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TEMA: ET GODT HUMØR

Fra redaktionen

ET GODT HUMØR
”Efter min fader har jeg fået den bedste arvepart, jeg har fået et godt humør.
Og hvem var min fader? ja, det kommer nu ikke humøret ved! Han var livlig og
trivelig, fed og rund; hans ydre og indre ganske i strid med hans embede. Og hvad
var hans embede, h ans stilling i samfundet? Ja, skulle det skrives ned og trykkes lige
i begyndelsen af en bog, så er det rimeligt at flere, når de læste det, lagde bogen til
side og sagde, det ser mig så uhyggeligt ud, jeg skal ikke have af den slags. Og dog
var min fader hverken rakker eller skarpretter, tværtimod, hans embede bragte
ham tit i spidsen for stadens allerhæderligste mænd, og han var der ganske i sin ret,
ganske på sin plads; han måtte være forrest, foran bispen, foran prinser af blodet –
og han var forrest - han var ligvognskusk!
Nu er det sagt! og det kan jeg sige, at når man så min fader sidde der højt, foran på
dødens omnibus, iført sin lange side, sorte kappe, og med den sortbefrynsede
trekantede hat på hovedet, og dertil så hans ansigt, der livagtigt var, som man
aftegner solen, rundt og leende, så kunne man ikke tænke på sorg og grav; det
ansigt sagde: "Det gør ikke noget, det bliver meget bedre, end man tror!"
Se, fra ham har jeg mit gode humør
og den vane, jævnlig at gå ud på
kirkegården; og det er meget
fornøjeligt, når man kun kommer
der med et godt humør, – og så
holder jeg Adresseavisen, ligesom
også han gjorde...
Her hviler en meget lykkelig mand,
det vil sige en meget fornem mand
af høj byrd, og det var hans lykke,
thi ellers var der aldrig blevet noget
af ham, men alt er nu så viseligt indrettet i naturen, at det er en fornøjelse at tænke derpå. Han gik broderet for og bag og var anbragt i
storstuen, som man anbringer den
kostelige, perlebroderede klokkestreng, den har altid bag ved sig en
god tyk snor, der gør tjenesten;
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han havde også en god snor bag ved, en substitut, der gjorde tjenesten og gør den
endnu bag en anden ny, broderet klokkestreng. Alting er nu så viseligt indrettet, at
man sagtens kan have et godt humør...
Her hviler en enkefrue, der havde svanesang i munden, og uglegalde i hjertet. Hun
gik om i familier på rov efter næstens mangler, ligesom i gamle dage "politivennen"
gik om for at finde et rendestensbræt, som ikke var der...
Kommer den tid, at jeg selv med mit livs historie skal indbindes i graven, så sæt som
indskrift: "Et godt humør!" Det er min historie.”
(Uddrag af H.C. Andersens eventyr)

Da jeg for snart mange år siden var i Christiansborgs Slotsteater, hørte jeg Erik Mørk læse denne
historie af H. C. Andersen. Jeg var meget betaget
og har brugt og læst den mange gange senere.
Det I læser her er kun brudstykker, men jeg kan
klart anbefale at læse det hele. Det giver ro og
stof til eftertanke. Den er i min verden så positiv;
den giver et godt humør!
I hele mit voksenliv, har jeg altid gerne villet besøge kirkegårde; kikke på gravstene; hvem var de?
Hvad havde de beskæftiget sig med? Men også
egnes særlige efternavne. På Ærø: Albertsen, på
Langeland: Pryds eller Egemose og på Bornholm:
Kofod. I Kofod kunne tilføjes 1 eller 2 e’er, alt efter
stand. Jeg har ingen e’er, men er glad for min
bornholmske afstamning.
Det er efter min mening også meget vigtigt, at vi på vores kirkegårde gemmer de
gravstene, der har betydning for vores område og laver et lapidarium, hvor vores
efterkommere kan komme og måske forstå deres historie. Når jeg går på Strib
Kirkegård, besøger jeg altid dem jeg kender; mindes de stunder jeg har haft med
dem.
For en del år siden, da jeg var formand for menighedsrådet i Strib, fandt vi en lille
beskeden gravsten, hvor der stod: Første menighedsrådsformand i Strib. En
præst kikkede på mig og sagde: ”På din gravsten skal stå, sidste menighedsrådsformand i Strib”. Jeg har siden ledt efter stenen (altså ikke min), men ikke fundet
den.
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kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 3

