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Tema: TAKNEMLIGHED

Fra redaktionen

At sige tak ...
...er let.
Min bedste veninde kom med to billetter til
biografen til min fødselsdag.
Hvem skal jeg tage med?
...er svært.
Hver morgen står jeg op, siger tak til Gud
for den nye dag, men jeg ved,
at jeg ikke kan lave om på i går.
...er vidunderligt.
Han har lige været hos sin læge og fået at vide, at
han er rask.
...er hårdt.
Min mor er blevet alt for gammel til at huske mit navn.
Hvordan skal jeg fortælle hende, hvorfor hun får et knus?
...er vigtigt at gøre i tide.
Jeg har altid været glad for min mormors mad.
Men jeg fik aldrig sagt det til hende.
...er stilhed.
Hans blik på vores barn, som lige er kommet til verden.
...er glimt af evigheden.
Du smiler.
- og nu smiler jeg.
Dette kirkeblad rummer små historier om taknemlighed.
Taknemlighed over det vi ved og kan, ønsker os og det vi aldrig vil forstå.
Men vi kan være taknemlige. Fordi vores verden er så stor og fuld af muligheder, og fordi
vi hver især kan medvirke til at skabe en bedre tilværelse for os selv og vore omgivelser.
Kristine Zarina Nüchel

”Nogle gange går vores eget lys ud
og bliver genoplivet af en gnist fra et andet menneske.
Enhver af os har grund til at tænke med dyb taknemmelighed på dem,
der har tændt flammen indeni os.”
Albert Schweitzer, fransk-tysk teolog 1875-1965
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Vi mødtes i deres fars hjem, for vi skulle tale sammen inden begravelsen. Da vi havde talt
sammen nogen tid, viste han mig en tekst han havde skrevet. For han havde ikke rigtig
kunnet sove om natten, og der var tanker der trængte sig på… Hans tekst gjorde stort
indtryk på mig, tak fordi jeg fik lov til at bringe den videre her..
Bente Luise Toft

Til de fraværende fra en pårørende
Jeg ville ønske, at anledningen til denne hilsen ikke fandtes. Min far er nemlig død
i dag og det er meget trist at miste sin far, også selvom han var gammel og alle
vidste, han var syg. Han skal begraves på tirsdag.
Når tirsdagen kommer, så vil vi være mange, der tager afsked med ham, for han
var en meget afholdt mand. Et fint menneske. Men mange af Jer, der har betydet
noget i min fars liv, vil ikke opleve begravelsen: I er velkomne, men I vil ikke kunne være der.
Det gælder jer, hjælpere af den ene og den anden slags, der omsorgsfuldt tog fat
i og om min fars skrøbelige krop og hjalp ham, så dagene blev glædelige og nætterne tålelige. Jer, der åbnede hoveddøren med et høreapparats-venligt "hej" sagt i et tonefald, der var så varmt, at heller ingen med normal hørelse ville kunne
fornemme, hvor fortravlede I måske var den dag. Selvom I er velkomne på tirsdag, vil I ikke være der. For I har arbejde at passe.
Det gælder Jer, der med medicin, stråler og skalpeller har forsøgt at holde trit
med min fars hudkræft. Jer, der har brugt tid på at lære ham at kende, og derfor
vidste, at han til fulde forstod forskellen på medicinsk fagkundskab og klog omsorg for sig selv. Jer, der kunne andet og mere, end latin. Selvom I er velkomne
på tirsdag, vil I ikke være der. For I har arbejde at passe.
Det gælder alle Jer, som kendte
ham, men som ikke ved han er
død. Selvom I er velkomne på
tirsdag, vil I ikke være der.
I har forhåbentlig et arbejde at
passe.
Varme hilsner til Jer, de fraværende.
Den pårørende
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”I hverdagen går det sjældent op for os,
at vi får en hel del mere end vi giver,
og at det kun er med taknemlighed
at livet bliver rigt.”
Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog 1906-1945

