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”Så bliver da

tro

, håb, kærlighed, disse tre.”
(1. Kor. 13,13)

Fra redaktionen
Tro, håb og kærlighed
Vi har valgt temaet ”tro” som tema i dette kirkeblad. Forskellige indlæg og artikler belyser
dette. Det vil blive fulgt op af temaerne ”håb” og ”kærlighed” i de næste 2 kirkeblade.
Mange tak for de tankevækkende indlæg. Vi er rigtig glade for, at så mange velvilligt bruger tid og energi på at fortælle, hvad der ligger dem på sinde. Vi opfordrer derfor allerede
nu til at sende os indlæg om de næste temaer.
Ny hjemmeside
Der har i nogle måneder været arbejdet på at få en ny hjemmeside for pastoratet. Den er
nu tæt på målstregen. Vi forventer, at de sidste brikker er på plads, så den nye platform
kan komme i luften inden udga ngen af oktober 2015. Der vil i den forbindelse blive trykt
en lille vejledning til, hvordan man kan se den nye hjemmeside.
Selv om hjemmesiden nu bliver tilgæ ngelig for alle, så er den ikke færdig. Den vil hele
tiden være foranderlig i forhold til løbende ændringer og tilpasninger. Vi håber og tror på,
at menigheden vil være medvirkende til at sikre altid vedkommende og aktuel orientering. Vi glæder os til at vise jer hjemmesiden og til at lytte til jeres mening om den.
Torben Iversen, ansvarshavende

