thorning Kugaseelan
Villum Varly Brandstrup
Olivia Gray Frederiksen
Nor Rørmose Härle

Døbt i Vejlby kirke

Grete Nielsen Thesbjerg
Tommy Lærum Sørensen
Agnes Marie Johansen
Erik Olesen Folmer
Lis Wessmann
Kamilla Marie Jessen
Verner Johannes Jensen
Jørgen Jensen
Tove Irene Kyhe
Helga Bech-Larsen
23. september Jørn Jensen Bæk
9. oktober
Erik Andersen
14. oktober
Irene Henriksen
24. oktober
Elyn Bjerre Lindvig

Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
20. september Andrea Marie Christiansen
4. oktober
Ove Kofod

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
28. maj
17. juni
13. september
6. oktober
25. oktober

Ingrid Elisabeth Hulgaard
Emma Sørensen
Karen Andersen
Lise Bom Bache
Anna Rasmussen

23. marts
Thor Anker Stensgaard Christensen
21. september Vilma Schmidt Tofterup

Viet i Strib kirke
14. juni Malene Junker Rasmussen &
Rasmus Thrysøe Clausen
Pernille Stenkil Hansen & Tino Mogensen
21. juni Ann Susanne Blomstergren & Keld Bording
28. juni Lynn Aackersberg Olsen &
Kim Thorninger Laustrup

Viet i Røjleskov kirke
14. juni

Marie Louise Bech Overgaard &
Morten Haukohl

Viet i Vejlby kirke
5. juli

Karen Marie & Steen Thiel Poulsen
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Sognekalender
Adventsmusikgudstjeneste
Søndag den 30. november kl. 19.30
Traditionen tro er der 1. søndag i Advent
adventsmusikgudstjeneste i Røjleskov
kirke. Efter gudstjenesten indbydes alle til
æblekage og kaffe i Missionshuset.

De 9 læsninger
Søndag den 14. december kl. 19.30
indleder vi julen med ”De 9 læsninger” i Vejlby kirke, hvor børn og voksne
læser tekster fra biblen, og vi synger og lytter til julemusik.

Jubilæum i Røjleskov kirke
(se program på bagsiden)

Onsdagskirken
d. 28. januar og d. 11. marts
Vi begynder kl. 17 i Strib kirke med en
anderledes gudstjeneste.
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

Fastelavn i Vejlby kirke
Søndag den 15. februar kl. 14.00
er der familiegudstjeneste i Vejlby kirke.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller i
konfirmandstuen. Alle er velkomne til at komme udklædt.
www.pastorat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke
30. november
1.s.i Advent

3. december
onsdag

Røjleskov Kirke

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. december
3.s.i Advent

Strib Kirke

14.00

10.30

Strib skole medv.
(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

19.30

10.30

De 9 læsninger
(Bente Luise Toft)

(Marie Krejbjerg)

21. december
4.s.i Advent

10.30
Jubilæumsgudstjeneste
(Tine Lindhardt)

23. december
Lillejuleaften

14.00
Julefamiliegudstjeneste
(Bente Luise Toft)

24. december
Juleaften

15.00 (Jes Rønn Hansen)
16.00 (Jes Rønn Hansen)

25. december
Juledag

9.00

10.30

10.30

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

26. december
2. juledag

(Bente Luise Toft)

14.30 (Bente Luise Toft)
15.30 (Bente Luise Toft)

10.30

28. december
Julesøndag

10.30
(Jes Rønn Hansen)

31. december
Nytårsaftensdag

(Bente Luise Toft)

1. januar
Nytårsdag

(Jette Rosendal)

4. januar
Helligtrekonger

13.30
(Jes Rønn Hansen)

16.00
14.00
9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

(H3K)

11. januar
1.s.e.H3K
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9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)
www.pastorat.dk

Gudstjenester
Vejlby Kirke
18. januar
2.s.e.H3K

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

25. januar
Sidste s.e.H3K
28. januar
onsdag

1. februar
Septuagesima

18.februar
onsdag

Røjleskov Kirke

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

17.00
Onsdagskirken
med fællesspisning
(Bente Luise Toft)

9.00

10.30

(Jette Rosendal)

(Leif Pedersen)

8. februar
Sexagesima
15. februar
Fastelavn

Strib Kirke

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

14.00

10.30

Familiegudstjeneste
(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

19.30
Undervisningsgudstjeneste
(Jes Rønn Hansen)

22. februar
1.s.i Fasten

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

1. marts
2.s.i Fasten

10.30

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

8. marts
3.s.i Fasten
11. marts
onsdag

15. marts
Midfaste
18. marts
onsdag
22. marts
Mariæ Bebudelse
www.pastorat.dk

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

17.00
Onsdagskirken
med fællesspisning
(Bente Luise Toft)

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

19.30
Undervisningsgudstjeneste
(Jes Rønn Hansen)

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)
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Kirkekoncerter i Strib kirke
Nytårskoncert
Fredag den 16.januar kl. 20.00
Fri entré
Programmet er festligt og rigt sammensat af farverige
klange udført af to eminente musikere Martin
Schuster, solotrompetist fra Århus Byorkester og Katrine Kristiansen, nyuddannet debutant fra Musikkonservatoriet. Der spilles kendte værker af Ligeti, Bach,
Händel, Ad Wammes m.fl.