Til min lærer
Jeg tror vi alle sammen har haft en lærer eller to, som har haft særlig betydning
for os. Yrsa var en af mine.
Det var i mine tidlige skoleår, frem til jeg har været en 10-11 år. Når jeg taler med
mine klassekammerater fra dengang, kan vi hurtigt blive enige om, at vi ikke var
den letteste klasse at have med at gøre. Det kunne man også godt mærke på Yrsa
ind imellem. Til tider blev hun gal eller ærgerlig på os. Og det er måske ikke helt
efter bogen. Men hun havde et særligt engagement som jeg stadig beundrer. Der
var noget på spil for hende selv. Ikke mindst i kristendom.
Hun var en virkelig dygtig fortæller, levende og vidende. Så det gjorde indtryk.
Det er på grund af hende, at jeg stadig kan Egyptens ti plager på remse. Og der er
lignelser og beretninger fra Det Nye Testamente, som jeg nu, som voksen, stadig
læser med hendes genfortælling i baghovedet.
Og allervigtigst, for mig viste Yrsa, at
kristendommen kan være noget der
for alvor kan komme en ved, være noget man har et personligt forhold til.
Jeg er sikker på, at hun var opmærksom på, at undervisningen ikke måtte
være forkyndende, det var der en del
fokus på i folkeskolen i starten at
80´erne.
Men for mig, var der ingen tvivl om
hendes personlige forhold til sagen, det lyste bag det hele. Troen var vigtig for
hende, de fortællinger hun gav videre til os, betød noget for hende selv. For mig
var det vigtigt at møde, hos en voksen der på en gang var tæt på mig og en autoritet.
Hun var en vigtig lærer og samtidig en slags fadder for min egen tro.
Kære Yrsa, tak for dit engagement og dine levende fortællinger fra Bibelen.
Dem bærer jeg stadig med mig.
Kærlig hilsen, Bente Luise
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Taknemmelighed og påske
Snart er det forår – og inden længe er vor største højtid over os: PÅSKEN
Hvis vi ser på litteraturens værker – og hører musikkens ord i toner påskemorgen,
så er det fanfare og højsang, vi erfarer! Dér spiller orkestret med fuld styrke, og
alle sangerne i koret giver alt, hvad de har i sig for at prise højt påskemorgen, da
Jesus stod op af graven. Salmedigteren skriver: ”..her er nyt fra dødens porte!” (DDS 224). Døren er gået af hængslerne; man kan se ind, og der er nu lys derinde, hvor ellers kun mørket herskede.
Jesus har åbnet døren i den anden ende af de dødes rum, så vi kan se, at døden
er en gennemgang, og når vi følger lysets stråler, går vi ind i livets land. ”Helvede
græder – himlen sig glæder!” Så højstemt må vi gerne tale om påskemorgen.
Men hvis vi ser på ordene i påskeevangeliet hos Markus, så er det ganske almindelige ord, der bruges. Da kvinderne f.eks. møder den lysende engel, står der blot
i teksten, at det er en ung mand med en hvid klædning.. Så enkelt er påskemorgen beskrevet hos evangelisten Markus. Og det er jo, fordi vi hverken skal være
salmedigtere eller kongelige komponister for at udtale påskeordene. Vi er ganske
almindelige mennesker som kvinderne, der kom til graven påskemorgen. Bag de
enkle ord i evangeliet hører vi om alt det, som forfatterne og komponisterne har
forsøgt at fortælle os - i de bedste ord og toner, som de kender.
Men i dag, i år 2015, hvordan skal vi kunne tro på denne – måske mest mærkelige
fortælling i hele Bibelen? Er det sandt – er Kristus virkelig opstået fra de døde?
Præster og teologiske professorer drager teksten i tvivl. For det skal vel ikke forstås, som om Jesus virkelig er opstået? Det er for naivt at tro, mener mange.
Det er da også mærkeligt. Hvorfor viste den opstandne Jesus sig f.eks. ikke for
Pilatus eller det høje Råd? Havde det ikke været vejen til at få nederlaget vendt til
en triumf med ét slag? Og så kunne vi måske bedre have troet. Hvorfor var det
kun nogle få, der fik lejlighed til at møde ham efter påskemorgen? Det er mystisk.
Kan der bevises noget? Nej, overhovedet ikke.
Så er det vel bedre at fejre påsken som forårets fest, hvor alting spirer i naturens
verden – og blomster springer ud, og fuglene synger, og solen skinner…? Og det
er jo rigtigt, at vi ikke kan bevise noget om Kristi opstandelse, aldeles ikke. Ordene tro og bevis har intet med hinanden at gøre. Kristi opstandelse er et under –
tilværelsens grundunder, og som sådan er det genstand for tro – og kan aldrig
sandsynliggøres. Og hvis man ikke vil bøje sig for de fire evangelisters enstemmige beretning og for den kendsgerning - som i hvert fald er uimodsigelig - at apostlene slet ikke er til at kende igen efter påskedag, fordi de har fået en kraft ind i
deres liv, der sætter dem i stand til at tåle det mest utrolige og gå til angreb og
www.pastorat.dk
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forsvar med uforklarlig frimodighed – og hvis man heller ikke vil indrømme, at
den kristne menigheds 2.000 års historie bliver til ingenting, hvis der sættes
spørgsmålstegn ved opstandelsen påskemorgen – o.k. så må man nøjes med at
holde forårsfest. Men så er man også alene om livet og døden.
Magtesløshed. Vi mennesker lever i dag med et vrangbillede af virkeligheden,
hvor døden og magtesløsheden ikke må findes, og så bekræfter vi hinanden med
ordene: ”hvor der er vilje, er der vej”. Håbløshed og magtesløshed, er begreber,
som vi ikke vil vide af. Men der er en magtgrænse i livet. Over denne magtgrænse
er vi magtesløse. Her har Gud magten og ansvaret. Nu er det, at beretningen om
Jesus på korset skal fortælles: Da Guds søn skulle dø, råbte han i sin fortvivlelse
og magtesløshed på korset: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?” Tre
timer senere er han i stand til at sige: ”Far, i dine hænder befaler jeg min ånd.”
For der går en forbindelse mellem magtesløshed, overgivelse, befrielse - og taknemmelighed for troens gave.
Først når vi går neden ud af magtesløsheden, møder vi Gud. Først, når vi mennesker bliver ført hen til det sted, hvor vi ærligt tør råbe: ” Min Gud, hvorfor har du
forladt mig? Jeg kan ikke mere!” – så svarer Gud med sit nærvær, og vi erfarer, at
Gud er, og der opstår et nyt håb: Det kristne Håb, som fortæller dig, at du ikke er
alene i ensomheden - her er Gud også. At møde Gud i ensomheden, er at møde
den opstandne her i vort liv. Påske og taknemmelighed er uløseligt kædet sammen for det kristne menneske.
Jeg vil gerne slutte af med én af verdenslitteraturens smukkeste salmer,
salme nr. 23 af kong David:
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier
for sit navns skyld.
Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.
Du dækker bord for mig
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie,
mit bæger er fyldt til overflod.
Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.