Min tro
Jeg har troet på Gud så langt tilbage, som
jeg kan huske: jagtet ham, udfordret ham
og misbrugt ham, for at erkende, at graven er tom. Der var simpelthen ingenting.
Jeg gik i kirke, var ’hattedame’, lyttede,
så, og blev bekræftet gang på gang: jeg måtte erkende at have taget fejl. Mine af
skepsis lukkede øjne var ikke udviklede færdigt. Jeg skyggede for mig selv. For
han var der jo, blev forkyndt hele tiden; jeg må være blevet forandret undervejs
af Helligånden. Tænk engang, hvis ens tro gik med barnesko hele livet igennem,
så var der ikke plads til vækst, og man havde slet ikke forandret sig! Troen vokser,
selvom vi kun erkender stykvis eller ser os som i et spejl.
Det er dejligt at tro på Gud, for han er der og går med dig. Det betaler sig at kæmpe med livets store spørgsmål. Han svarer os, når vi beder eller takker, fordi han
er en virkelighed, som ikke kan bortforklares. Læser man i bibelen, er han også
dér. Det er meget underligt. Ofte må jeg bede: Herre, giv mig mere tro og mere
kærlighed til at kunne elske Dig og min næste. Det er vildt, at det skal være så
enkelt.
Kirstin Deckert
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Så bliver da viden og tro disse to
Jeg tror, at jeg ved om klodens og livets oprindelse for millioner af år siden.
Jeg ved, at jeg tror, at bag alt dette står en uendelig stor skabermagt.
Jeg tror, at jeg ved, hvordan et menneske kan beskrives som sammensat af 50 l
vand, kulstof nok til 9000 blyanter, fosfor til 2200 tændstikker, jern til et tretommerssøm, kalcium nok til at kalke et mindre hus, fedt nok til syv stykker sæbe, lidt
magnesium, svovl og nogle andre grundstoffer. Jeg ved, at jeg tror, at disse
grundstoffer tilsat Guds ånd er blevet verdenshistoriens mest fantastiske eksperiment.
Jeg tror at jeg ved, hvordan menneskers egenskaber er styret af livets byggesten,
dna og ydre påvirkninger. Jeg ved, at jeg tror, at Han, som sagde: ”Følg mig, så
skal I blive virkelig frie,” talte sandt.
Jeg tror, at jeg ved og kan forklare menneskets grundlæggende behov ud af
protein, kulhydrater, fedt, vitaminer, salte og vand, lys, hormoner og klimatiske
faktorer. Jeg ved, at jeg
tror, at der findes noget,
som ikke kan beskrives med
en kemisk eller fysisk
formel. Kærligheden, som
har sit udspring i skabelses
morgen og langfredag.
Jeg tror, at jeg ved, hvordan
vore døde kroppe bliver
nedbrudt af mikroorganismer og indgår i det store
biologiske kredsløb. Jeg
ved, at jeg tror, at vore livs
koder ligger gemt hos den
uendelige skabermagt, hvis
ord skaber, hvad det nævner.
Så bliver da viden og tro disse to, ikke modsætninger, men komplementære størrelser, hvis sammenhæng vi nu kun forstår stykkevis og først skal forstå fuldt ud,
når kærligheden bliver enerådende i den store påskemorgen.
Poul Sloth Petersen
cand.agro., u-landskonsulent, Herning
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Feltgudstjeneste
Følgende er et lille uddrag af mine ”erindringer” fra en af mine perioder som feltpræst i
Afghanistan i 2008. Jeg er 3 dage forinden - sammen med et kompagni fra Den kongelige
Livgarde - kommet ud til den nyetablerede lille forpost ”Armadillo” i Helmand-provinsen,
hvor der dagligt var sammenstød med Taliban.
Allerede den 2. marts var det søndag – og jeg
ville holde feltgudstjeneste. Det var ikke sådan lige at få en aftale med kompagnichefen
om det. Der var simpelthen bare mere presserende ting, at tænke på for ham. Og det
kan jeg på ingen måde bebrejde ham. Han
knoklede nat og dag, og gik selv forrest i
rigtig mange situationer. Jeg måtte selv få
det arrangeret, og det er også helt fint. Jeg
tror jeg valgte at holde den om aftenen, selv
om det ikke var muligt at finde et tidspunkt,
hvor alle var ”hjemme” i Armadillo. Jeg havde min feltpræstepakning med, som er en historie i sig selv. Men i den er der lige det nødvendigste i form af et lille kors, alterbog, en stola, lidt alt erbrød, kalk, vin og et par lysestager og nogle lysestumper. Det var godt slidt og støvet det hele, da jeg fik fundet kassen
frem. Og jeg fandt et lille ledigt hjørne i lejren. Jeg fik stablet nogle tomme ammunitionskasser oven på hinanden, og sat kors og lys op - og gik så rundt i lejren og indbød folk til
gudstjeneste. Der kom ikke mange. Mine ”bofæller” fra militærpolitiet kom, og måske et
par enkelte andre. Men vi holdt en lille gudstjeneste, hvor vi sang 3 salmer, hørte søndagens tekst, og jeg holdt en lille prædiken. Vi holdt altergang så godt vi nu kunne, og bad
soldatens bøn og fadervor. Og det hele varede vel cirka en ½ time. Herefter er der tradition for at feltpræsten giver en øl! Men da alkohol selvfølgelig var bandlyst overalt i det
danske ansvarsområde, og da der ingen sodavand kunne fås, blev det bare til en smøg og
en flask e lunken vand.
Jeg husker faktisk ikke mine prædikener. Jeg havde måske skrevet et par stikord ned i en
lommebog, som jeg ikke har mere. Der var jo selvfølgelig ikke noget der hed ”kontor” og
”computer” og hvad præster ellers er forvænt med. Der var en feltseng og en notesbog
og en kuglepen der ikke rigtig kunne fungere, fordi der kom støv i ”kuglen”, når man havde skrevet fire ord på det støvede papir. Jeg forsøgte at finde en filtpen, men der var ingen filtpenne… i hvert tilfælde kunne jeg ikke finde en i det kaos der var. Og så måtte jeg
bare huske mine prædikener i stedet for. Det har jeg haft gav n af siden.
Jeg fa ndt ud af, at man ikke skulle ”optræde” som feltpræst eller som præst i det hele
taget. Det var ikke et show eller en underholdende forestilling, der skulle fyres af. Opgaven var – midt i sin hjælpeløshed – at være et åndehul midt i alt det der var fremmed og
kaotisk for os. Hvilken velsignet opgave: Midt i en situation, hvor der er krig og kaos, at
skulle forkynde Guds fred.
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Den primære årsag til, at jeg holder af gudstjenesten, hvad enten den foregår i felten under primitive forhold eller i en fredelig luksus-kirke herhjemme er den: At gudstjenesten
er at finde læ eller ”asyl” i Ordet.
Ej vil jeg bytte,
Gud, i din hytte
tiggerens plads
bort for det sæde,
stolte beklæde
højt i palads.
Godt ikke fattes, hvem du haver kær,
lavt er ej bænket, hvem Gud sidder nær.