På vores nylige rejse til de Vestindiske øer besøgte vi også kirkegårde. Her må
man ikke slette et gravsted og derfor var der også mange gravstene med danske
navne. Det var sjovt at se, men selvfølgelig er det ikke en tid, vi som danskere kan
være særlig stolte af. Alligevel var der historier bag navnene og vi kan jo bare
digte videre og blive i rigtig godt humør.
Bente Kofod Nørgård-Sørensen

Det danske sprog
”1924: Min afdøde farfar, den tyske pastor Werner Deckert, sidder i Odense
Domkirke i stiveste puds . Hans søn skal vies til en dansk pige. Mens de venter på, at
bruden skal komme op ad kirkegulvet, hvisker farfar til min far: "Hvorfor er der så
meget uanstændigt i den danske salmebog?" Far hvisker tilbage: "Hvad mener du?"
"Hele tiden står der noget om korsetter!"
Det fortælles, at farfar blev blussende rød ved forklaringen, at ”korset” ikke har
noget med damers undertøj at gøre, og at det blev udtalt med tryk på
første stavelse, ikke anden.”
Kirstin Deckert
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TRE SMÅ HISTORIER
I forbindelse med mine præstevikariater og maleriudstillinger har jeg haft mange
muntre oplevelser, som har lagret sig i smilerynkerne!

Fernisering
Engang i begyndelsen af firserne havde jeg sendt invitationer ud til nær og fjern
til en større fernisering. Indbydelserne blev alle vel modtaget; dog var en af mine
bekendte lidt beklemt, idet hun måtte indrømme, at hun aldrig havde været til en
fernisering før, og derfor nu ville spørge, hvordan man forholdt sig?
Jeg beroligede hende med, at jeg ville blive glad, hvis blot hun kom – og bare i sit
almindelige tøj.
Dagen oprandt og gæsterne indfandt sig – og allerførst min lidt generte bekendte med en stor indkøbspose.. På mit lidt spørgende udtryk i ansigtet trak hun mig
lidt til side og åbnede posen – og flere pensler i forskellige størrelser, mest flade,
og en stor dunk fernis/lak kom til syne..idet hun hviskede til mig: ”Jeg tænkte jo
nok, at du ikke ville bede mig om at hjælpe dig, men jeg syntes jo nok, at salen
med det kæmpestore gulv ville være et alt for stort arbejde for dig alene at nå at
fernisere; derfor vil jeg naturligvis gerne hjælpe dig!”
Tak, søde ven – dig vil jeg aldrig glemme.

Træerne vokser ikke ind i himlen
Mange år senere havde jeg den glæde
at male en ny altertavle til Strib Kirke.
En søndag er jeg til gudstjeneste, og
på bænken bag mig sidder et for mig
ukendt ægtepar, som kommenterer
den nye tavle. Manden siger med
glæde i stemmen: ”Nej, har du set
altertavlen? Den er da pæn og vist
nok helt ny.” (Jeg vokser lige et par
centimeter på bænken foran) Indtil
damen replicerer: ”Ja, jeg synes nu,
den gamle var pænere!”
Ok - Der fik jeg den! Træerne vokser
ikke ind i himlen!
www.pas torat.dk
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Pauserne er det bedste!
Konfirmanderne lærer én meget. Engang havde jeg et interesseret og godt hold,
som elskede at høre en god historie fortalt, og det passede mig jo rigtig godt.
Ved undervisningens slutning spurgte jeg dem, hvad de syntes havde været bedst
ved undervisningen? De svarede alle: ”Den historie, som du læste op om fuglen
med den røde hals”. Jeg nikkede glad (”Rødhalsen” fra Selma Lagerlöfs
”Kristuslegender”) Til sidst lød det dog forsigtigt fra en af de bagerste rækker:
”Jeg synes altså, at pauserne med saftevandet og småkagerne har været det
allerbedste!” Ja, pausen kan være det allerbedste!
Grethe Gitz Christiansen