Glædelig påske – og glædeligt forår!
Kærlig hilsen, Grethe Gitz Christiansen
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Orientering fra menighedsrådet
Røjleskov kirkes 100 års jubilæum er blevet fejret med maner. Der har været dukketeater
for hele familien, jubilæumsgudstjeneste og fødselsdagslagkager i lange baner. Tak til de
mange som viste opmærksomhed i dagens anledning, tak til de mange som sluttede op
om arrangementerne både lørdag og søndag – ikke mindst tak til Jer, der gav en
hånd med.
Og så blev det hverdag igen med de mange forskelligartede opgaver og udfordringer. Vi har fået en del klager over dårlig
lyd i vore kirker, og især fra dem, der er
afhængige af teleslynge – de har længe
haft knas på linjen. Det har vi arbejdet på
at gøre noget ved i et stykke tid, og takket
være en donation fra Oticon Fonden, har vi nu fået mulighed for at gå i gang med en opdatering af anlæggene i alle tre kirker til nyt tidssvarende kombineret teleslynge- og højttaleranlæg. I Strib kirke bliver der som noget helt nyt nu også sat højttalere op, inklusiv en
medhørshøjttaler i våbenhuset, mens der i Røjleskov og Vejlby kirker mere er tale om en
opdatering af de eksisterende anlæg. I Vejlby kirke er det nyt, at der bliver installeret en
tårnmikrofon, så også kirkens klokker fremover kan høres inde i kirkerummet. Vi tror, at
de nye opdaterede anlæg vil blive til stor gavn og glæde for alle – ikke kun for lytterne,
men også for talerne, der med nye hovedbårne mikrofoner nemmere kan tale kirkerne op
under alle forhold.
Beslutningen om at sælge den gamle præstegård i Strib og i stedet bygge ny præstebolig
ser nu ud til at kunne realiseres. I skrivende stund ligger der en underskrevet købsaftale
vedrørende den gamle præstegård, og der arbejdes ihærdigt på planerne for den nye
præstebolig. Vi håber at kunne fortælle mere herom i næste kirkeblad.
Svend Aage Jensen