Der er mange der kritiserer folkekirken for at være kedelig. Jeg er i bund og grund ret
ligeglad med om mine gudstjenester er kedelige. For om noget er kedeligt eller sjovt er
en himmelråbende irrelevant målestok i gudstjenestens sammenhæ ng. At soldater og
menighed oplever et ”asyl” i en gudstjeneste er derimod afgørende. Og ”asyl” har ikke
noget med underholdningsværdi at gøre. Det har noget med ”hjælp i rette tid” at gøre.
At mange mennesker vælger gudstjenesten fra, kan man således ikke primært afhjælpe
ved at gøre den mere ”spændende”, eller give en gudstjeneste alle mulige forunderlige
overskrifter. Herhjemme kalder man det ”nytænkning”, og mange falder på halen og synes, det er helt enestående, hvis præsten ikke læ ngere står på prædikestolen, men står
på gulvet, kan spille på guitar og lave en ga ng dårlig kødsovs. Men det er ikke nytænkning. Det er at tale ”udenom”, fordi vi er forfængelige og let kommer til at gøre vore
egne ”hundekunster” til det centrale. Det er i hvert tilfælde det der sker, når ordet
”spaghetti” konkret stjæler overskriften, og placerer sig foran ordet ”gudstjeneste”. Så
kalder vi det ”Spaghetti-gudstjeneste”. Bogstavelig talt er overskriften blevet erobret af
det ”åndfulde” ord ”spaghetti”, som har skubbet ordet ”gudstjeneste” ud til højre. Og
”spaghetti” kommer dermed også i åndelig forstand til at fjerne fokus fra det der fundamentalt skal bære os i livet: Gudstjenesten er (med Ingema nns romantiske udtryk) det
”kærligheds-asyl” for mennesker (for præst og menighed), der er i åndelig eller fysisk
nød. Men man skal ikke gå i kirke, hvis man trænger til spaghetti. Det kan ikke anbefales.
Så skal man gå i køkkenet eller på restaurant.
Når mange vælger gudstjenesten fra er det ikke fordi, der ikke bliver serveret spaghetti i
den. Det er nærmere fordi, mange ikke oplever eller føler et særligt stort behov for asyl, i
vores trygge samfund. Men når de så endelig har behov for dette asyl, bliver de mødt af
spaghetti. Eller så er det fordi, at vi i dag mener vi kan købe os til erstatning for det asyl. Vi
kan købe os til det, som vi håber kan gøre os trygge eller kan give os noget livsglæde. I
stedet for at gå i kirke om søndagen for at finde trøst, kan vi jo trøste os med og glæde os
over vores kønne have, den skønne natur, den nye bil der skal vaskes, eller en god fodboldkamp i fjernsynet. Jeg synes da også at alle disse ting er fine, men jeg tror også, at de
i sidste ende er en forgængelig erstatning og en ”sølle trøst” der egentlig efterlader mennesker i et åndeligt tomrum. Et åndeligt tomrum som kun evangeliet, som er Guds eget
livgivende Ord, kan udfylde. I det Ord bliver angsten dæmpet. I det Ord finder vi fred midt
i det vi kæmper med.
Jes Rønn Hansen, sognepræst
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Sakramenter
Den luthersk-evangeliske kirke, som vi i den Danske Folkekirke tilhører, har to
sakramenter: DÅB og NADVER.
Et sakramente er en hellig handling, knyttet til et synligt tegn.