PRÆSTER MED HUMOR
Ved et møde i IVSS ( Internationaler Verband Schwerhörigen Seelsorge ) i Norge
for nu mange år siden lagde vi øren til følgende fra en norsk præst i forbindelse
med en morgenandagt. Han sagde: ”Vi skal nu være glade for, at Jesus som et
rigtigt morgenmenneske stod tidligt op – ellers havde vi jo ingen opstandelse fået!” Han talte på tysk og gav Jesus et nyt tilnavn: Jesus Morgenmensch.
Vi var nogle danske præster, der havde mere end
svært ved at bevare andagten, idet jeg bemærkede: ”ja , så var der da blevet en værre opstandelse.”
Ved samme møde var vi en dag på besøg i en
fjeldkirke højt oppe på fjeldet. Pludselig indhyllede tågen alt og alle – det var umuligt at se mere
end ca. 1 meter frem. Da nogle af os foreslog, at vi
skulle synge ”tænkt når engang den tåge..” med
den lille ændring, at vi ville synge ”den tåge er
forsvunden, som her sig sænker over bjerget
ned…” Det fandt vore norske kolleger aldeles
upassende – så humor var ikke deres stærke side.
Der var begravelse på sognets kirkegård – det var en rigtig ”Rasmine”, der blev
fulgt til det sidste hvilested. Den underkuede ægtemand stod tavs ved graven
under jordpåkastelsen. I samme øjeblik som præsten havde sagt ” amen ” lød et
mægtigt tordenskrald. Da det var døet hen, lød det sagte fra ægtemanden: ” ja,
der kan I selv høre , hun er allerede nået frem.”
Leif Pedersen
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Fra menighedsrådet

NY PRÆSTEGÅRD I STRIB
Ny præstebolig i Strib er nu en realitet. Den gamle præstegård på Nørre Alle 38 er
solgt, dog undtaget en udstykket grund på godt 900 m2 i den sydligste del af haven, som nu er blevet til Øster Alle 1A. Her er opførelsen af en ny tjenestebolig på
242 m2 til præstefamilien netop påbegyndt.

Kirkekontoret, som vi kender det fra den gamle præstegård, vil blive flyttet til
Sognegården, hvor også begge præster i fremtiden vil få kontor. Det kræver dog
en lille udvidelse af Sognegården, som vi håber at kunne gå i gang med sidst på
året.
Svend Aage Jensen

www.pas torat.dk
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SOGNEKALENDER
Onsdagskirken
Onsdag den 16. september kl. 17 i Strib kirke
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

Koncert

Sansekoncert i Strib kirke
Torsdag den 8. oktober kl. 10.00 i Strib kirke
afholdes en særlig sansekoncert for verdens bedste
tilhørere: Babyer og småbørn i alderen 0-2 år.
Koncerten henvender sig også til andre interesserede.
Organist Birgitte Skovmand og sognemedhjælper
Kristine Nüchel har sammen opbygget et afvekslende
halvtimes program, der har til formål at give børnene
en fin sanseoplevelse i kirkens rum.
Koncerten er bygget op af skiftevis meget blidt
klingende orgelmusik, udført dels som fællessang dels
som solostykker understøttet af Kristine Nüchels sansebevægende indslag
i form af forskellige rekvisitter af duft, lys- og lydoplevelser.
Fri entré. Efter koncerten er der kaffe og brød i Sognegården.
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Sogneaften

Den åndløse dansker
Torsdag den 24. september kl.19.30 i Strib Sognegård
Sørine Gotfredsen er uddannet teolog og
journalist og ansat som sognepræst ved
Jesuskirken i Valby. Har i mange år bidraget
til den offentlige debat, særligt angående
værdispørgsmål, tro, dannelse, kristendom
og det eksistentielle.
”Det hører med til menneskelivet at forsøge
at se sig selv i forhold til noget større, og det
er vi ikke altid så gode til i dette land. Midt i
velfærd, spinkel tro samt konfrontationen
med en medieverden og en journalistisk
mentalitet, der præger os hver dag, kan det
være svært at være en enkelt, der er bevidst
om det åndelige. Foredraget vil analysere
nogle af de uheldsvangre mekanismer og også pege på muligheden for at stå
dem imod. For selvfølgelig er der håb,” fortæller Sørine Gotfredsen om sit
foredrag.
Der er fri entré, kaffe og brød 25 kr.

Familiegudstjeneste
Søndag den 25. oktober kl. 14.00 i Vejlby kirke
Alle er velkomne
til familiegudstjeneste
i Vejlby kirke.
Vejlby-Strib FDF
og børnekoret
medvirker til
gudstjenesten.
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GUDSTJENESTER
Vejlby Kirke
28. juni
4.s.e.Trinitatis

10.30

10.30

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

5. juli
5.s.e.Trinitatis
12. juli
6.s.e.Trinitatis

Strib Kirke

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

9.00

10.30

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

19. juli
7.s.e.Trinitatis

9.00

10.30

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

26. juli
8.s.e.Trinitatis

9.00

10.30

(Jette Rosendal)

(Leif Pedersen)