Fællessang, som du aldrig har prøvet det før...
Tirsdag den 3.marts kl. 19.00
Fri entré
Nye fortolkninger, improvisation, elektroniske lydlandskaber og live-komposition i samspil med publikum.
Kristian Enevoldsen og Johannes Smed tager grundigt
fat i både kendte og mindre kendte salmer - med vægt
primært på nyere rytmiske salmer - lader musikken føre
an, finder nye veje og fører publikum igennem en musikalsk, medrivende og hjertelig
aften. Kom med åbent sind til
rytmisk salmesangsaften,
hvor sangene krydres med
Kristians lyriske og stemningsfulde klaverspil og Johannes' effektfulde og gribende
elektroniske lydflader og grooves samt deres kreative
og varme publikuminddragelse.
Kristian Enevoldsen er freelance musiker, korleder og
organist ved Barrit og Vrigsted kirker.
Johannes Smed er freelance musiker og underviser bl.a.
på Engelsholm højskole.
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Kirkekor
Korskole (7-9 år) synger, hygger, leger onsdage kl. 14.10-15.10 med Helle Sørensen
Børnekoret (9-12 år) øver tirsdage kl. 15.10-16.10, 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.
Kristine Z. Nüchel leder forløbet.
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.
Vinterhold: torsdage fra 22. januar til 26. marts.
Tilmelding til Kristine Z. Nüchel, 23 95 58 05 eller vsr_pastorat@mail.dk

Legestuen
Hver tirsdag kl. 9.30-11.00 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 og i kirkerne.

Spise sammen aften
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 der er åbne over for hinanden og som snakker om løst
og fast.
Så kom og vær med til spise sammen aften kl. 16.30 i sognegården: 1.dec., 5. jan.,
16. feb., 16. marts, 13. april, 18. maj og 8. juni.
Tilmelding til Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk
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

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder til foredrag:

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

Med farfar ved Østfronten
Tirsdag den 13. januar kl. 19.30
Jens Jørgen Refshauge
Asperup Sognegård

Livet er en gave…
Tirsdag den 3. februar kl. 19.30
Børge Munk Poulsen
Ejby konfirmandstue

Generalforsamling
Tirsdag den 17. februar kl. 19.30
Brenderup Sognehus

Er der plads til Gud i medierne
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30
Michael Arendt
Strib sognegård
Kontaktperson: Kaj Jensen, 50 54 87 99

Vejlby-Middelfart Indre Mission
11.dec. kl.19.30 Julemøde Vejlby.
Missionær Elna Thisgård Olesen, Tommerup

29.dec. kl.19.00 Julefest Røjleskov Missionshus.
Vi starter med brød og suppe.

8.jan. kl.19.30 Bedemøde.
Pastor Jette Rosendal, Kauslunde

29.jan. kl.19.30 Nytårsfest.
Arne Olesen, Fredericia

5.feb. kl. 18.30 Årsmøde (Fællesspisning)
26.feb. kl. 15.00 Vinterstævne (Fællesspisning)

”Det er rigtigt godt, når
vi med omsorg og kærlighed kan tage hånd om
hinanden,” siger missionær Elna Thisgård Olesen, som deler sine erfaringer ved Julemødet.

Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 14 40

Torsdag den 19.marts kl.19.30 Soldatervennestævne i Strib Sognegård.
Soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia
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Nyt fra Middelfart provsti
Kirkehøjskole
Tro og tvivl
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 3: Gud, Goethe eller Google. Mennesket spændt ud mellem tvivl og tro
v/ Søren Fauth, professor dr.phil. Oversætter, digter, foredragsholder.
Brenderup Forsamlingshus, Brenderupvej 22, 5464 Brenderup.
Lørdag d. 10. januar kl. 9.00-12.00
Lektion 4: De måske kristne
V/ Iben Krogsdal, teolog og salmedigter.
Fjelsted Forsamlingshus, Jægersmindevej 1,
5463 Harndrup.
Lørdag d. 28 februar kl. 9.00-12.00
Lektion 5: Christianskirken i Fredericia
Christiansvej 4, 7000 Fredericia
Gudstjeneste, frokost og derefter
rundvisning i kirken.
Søndag d. 22. marts kl. 10.30

Salmemaraton

Iben Krogsdal med et foredrag om danskernes tro og forestillinger om kristendommen.
Undervejs præsenteres nye salmer, og ud fra
dem vil Iben Krogsdal sige noget om danskernes tro og tvivl i dag.