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag
I år er det vores tur til at stå for den fælles Pinsegudstjeneste
for Gammel Middelfart kommune- Kauslunde-Gamborg,
Middelfart og Vejlby-Strib-Røjleskov sogne, og der deltager
præster fra hele området. Gudstjenesten finder sted på det
grønne område bag Strib sognegård 2. Pinsedag den 25. maj
kl. 10.30.
Man må meget gerne medbringe klapstole eller tæpper til
at sidde på. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved
et mindre traktement.
www.pastorat.dk
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke

Døbt i Røjleskov kirke

16. november
23. november

16. november
23. november
25. januar

29. november
4. januar

Aya Haslund Weldum
Ida Bøgedal Hoé
Villads Tirsvad
Dagmar Greholm
Sigrid Greholm
Valdemar Greholm
Benjamin Toft Grønhøj
Mille Tjørnelund Andersen

Sylvest Haukohl Overgaard
Malia Hoffmann Melsing
Disa Helene Albøge Rasmussen

Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
8. januar
13. januar

Agnethe Kirstine Jensen
Ester Borchsenius

Begravet/bisat fra Strib kirke
6. november
7. november
15. november
18. november
17. januar
22. januar
30. januar

Benny Ove Sørensen
Mogens Sørensen
Jens Østerberg Rasmussen
Holger Henning Finn Ibsen
Ane Torngaard Hansen
Poul Arthur Jørgensen
Peer Jensen

Kunstudstilling i Sognegården
Traditionen tro afholder Strib kunstnerne kunstudstilling i påsken i Strib Sognegård. Udstillingen åbnes onsdag den 1 april kl. 19.00.
Der vil i løbet af aftnen være musikalske indslag samt mulighed for en snak
med kunstnerne som vil være tilstede.
Kunstnere udstiller malerier og som
gæst udstiller keramiker Grethe Indal
fra Båring med sine unikke figurer.
Udstillingen er åben hver dag i påsken
fra kl.11 – 17.
Vi byder velkommen i Strib Sognegård.
Jørn Ladegaard
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Sommerkoncert i Røjleskov kirke

Fredag d. 19. juni kl. 20.00
Århus Universitetskor
Dir. Søren K. Hansen
Fri entré
Aarhus Universitetskor er et ambitiøst klassisk kammerkor med et bredt repertoire, men ofte med fokus på relativt ny kormusik. Programmet er alsidigt kirkeligt
folkeligt ,rytmisk ,spændende musik fra italienske renæssance til Carl Nielsens
motetter , norske Knut Nystedt til amerikanske Will Todd ”Stay with me, Lord”.
Den stemningsfulde midsommerkoncert slutter traditionen tro på plænen med
danske sommersange akkompagneret af omkringflyvende fugle.