2. august
9.s.e.Trinitatis

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

9. august
10.s.e.Trinitatis

Røjleskov Kirke

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

16. august
11.s.e.Trinitatis

10.30

9.00

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

23. august
12.s.e.Trinitatis

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

30. august
13.s.e.Trinitatis

9.00

10.30

10.30

(Jes Rønn Ha nsen)

Høstgudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

6. september
14.s.e.Trinitatis
13. september
15.s.e.Trinitatis

9.00

10.30

(Jes Rønn Ha nsen)

Høstgudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

10.30

10.30

Høstgudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

16. september
onsdag
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GUDSTJENESTER
Vejlby Kirke
20. september
16.s.e.Trinitatis

Røjleskov Kirke

10.30

19.30

9.00

Konfirmandindskriv ning
(blt/jrh)

(Jette Rosendal)

(Jette Rosendal)

27. september
17.s.e.Trinitatis

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

4. oktober
18.s.e.Trinitatis
11. oktober
19.s.e.Trinitatis

10.30

19.30

(Bente Luise Toft)

Aftensang
(Jes Rønn Ha nsen)

10.30

9.00

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

18. oktober
20.s.e.Trinitatis
25. oktober
21.s.e.Trinitatis

Strib Kirke

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

14.00

10.30

Familiegudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

1. november
Allehelgen

10.30

19.30

9.00

(Bente Luise Toft)

Mindegudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

Høstgudstjenester
Traditionen tro fejrer vi høsten med
gudstjenester i Strib, Røjleskov og Vejlby
kirker henholdsvis den 30. august,
6. september og 13. september.
Efter gudstjenesterne i Røjleskov og
Vejlby er der kirkefrokost i missionshusene. Efter gudstjenesten i Strib er
der kirkefrokost i sognegården.

Kirkebil
Benyt gerne ”kirkebilen” hvis det kniber med transport til gudstjenesterne.
Ring til TAXA tlf. 6441 4055 helst inden kl. 8.00 søndag morgen.
www.pas torat.dk
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Kirkekor
Spirekoret (7-9 år) gennem lege og sangøvelser oplæres børnene i at synge i
kirkekor. Tilmelding til korleder Helle Sørensen, hds@pastorat.dk
Pigekoret (9-12 år) øver tirsdage kl. 15-16, korleder Helle Sørensen
Motetkoret (13 år +)
øver torsdage kl. 16-17,
korleder Birgitte Skovmand
Motetkor-Junior (fra 11 år)
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. Efterårshold om torsdagen
fra den 20. august til den 8. oktober kl. 9.00 i Strib kirke.
Tilmelding til Kristine Z. Nüchel, 23 95 58 05
eller vsr_pastorat@mail.dk

Legestuen
Hver tirsdag kl. 9.30-11.30 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.
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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: 31. august,
28. september, 26. oktober, 23. november og 14. december.
Tilmelding til Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk

Vejlby-Middelfart Indre Mission
24.sept. kl. 19.30 Høstfest. Missionær Arne Nørgaard, Gram
22.okt. kl. 19.30 Bibelforedrag. Pastor Bente Luise Toft, Vejlby
5. nov. kl.19.30 Filmaften. Jørgen Lundsgaard, Vejlby
Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 1 4 40

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag
Tirsdag den 8. september kl. 19.30
”Glem ikke gæstfriheden” v. Clement Dachet, Århus
Sted: Asperup sognehus, Kirkestræde 1, 5466 Asperup
Clement Dachet fra Nigeria har boet i Danmark siden 2008 og har bl.a. arbejdet
for Mission Afrika. Han mener, at man som nydansker har en opgave i at lære den
danske kirke at kende, men også, at folkekirken i gudstjenesten omvendt må vise
mere almindelig gæstfrihed over for de fremmede.
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30
”At rejse er at perspektivere” v. Anders Kjærsig, sognepræst i Nr. Søby-Heden
Sted: Sognehuset v. kirken, Kirkevej, 5464 Brenderup
H.C. Andersen skriver: "at rejse er at leve". Jeg siger: "at rejse er at perspektivere". Hvad vil det sige? Når man perspektiverer, spiller man det hjemlige og fremmede ind mod hinanden. Foredraget vil beskæftige sig med så forskellige fænomener som tid, trafik, gastronomi og dyrevelfærd. Men således, at vi ser på vores
eget hjem gennem de fremmedes øjne og vice versa.
Kontaktperson: Bente Iversen, tlf. 23 34 61 53
www.pas torat.dk