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. Der er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage.
Vi glæder os til at synge sammen. Læs mere på www.middelfart.provsti.dk
7. januar—Føns kirke, 14. januar—Ørslev kirke,
21. januar—Udby kirke, 28. januar—-Husby kirke
4. februar—Fjelsted kirke, 11. februar—Harndrup kirke,
18. februar—Fjelsted kirke, 25. februar—Harndrup kirke
4. marts—Ejby kirke, 11. marts—Balslev kirke,
18. marts—Ejby kirke, 25. marts—Balslev kirke

www.pastorat.dk
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Navne og adresser
Kirkekontoret

Kirkegårdene

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

Graver Jens Otto Nielsen

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

Sognemedhjælper

Sognepræster
Bente Luise Toft

Tlf.: 21 47 38 97
graverkontor@pastorat.dk
Onsdag er fridag

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

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

Menighedsrådets formand

Jes Rønn Hansen

Kirkeværge

Strib Præstegård, Nørre Alle 38, Strib
Tlf. 64 40 10 75, jrh@km.dk
Mandag er fridag

Birgit Nørtoft, 28 53 67 70

Organister
Birgitte Skovmand

Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Kirkebladet udgives af Vejlby-Strib-Røjleskov
menighedsråd.

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

Redaktion: Bente K. Nørgård-Sørensen,
Kristine Z. Nüchel, Torben Iversen (ansv.)

Helle Sørensen

Forside: vinterfoto af Røjleskov kirke

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

Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart
Deadline for næste blad:
1. februar 2015

Indsamlinger
December: Børnesagens Fællesråd
Januar: Det Danske Bibelselskab
Februar: Danske Sømands– og Udlandskirker
Marts: KLF, Kirke og Medie
April: Kristelig Handicapforening
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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.
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100 år
Er ingen alder for en kirke i et land, hvor mange kirker stammer tilbage fra middelalderen. Alligevel
er der dog grund at fejre det initiativ, der førte til byggeriet af kirken på det smukke sted, samt det
liv, som den gennem de mange år har dannet ramme om.
Jeg fik som præst lov til at være en del af det gennem 7 år fra 1987 til 1994. Jeg tænker med glæde
tilbage på de mange mennesker, som jeg fik berøring med i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Som præst blev jeg mødt med venlig imødekommenhed, og der var få kirker i Fyns
Stift, der på det tidspunkt havde så høj en kirkegangsprocent som Røjleskov kirke.
Jeg vil gerne sige tillykke og ønske Guds velsignelse over såvel jubilæumsdagen som fremtiden.
Niels Iver Juul

Tillykke med 100100-års jubilæet
Det er op ad bakke at komme til Røjleskov kirke. Men først man er der, mødes man af skov, vind og
vand. En fantastisk udsigt. Guds skaberværk og naturens storhed smelter sammen. Og så kommer
man ind i Røjleskov kirke og bydes velkommen – af roen, enkelheden og nærheden. Et godt sted at
være.
Her blev jeg indsat som hjælpepræst tilbage i 1991. Og var der i 4 år. Og der er noget særligt ved
første gang, første embede, første kirkelige handlinger osv. Det var her, meget nyt blev lært med
hensyn til at være præst. Det var først og fremmest et trygt sted, for der var en menighed, som
gerne ville kirken og som bakkede op og som deltog. Og ikke mindst sang salmer, så det var en
fornøjelse. Lovsangen fik lov at fylde hele kirkerummet.
Røjleskov kirke var også den, der dannede rammen om mit yngste barns dåb. En dag jeg mindes
med glæde, for ud over familien var der også resten af menigheden i kirken, som ville min familie
det bedste. Her blev min søn virkelig budt velkommen som et nyt lille medlem af Guds store menighed. Som menigheden har gjort det igennem de sidste 100 år. Og som Røjleskov kirke har dannet
ramme om sognets store og små begivenheder. I glæde og sorg.
For Røjleskov kirke gælder virkelig:
”Uberørt af byens travlhed…
står det underligste hus….
her har dagen evighed
her har kærlighed sit sted
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra
Vor skabers egen mund.” (DDS 331,1)
Må Røjleskov kirke fremover lyse op og bringe
bud til mennesker, at her er et sted, der er godt
at være. Her er ro, enkelhed og nærhed – og
Guds velsignelse.
Tillykke med 100 års jubilæet!
Jette Rosendal, Kauslunde
www.pastorat.dk
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100 ÅRS JUBILÆUM
RØJLESKOV KIRKE
1914 - 2014
Lørdag den 20. december
Kl. 14.30 Familieforestilling med
Dukketeatret Svantevit
Musikalsk forestilling
”Pust” fra Skabelsen til Pinsen .

Kl. 15.30 Lanterneoptog
Hestevognstur til Missionshuset
Fødselsdagslagkage og kaffebord
Gratis billetter til dagens arrangement
kan bestilles på vsr_pastorat@mail.dk
eller i Strib sognegård senest 18.dec.

Søndag den 21. december
Kl. 10. 30 Jubilæumsgudstjeneste
v. biskop Tine Lindhardt
Trompetist, kirkernes børnekor
og Motetkor medvirker.
Efter gudstjenesten, festdag med frokost
og taler i Strib Sognegård.
Alle velkomne.
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