Sognekalender
Familiegudstjeneste

Onsdagskirken

Palmesøndag
d. 28. marts kl. 14.00

d. 3. juni kl. 17 i Strib kirke

holder vi en særlig gudstjeneste i Strib
kirke, hvor det vil handle om
påskens forskellige helligdage: Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og
Påskedag.
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Vi begynder med en anderledes gudstjeneste. Vi håber, at vi endnu engang
kan trække på lokale musikere, som 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
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

22. marts

10.30

9.00

Mariæ Bebudelse

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

29. marts
Palmesøndag

14.00

10.30

Familiegudstjeneste
(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

2. april
Skærtorsdag

19.30

17.00

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

3. april
Langfredag

10.30

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

5. april
Påskedag

9.00

10.30

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

6. april
2. Påskedag

(Jes Rønn Hansen)

12. april
1.s.e.Påske

10.30
19.30

10.30

Aftensang
(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

19. april
2.s.e.Påske
26. april
3.s.e.Påske
1. maj
Bededag
2. maj
lørdag
3. maj
4.s.e.Påske
10. maj
5.s.e.Påske

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

10.30

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

10.30

19.30

Konfirmation
(Bente Luise Toft)

Aftensang
(Jes Rønn Hansen)

10.30
Konfirmation
(Bente Luise Toft)

10.30

19.30

Konfirmation
(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

10.30

9.00

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

14. maj
Kr. Himmelfart
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Musikgudstjeneste
(Jette Rosendal)

(Jørgen FlenstedJensen)
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

17. maj
6.s.e.Påske

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Holger Lissner)

24. maj
Pinsedag

10.30

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

25. maj
2. Pinsedag
31. maj
Trinitatis

10.30
Fælles friluftsgudstjeneste
(Bente Luise Toft)

10.30

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

3. juni
onsdag

17.00
Onsdagskirken
med fællesspisning
(Bente Luise Toft)

7. juni
1.s.e.Trinitatis

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

14. juni
2.s.e.Trinitatis

10.30

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

21. juni
3.s.e.Trinitatis
28. juni
4.s.e.Trinitatis

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

10.30

10.30

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

5. juli
5.s.e.Trinitatis

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

Vores tur til salmemaraton
Siden august 2014 har Middelfart provsti gennemført salmemaraton i provstiets
kirker. I maj måned skal vi være værter for salmesangen og overtage stafetten
fra Middelfart kirke.
Onsdage i maj måned kl. 17-18.45:
6. maj — Strib kirke 13. maj — Røjleskov kirke
20. maj — Vejlby kirke 27. maj — Strib kirke
Der er ingen tilmelding, og det er gratis at deltage. Læs mere på side 14.
www.pastorat.dk
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Kirkekor
Korskole (7-9 år) synger, hygger, leger
onsdage 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
Motetkor-Junior øver torsdage
kl. 17-17.45, 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.
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. Udflugt den 13. maj går til Tvillingegården.

Spise sammen aften
Er du blevet alene - og du stadig gerne vil 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 kl. 16.30 i sognegården: 16. marts,
13. april, 18. maj og 8. juni.
Tilmelding til Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk
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Vejlby-Middelfart Indre Mission
19.marts kl.19.30
Soldatervennestævne i Strib Sognegård
9.april kl. 19.30
Bibelforedrag i missionshuset. Pastor Jes Rønn Hansen, Strib
7.maj kl.19.30
Bibelforedrag i missionshuset. Pastor Jens Bagger Mogensen, Middelfart
4.juni Udflugt
Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 14 40

FDF Vejlby-Strib
Hvis du godt kan lide friluftsliv, kammeratskab og grineflip for
drenge og piger, så mødes Vejlby-Strib FDF hver torsdag
kl.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 en gang om måneden til foredrag
Tirsdag den 14. april kl. 19.30
De kristne i Palæstina
Pastor Leif Vestergaard, formand for Folkekirke og Religionsmøde, Århus
Nørre Aaby Sognehus, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby
For mange danskere kommer det som en overraskelse, at der findes kristne palæstinensere – altså kristne med arabisk baggrund. Det kræver lidt indsigt i kirkens 2000-årige historie at forstå, hvordan det kan være, at der findes kristne palæstinensere, og hvem de
er i dag. Foredraget vil beskæftige sig både med den historiske udvikling og den aktuelle
situation for de kristne i Israel/Palæstina.