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 13

Vejlby-Strib FDF
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
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NYT FRA MIDDELFART PROVSTI
Kirkehøjskole
I næste sæson af kirkehøjskolen skal vi rundt om, inden i, bagom kirken og se ind i fremtiden for vores kirker. Vi skal høre om kirkekunst og interiør før og nu, vi skal høre om
kirkens historie og vi skal have et bud på, hvor kir ken er på vej hen anno 2015. Sæsonen
sluttes af med en udflugt til Nyborg kirke.
3. oktober 2015 i Strib Sognegård: Hvor er
kirken på vej hen v/ Birgitte Stoklund
Larsen
14. november 2015 i Tanderup Sognegård:
Moderne kirker v/ Benny G. Schuster
16. januar 2016 i Ejby: Hvad kan gudstjenesten bruges til v/ Niels Henrik Arendt
Læs mere om kirkehøjskolen på
www.kirkehojskole.dk

Salmemaraton

Birgitte Stoklund Larsen er teolog og journalist.
Fra 1. august 2015—Bibelselskabets generalsekretær med
erfaring både fra forlags- og mediebranchen samt den
kirkelige verden. Hun kommer til Strib med foredrag om
kirkens fremtid.

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
blev til en stor succes. 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
Onsdage i august i Nørre Åby kirke
2. sept. Brenderup, 9.sept. Indslev,
16.sept. Brenderup, 23.sept. Indslev
30.sept. Gelsted, 7.okt. Tanderup,
21.okt. Ejby, 28. okt. Balslev
4.nov. Fjeldsted kirke
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GLÆDE OG ALVOR I NATUREN
Der er så meget at glæde sig over. Forsommerens bedårende blomstrende træer
bidrager til stor fryd. Naturen med dens mangfoldighed af levende væsener og
planter er et under, men naturen er mere end det. Naturen er vort livsgrundlag.
Og dermed er naturen noget stort. Ja noget, der er langt større end vi mennesker, der til tider glemmer, at vi skal tage vare på den.
Allerede nu har jeg skrevet mig lidt væk fra glæden og hen mod alvoren. Men ærlig talt – oprigtig glæde kan ikke findes uden alvor. Forleden gik jeg fortælletur på
Hindsgavl med en gruppe fra den lokale mandagscafé fra Røde Kors. Vi nåede i
parken til det sted, der kaldes ”Verdens Ende”, hvorfra man kan se til borgbanken Gammel Slot. En lille karavane af børn i trafiksikre veste bevægede sig afsted
henover engen og henimod en flok græssende køer ved borgbankens fod. Dette
syn fik mig til et øjeblik at glemme mine pligter som historisk guide.

Her i det grønne gik de små. Langt travede de. De standsede og kiggede på køerne. Og køerne kiggede på dem. Jeg nød synet og glædede mig. Nedenunder glæden lå alvoren: her er naturen, her er køerne på græs og her er børnehavebørnene ude i det fri.
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Jeg er blevet en moden mand.
Jeg kan, når jeg ser børn, tænke
på min egen barndomstid, der
rummer en rigdom af erindringer. Jeg kan kigge indad og tilbage, men lykkeligvis kan jeg umiddelbart glæde mig over børnene i
nuet.
Jeg kan tænke på, at de nu vokser op – og at de samler øjeblikke
og erfaringer, der fylder deres
menneskelige klangbund.
Der er linjer i sange og salmer, som stærkt har grebet mig. Jeg kommer ofte i tanke om disse linjer af Hans Adolf Brorson:
Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde!
Peter Storm