DÅB
Dåben er en videreførelse af Jesu egen dåb. Jesus blev ifl. Markusevangeliet døbt
af Johannes Døberen i Jordan– floden (Markus 1,1-13). Først efter Jesu dåb og
fristelse i ørkenen, var han i stand til at begynde sit virke. Jesus videregav dåben
til sine disciple på et bjerg i G alilæa. Vi kender ordet ”discipel” fra Det Nye Testamente. Det er latin og betyder elev/lærling. Jesu disciple stod altså i
”Mesterlære” hos ham. Opgaven på deres svendestykke lød: ”Mig er givet al
magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer
dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil
verdens ende.” Ved dåbsritualet tegnes korsets tegn to gange, både for menneskets ansigt og for dets bryst, således, at hele menneskets mentale tilstand, fornuft og fysik bliver beskyttet af korsets tegn til et vidnesbyrd om, at det skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.
Der svares bekræftende på trosbekendelsen, 3 x
”ja”. Mennesket svarer hermed ”JA tak” til Guds
pagt med sig. Vi skal intet gøre, blot tage imod
Hans pagt. Syndernes forladelse er en del af dåbens gave, fordi Jesus Kristus døde på korset for
vores skyld. Derfor kan vi til enhver tid bede om
tilgivelse og få den. Dåben står altid ved magt,
også efter døden.
Herefter døbes ”barnet” med vand og Helligånd,
som renser og genføder. Vandet er sakramentets
synlige renselsestegn.
Disciplene tog deres opgave alvorligt og begyndte at døbe på Jesu ord. Pinsedag blev den første
store dåbsdag – også kaldet for ”Kirkens fødselsdag” (ApG 2). Siden er den kristne dåb blevet viderebragt, slægt efter slægt. De
fleste af os har også modtaget dåben som barn. Men betyder dåben da så meget? Det er en smuk gammel familietradition – og meget, meget mere! I dåben
bliver Guds favnende og barmhjertige hænder rakt frem imod os. Vi lader os blive
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små, og ved at modtage Guds ubetingede kærlighed og nåde, bliver vi ved Helligåndens kraft i stand til som disciple at viderebringe kærligheden til andre. Essensen af Jesu lære er ”det dobbelte kærlighedsbud: ”Du skal elske Herren din Gud
og din næste som dig selv.” Som mig selv? Jamen, min næste kan jo være hvem
som helst! Ja, lige netop. Ligegyldigt hvem han/hun er, er hvid eller sort, bærer
tørklæde eller ej, er én, du har sympati for – eller mildest talt ikke bryder dig om,
så er han/hun blevet din næste, som du skal elske som dig selv. Over for dette
bud, har vi en tendens til at indsnævre kærlighedsbuddet: ”Elsk din næste – og
lad mig have haderetten overfor min fjende” – det må være rimelig tankegang,
synes vi. Men Jesus er ikke enig med os. Han uddyber buddet og udvider det til
også at omfatte vor fjende, som er imod os.
Andre religioner er enige med kristendommen langt hen ad vejen mht. humanisme og næstekærlighed, men det er særegent for kristendommen, at vi påbydes
at elske vore fjender. Det er kristendommens kendemærke.

NADVER
Også på Jesu tid var påsken den største fest i året for jøderne - og er det stadigvæk (til minde om israelitternes udvandring fra Ægypten). Derfor skulle Jesus naturligvis fejre påskemåltidet sammen med sine venner, sine udvalgte disciple – de
tolv apostle (af græsk betyder "udsendinge"). Under Måltidet siger Jesus, at én
af dem vil forråde ham. Vi kan forestille os den uro, der pludselig bliver omkring
bordet. Disciplene spørger alle sammen:
”Det er vel ikke mig, Herre?” ”Det er én,
som med hånden dyppede i f adet sammen med mig”, svarer
Jesus. Men det er jo ikke noget svar – de
havde jo alle dyppet i fadet sammen
med ham. Men så siger Judas, som forrådte ham: ”Det er vel ikke mig, Rabbi?”
og Jesus svarer ham:
”Du sagde det selv.”
Og nu kommer det aldeles vigtige i teksten, som er det afgørende, som vi skal
lægge mærke til: Jesus beder ikke sin
egen forræder om at gå. Han samler alle
sine disciple – og han samler os – alt
vort oprør og forræderi til trods. Og han
beder ikke en eneste af os om at gå, når
nadverbordet er dækket – eller på noget som helst andet tidspunkt.
www.pas torat.dk
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Han beder os derimod om at være med. Nadveren er ikke for de særligt fromme,
men for alle Judasér i én ynkelig badulje. Der findes en historie om Judasskikkelsen, som jeg aldrig har glemt:
Engang blev en kunstner udvalgt til at lave et maleri i en kirke på Sicilien. Emnet var: Jesu liv.
I flere år arbejdede kunstneren på sit værk. Endelig stod det færdigt – på nær to vigtige figurer: Jesus som barn og Judas Iskariot. En dag mødte han nogle børn. Blandt dem en tolvårig
dreng, hvis ansigt rørte kunstneren dybt. Han tog ham med sig, og dag efter dag sad drengen tålmodigt som model, indtil barnets ansigt var gjort færdigt. Men stadig manglede
kunstneren én, der kunne stå model til portrættet af Judas. Han havde selv forestillet sig
Judas som en mand, forkvaklet af livet, afkræftet af at have hengivet sig til grådighed og
begær. I årevis søgte kunstneren. Men så en aften, da han sidder på en beværtning over et
glas vin, vakler en udtæret og pjaltet skikkelse over dørtrinet og falder omkuld på gulvet.
Kunstneren løfter manden op – og ser ind i et ansigt, som bevæger ham dybt. Ansigtet synes
at være mærket af enhver menneskelig synd og nedrighed. Stærkt ophidset hjælper kunstneren dette menneske på benene og siger: ”Kom med mig!” Her er endelig modellen til Judas. I mange dage – også nætter – arbejder kunstneren for at fuldende sit mesterværk. En
dag bryder modellen sammen og skjuler hulkende ansigtet i hænderne. Langt om længe bliver der stilhed, og manden vender sig med indtrængende øjne mod den gamle kunstner og
hvisker lavmælt: ”Husker du mig da ikke? For mange år siden var jeg model for dig, da du
skulle male Jesusbarnet!” Ja, for bag den snuskede Judas gemmer Jesus sig. Bag sin egen
forræder skjuler Jesus sig. Jesus skjuler sig bag ethvert menneske og er der.