Søndag den 7. juni kl. 17.00 – ca. 21.00
Udflugt til Kongsdal Åben Have
Assensvej Landevej 38 (mellem Hindevad og Padesø), 5471 Søndersø
Gudstjeneste i skønne omgivelser. Indtagelse af lækkerier. Fortælling om haven ved Vagn
Wazar Jørgensen. Oplevelsesvandring i havens godt 20.000 m2. Kaffe og aftensang. Se
haven her: www.kongsdalaabenhave.dk Medbring salmebog og kaffe/te + kop. Entré og
fortæring: 80 kr.

Kontaktperson: Kaj Jensen, 50 54 87 99
www.pastorat.dk
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Nyt fra Middelfart provsti
Kirkehøjskole
Tro og tvivl
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 5: Christianskirken i Fredericia
Søndag 22. marts 2015 kl. 10.30
Gudstjeneste, frokost og derefter rundvisning i kirken.
Egen transport.
Adresse: Christiansvej 4, 7000 Fredericia

”Med Adam og Eva kommer synden
ind i verden, mens Jesus bringer den
ud af verden,” forklarer Bjørn Nørgaard. Til Christianskirken i Fredericia
har han skabt en meget stor glasudsmykning med fortællinger fra Bibelen.

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 begyndte i august 2014 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
18. marts — Ejby kirke,
25. marts — Balslev kirke
Middelfart kirke
8. april — 15. april — 22. april — 29. april.
Strib-Røjleskov-Vejlby kirker
6. maj — Strib kirke, 13. maj — Røjleskov kirke,
20. maj — Vejlby kirke, 27. maj — Strib kirke.
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Sogneudflugt til Ribe
Lørdag den 13. juni fra 8:30 til 17:00
Hermed indbyder vi
til årets Sogneudflugt.
Udflugten går i år
til

Ribe.

Dagens program:
8.30:

Afgang fra Strib
Sognegård

Formiddagskaffe m. rundstykke ved Jels Voldsted
10.00:

Taarnborg i Ribe: fortælling, foredrag om salmedigteren
Hans Adolf Brorson, rundvisning og besøg i Ribe Domkirke

Frokost m. medbragt madpakke
13.30:

Ribe Kunstmuseum: introduktion til museet
Egen tid til at se samlinger

15.30:

Kaffe på Hotel Skibelund Krat
Besøg ved mindestenene

17:00:

Hjemkomst

Pris pr. deltager er i år 200,- kr. (Børn under 16 år gratis). Husk madpakke.
Tilmelding til sognemedhjælper Kristine Nüchel (vsr_pastorat@mail.dk eller
23955805) senest 6. juni. (NB: Kun 50 pladser så skynd jer!)