Løsning på livets gåde
Den lille pige råbte til min kone:
"SE, jeg SJIPPER!
Jeg KAN bare IKKE
men jeg GØR det ALLIGEVEL!
For vi skal ha GÆSTER i aften
og jeg GLÆDER mig
og jeg kan ikke VENTE
så jeg SJIPPER!"
Skønt jeg har svært ved at forestille mig
en sjippende skaber
slog det mig straks
at cirka på samme måde
må livet være opstået."
Benny Andersen
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DA ERIK SKØD HUL I SKYEN
Team Rynkeby samler penge ind til Børnecancerfonden. Dette sker gennem talrige arrangementer, som deltagere i årets cykelhold til Paris, står for at arrangere.
På Strib Skole har René Dueholm Caspersen, der er forælder på skolen, tilrettelagt et løb for skolens børn sammen med en af skolens idrætslærere.
Børnene har været hjemme
hos forældre, bedsteforældre, naboer og bekendte og
skaffet sponsorer til løbet.
Dagen før Store Bededag
var alle parate til at løbe for
at skaffe penge til den gode
sag, en portal var stillet op,
og kl. 13 skulle 300 børn i
indskolingsklasserne sendes
af sted.
Det var min lod som skoleleder at skyde løbet i gang. Startpistolen var ladt, og
alle børnene var parate til at yde deres bedste. Desværre var en sort sky dukket
op og stod faretruende bag skolen. Vi håbede det bedste og var enige om at sætte løbet i gang.
Netop som skuddet lød brød uvejret løs. Et tordenskrald lød, og regn og hagl væltede ned over de mange børn, der allerede hurtigt var ude på ruten. Lærerne fik
standset børnene og bragt dem i tørvejr, og vi var nødt til at afbryde løbet.
En time efter var det dog klaret op, og klasserne
fra 4. – 9. årgang løb mere end 35.000 kr. ind til
Børnecancerfonden. I sidste uge kunne vi så gennemføre løbet for indskolingsklasserne, og heldigvis var vejret nogenlunde fint denne dag. Vi
har nu samlet på ca. 66.000 kr. ind til det gode
formål, og indsamlingen er ikke endeligt afsluttet.
Det har været en stor oplevelse for børnene at deltage i løbet, og engagementet
har været stort. Samtidig har der i mange samtaler i klasserne været fokus på, at
vi har kunnet hjælpe børn med cancer. Men – børnene havde en god forklaring på
at torden, regn og hagl satte i gang, da startskuddet lød: Erik skød hul i skyen!
Erik Busk
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KIRKELIGE HANDLINGER
Døbt i Strib kirke

Døbt i Vejlby kirke

15. februar Laurits Nygaard Gade Duus

10. maj

22. februar Alba Sofie Lisberg Jacobsen
Caroline Weismann Schmidt
Frederiksen
8. marts

Freya Vase Kaufmann

14. marts

Sarah Xian Kjærg aard Hansen

15. marts

Jonathan Marius Munkholm

5. april

Theodor Niemeier

11. april

Victoria Bodal Andersen

Viet i Strib kirke
25. april

Christina Illum Veel Jeppe &
Mark Post Steenholdt

9. maj

Michella Maria Pedersen &
Torben Hørup Meyer

Merle Rydeberg Abildgaard Top

Viet i Vejlby kirke
9. maj

Stina Catharina Andersen &
Troels Primdahl

30. maj

Louise Lykke Madsen & Jacob Juul

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
14. marts

Lydia Vindum Bjerregaard

23. marts

Lester Pleven Holm

24. marts

Hans Wentzel Skov

8. april

Jens Sigvald Møller Kyndesen

Begravet/bisat fra Strib kirke
27. januar

"Mette" Karen Margrethe Ulstrup

6. februar

Levy Christian Larsen

18. februar Erna Hansen
19. februar Rigmor Hansen
7. marts

Lissy Merethe Kingo Hansen

30. april

Martha Lysholt Jensen

Døbt i Røjleskov kirke
14. maj

Liv la Cour Bentzon

Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
13. april

Erna Antonie Jensen

24. april

Hans Oluf Sørinus Schmidt
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NAVNE OG ADRESSER
Kirkekontoret

Kirkegårdene

Strib Sognegård
Strib Landevej 1, 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
Tlf.: 21 47 38 97
graverkontor@pastorat.dk
Onsdag er fridag

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

Sognepræster

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

Bente Luise Toft
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 Allé 38, Strib
Tlf. 64 40 10 75, jrh@km.dk
Mandag er fridag

Birgit Nørtoft, 28 53 67 70

Organister

Indsamlinger

Birgitte Skovmand

Juli: Danmission

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

August: Folkekirkens Nødhjælp

Helle Sørensen

September: Dansk Missionsråd

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

Oktober: KFUM’s sociale arbejde

Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Kirkebladet udgives af Vejlby-Strib-Røjleskov menighedsråd.
Redaktion: Bente K. Nørgård-Søre nsen, Kristine Z. Nüchel, Tor ben Iverse n (ansv.)
Forside: ”Optimisten” af Anette Walther Fassing, www.soevindkro.dk
Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart
Deadline for næste blad: 1. oktober 2015
Materiale og indlæg sende s til redaktionen: vsr_past orat@mail.dk
Du kan også finde os på Facebook - Vejlby-Stri b-Røjlesk ov kirker
Du kan ”like” siden, se billeder og opdateringer
omkring
arrangementer ved vore tre kirker.
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