Også i nadveren skjuler Jesus sig. Ligesom Jesusmodellen var til stede i Judasmodellen, således er Jesus til stede i brød og vin, selv om han er uigenkendelig og
optræder i en anden skikkelse. Han giver sig selv. Ordet om ham hører vi, og gennem ørerne kommer ordene op i hjernen – men vi skal også have ham ud i kroppen. I kroppen bliver Jesus i kraft af madens fordøjelse ét med os – Han kommer
ud i blodet, ud i cellerne. Han giver os det mest kostbare i verden: det legeme,
som blev sønderknust af mennesker og for mennesker; men som Gud oprejste af
graven påskemorgen. Dette lidende og sejrende legeme giver han os i skikkelse
af vin og brød (sakramentets synlige tegn). Til gengæld må vi læsse alt det tvivlsomme, som klæber til os - af ved alterskranken.
Judasmodellen i maleriet var tydeligt mærket af sit forræderi; det var ikke til at
skjule. Vi andre ser for det meste ordentlige og pæne ud, men vi har alle vore fejl.
Værst er det nok med det, vi prøver at fortrænge for os selv, fordi vi ikke magter
at bære det alene. Men ved alterskranken lægges alt frem for Vor Herre.
Han renser os med sit blod og styrker os med sit legeme, og giver os derved mod
og kraft til at fortsætte vort liv i verden som Jesu disciple efter hans gode vilje.
Det er nåde over nåde.
Fred og alt godt, Grethe Gitz Christiansen
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Sognekalender
Bazar for Danmission
Fredag den 20. november i Strib Sognegård
I år har Vejlby Bazar for Danmission flyttet ind i Strib Sognegård.
Dagens program: Kl.14.30 mini-koncert med Strib SFO børn; foredrag ved De Globale Fortællere Mads Kristensen, Gram, og Malene Skannrup, Århus, om Cambodja; Boder med
julepynt, hjemmelavede lækkerier, tombola og hygge ved kop kaffe og kage. Køb en ting
og støt Danmissions arbejde. Bazaren fortsætter kl. 19.30 med aftenmøde.

Adventsmusikgudstjeneste i Røjleskov kirke
Søndag den 29. november kl. 19.30
Musikgudstjenesten indleder den stemningsfulde
adventstid med tekster, prædiken, adventssalmer
og adventskirkemusik for fløjte, kor og orgel, og
første lys i adventskransen tændes.
Medvirkende: sognepræst Bente Luise Toft,
Motetkoret, Laura Folmer, fløjte, Birgitte
Skovmand, orgel.
Efter gudstjenesten indbydes alle til æblekage og kaffe i Missionshuset.

De 9 læsninger i Vejlby kirke
Søndag den 13. december kl. 19.30
Julesalmer, fransk orgelmusik, fløjtemusik, juletidens korsang.
Medvirkende: Sognepræst Jes Rønn Hansen, oplæsere, fløjtekvartet fra Talentlinien, Spirekor og Pigekor ved Helle Sørensen,
Motetkor og orgel og akkompagnement ved Birgitte Skovmand.