www.pastorat.dk
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Konfirmationer i Vejlby kirke
Fredag den 1. maj kl. 10.30
Amanda Staal Pedersen, H C Lumbyes Vej 51, Strib
Anne-Mette Hansen Meijburg, Møllebakken 50, Strib
Asger Christian Staal Larsen, Slugten 26, Strib
Camille Celine Ø Sellebjerg, Sofiendalvej 84, Strib
Caroline Hvid, Slugten 7, Strib
Cenia Cecilie Vierø, Carl Nielsens Vej 12, Strib
Emil Nørgaard Jakobsen, Sofiendalvej 31, Strib
Ida Borg Hovlund, Vestergårdvej 56, Strib
Jakob Wentzel Odderskjær Skov, Vejlbyvej 28, Vejlby
Jeppe Axel Klemensen, Lerbjergvej 5, Vejlby
Joachim Torp Larsen, Møllebakken 24, Strib
Jonathan Alexander Cooke Martner, Korsvejs Alle 12, Strib
Katrine Helbo Mortensen, Jacob Gades Vej 19, Strib
Laura Emilie Hansen, Strandvejen 34, 5500 Middelfart
Louise Palle Laursen, Tårupvej 45, Røjle Tårup
Mathias Oskar Kuus Rasmussen, Røjle Bygade 89, Røjle
Nicholas McDonald Kelly, Peter Cornelius Vej 10, Strib
Oliver Grüner Kørvel, Strib Landevej 132, Staurby
Rasmus Trabjerg Nielsen, c/o Nielsen, Lerbjergvej 15, Velby
Rosa Mengers Sero Karstensen, Jacob Gades Vej 16, Strib
Sarah Mette Odderup Haugaard, Nørre Alle 17, Strib
Sille Blendstrup Andersen, Sofiendalvej 19, Strib
Søren Magaard Hintze, Rolighedsvej 5, Strib
Theodor Niemeier, Rørkærsvej 5, Strib
Tobias Hoffmann Jensen, Niels Hansens Vej 11, Strib
Viktor Rathleff Johansen, Provstskovvej 30, Røjleskov
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Konfirmationer i Vejlby kirke
Lørdag den 2. maj kl. 10.30
Amalie Klitgaard Larsen, Dæmningen 97, Strib
Andrea Lyng, Rudbæksmøllevej 3, Strib
Camilla Maria Kersting, Carl Nielsens Vej 21, Strib
Camilla Marie Astrup, Kåsvænget 4, Strib
Frederik Bech Christiansen, Brændeskovvej 89, Billeshave
Frederik Dalager, Korsvejs Alle 1, Strib
Frederik Haakon Frydendal Sørensen, Havnegade 37 , 1, 5500 Middelfart
Freja Hauge Mikkelsen, Bogensevej 112, Kustrup
Jacob Lykke Kampp Madsen, Scharlingsvej 14, Strib
Jonas Klindt Pilegaard, Jacob Gades Vej 10B, Strib
Karoline Duus, H C Lumbyes Vej 5, Strib
Lærke Jessen, Vejlbyvej 38, Vejlby
Lærke Skovgaard Andersen, Søborg Alle 32, Strib
Mads Rønholt Toftdal, Elmegade 2, 5500 Middelfart
Maiken Ratchaneekorn Grønbech, Chr Dannings Vej 51, Strib
Maja Barbara Honoré, Bøgelundgyden 21 , st th, Bøgelund
Mark Støttrup Asp Rasmussen, Færgegårdvej 61, Strib
Matilde Brøchner Jørgensen, Røjle Bygade 122, Røjle
Mikkeline Vibjerg Larsen, Nørre Alle 10, Strib
Nana Sandberg Randløv, Vilhelm Herolds Vej 1, Strib
Nikolaj Fenneberg Bak, Chr Dannings Vej 71, Strib
Oliver Kraft, Brændeskovvej 81, Billeshave
Patrick Vangsgaard Christiansen, Tangmosen 5, Strib
Thomas Toft Nørgaard, Nybølvej 1, Vejlby

Søndag den 3. maj kl. 10.30
Andrea Creutz Høffer, Stribgårdvej 11, Strib
Anna Hauborg, Gyvelhøj 15, Strib
Anna Nørregaard Jørgensen, Strib Landevej 117, Staurby
Anton Egmose Stempin, Solvænget 8, Strib
Camilla Thiemer Skibdal Jensen, Vejlbyvej 44, Vejlby
Carla Marie Lund, Gyvelhøj 5, Strib
www.pastorat.dk
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Christine Grønfeldt Nielsen, H C Lumbyes Vej 53, Strib
Emma Rebekka Scott Nielsen, Chr Dannings Vej 23, Strib
Frederikke A Ingemann Pedersen, Kustrupvej 31, Kustrup
Hannah Marna Madsen, Korsvejs Alle 20, Strib
Karoline Raaschou, Brændeskovvej 91, Billeshave
Katrine Dal, Røjle Bygade 71, Røjle
Laurits Eskol Rost, Korsbjergvej 38, Røjle
Mads Skræpgaard Midtgaard, Røjlemosevej 22, Strib
Mathias Larsen, Gl Aulbyvej 10, Aulby
Morten Sarup, Vestergårdvej 78, Strib
Niels Heise Korsgaard, Ved Norden Bro 9, Strib
Sophie Kjær Nielsen, Chr Dannings Vej 26, Strib
Thor Kragh-Dall, Kåsvænget 5, Strib
William Arfelt Skaarup, Nørre Alle 31, Strib
William Bruun Grinsted, Chr Dannings Vej 83, Strib

Min første tanke om taknemlighed
Jeg er så evigt taknemlig for
at have nogle dejlige raske
børn.
Når jeg tænker lidt videre, er
der jo meget mere end det.
Jeg er taknemmelig for at
være nået dertil, hvor jeg er i
dag. Det liv jeg lever. Kunsten at kunne sige til og fra,
at kunne tage selvstændige
beslutninger. Blot det at kunne aflevere sine børn i institution og vide at de får alt
det gode. At have frihed til at have et pusterum i hverdagen. At kunne nyde hverdagen, måske ikke hver dag, men overordnet. Det at have en fornemmelse for at
have det godt indeni. At kunne hvile i sig selv. Ikke ensbetydende med at være
glad hele tiden. Jeg tror på, at for at kunne være på en bakketop er der også bakkedale, og i disse er det vigtigt at kunne komme op igen.
Jeg kan godt lide at gå i kirke, synge sange, være sammen, finde roen og tænke
lidt. Der er så meget jeg er evigt taknemmelig for.
Cathrine Peulicke
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”Der findes kun to måder at leve dit liv på.
Den ene som om intet er et mirakel.
Den anden som om alt er et mirakel.”
Albert Einstein, tysk fysiker 1879-1955

Hvis jeg skulle skrive
om taknemlighed,
ville det fylde flere sider. Det er et stort ord, det kan tolkes forskelligt.
Taknemlighed er ord, som indeholder meget - lykke, ærbødighed, respekt, livet,
energi.
Taknemlig for vi bor i et land, ja tænk, i fred de sidste 70 år, får mad hver dag, har
tag over hovedet, får vand, hvis vi er tørstige, tøj, hvis vi fryser. Fuglene synger
hver dag, og vi skal ikke bede dem om det. Fri læge, frit sygehus, frisk luft.
Der er meget at være taknemlig for. En god forstående familie, bekendte er der
mange af, når man har brug for det. Gode venner kan man tælle på en hånd.
Når man står op om morgenen, ser sig selv i spejlet, og tænker, hvad mon denne
dag bringer. Ligeså når man går i seng. Tak for livet. Tak for endnu en dag.
Der kan være mange grunde til, at man synes livet er svært. Det tror jeg, vi oplever alle sammen. Tænd et lys, to, tre, det giver ro. Der vil altid være et eller andet,
man kan se i flammen, og man kan få energi til at komme videre.
Sorg og sygdom gør os stærke, ser
på livet, på en anden måde, ser på
os selv.
Nu skal vi passe på, at al den teknologi, som vi har fremadrettet, ikke
må glemme nærvær, at vi er levende mennesker. Taknemlighed kan
også være at give.
Tak for dagen! Tak for livet !
Tak for alt ,du har givet!
Else Pedersen
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
Vejlby Præstegård, Nybølvej 1, Vejlby
Tlf. 64 40 14 66, blft@km.dk
Fredag er fridag

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

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
Helle Sørensen
Tlf. 30 25 90 53, hds@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.)
Forside: ”Forår” af Birthe Petersen,
http://www.kunstsite.dk/kunstner/BirthePetersen/

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

Indsamlinger
Marts: KLF Kirke og Medier
April: Kirkelig Handicapforening
Maj: Kirkens Korshær
Juni: KFUM&K
Juli: Danmission
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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.
www.pastorat.dk