Julekoncert i Strib Kirke
Tirsdag den 15. december kl. 19.30
Carambakoret fra Middelfart under ledelse af dir. Janne Møller holder julekoncert i Strib
kirke. Koret er et blandet sangkor af kvinder og mænd, der øver på Lillebæltskolen i
Middelfart. På programmet er blanding af danske og udenlandske julesa nge og viser.
www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke
25. oktober
21.s.e. Trinitatis
1. november
Allehelgen

14.00

10.30

Familiegudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

Røjleskov Kirke

10.30

19.30

9.00

(Bente Luise Toft)

Mindegudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

8. november
23.s.e. Trinitatis
15. november
24.s.e. Trinitatis

Strib Kirke

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

9.00

10.30

(Jes Rønn Ha nsen)

Junior konfirmander medv.
(Jes Rønn Ha nsen)

22. november
S.s. i kirkeåret
25. november
Onsdag

9.00

10.30

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

17.00
Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

29. november
1.s.i Advent

9.00

10.30

19.30

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

Adventsmusikgudstjene ste
(Bente Luise Toft)

6. december
2.s.i Advent

10.30

14.00

(Bente Luise Toft)

Strib skole medv.
(Bente Luise Toft)

13. december
3.s.i Advent

19.30

10.30

9.00

De 9 læsninger
(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

20. december
4.s.i Advent
23. december
Lillejuleaften

9.00

10.30

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

14.00
Julefamiliegudstjene ste
(Bente Luise Toft)

24. december
Juleaften

14.30 (Bente Luise Toft)
16.00 (Bente Luise Toft)

25. december
Juledag

10.30

10.30

9.00

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)
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14.30 (Jes Rønn Hansen)
15.30 (Jes Rønn Ha nsen)

13.30
(Bente Luise Toft)
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Vejlby Kirke

Strib Kirke

26. december
2. juledag
27. december
Julesøndag

Røjleskov Kirke
10.30
(Jes Rønn Ha nsen)

10.30
(Jes Rønn Ha nsen)

31. december
Nytårsaftensdag

(Bente Luise Toft)

1. januar
Nytårsdag

(Jette Rosendal)

3. januar
Helligtrekonger (H3K)

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

10. januar
1.s.e.H3K

16.00
14.00

10.30

9.00

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

17. januar
S.s.e.H3K
24. januar
Septuagesima

14. februar
1.s.i Fasten

9.00

10.30
(Jes Rønn Ha nsen)
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9.00
(Bente Luise Toft)

14.00

9.00

10.30

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

24. februar
Onsdag

6. marts
Midfaste

10.30
(Bente Luise Toft)

Familiegudstje neste
(Bente Luise Toft)

21. februar
2.s.i Fasten

28. februar
3.s.i Fasten

10.30
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

31. januar
Sexagesima
7. februar
Fastelavn

9.00
(Bente Luise Toft)

9.00

10.30

(Jette Rosendal)

(Holger Lissner)

17.00
Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

10.30

9.00

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

10.30

10.30

Kirkefrokost
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 11

Sopran, fløjt og orgelbrus
Fredag den 15.januar kl. 20.00 i Strib kirke
Fri entré
Fejende festlig nytårskoncert med 3xSkovmand på musikalsk eventyr.
De medbringer elegante triller fra barokken, svævende dejlige melodier af Carl
Nielsen, bravurarier for sopran og brusende orgelfanfarer. Alt serveret med et
smil og en anekdote eller to.
Kom og nyd en dejlig aften med kræs til
øregangene og bobler og sødt til ganerne!
3xSkovmand =
Katrine Bach Skovmand, sopran
Nanna Skovmand Kagan, fløjte
Birgitte Skovmand, orgel

Onsdagskirken i Strib kirke
d. 25. november og d. 24.februar
Vi begynder kl. 17 med en anderledes gudstjeneste:
Hverdagsgudstjeneste - gæstemusiker - børn og voksne fællesspisning - præsten ned fra prædikestolen.
25. november kommer popband ”Poplicks” og spiller til
gudstjenesten. Også næste år håber vi på at 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

Fastelavn i Vejlby kirke
Søndag den 7 . 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.
12 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
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Kirkekor
Korskole (7-9 år) synger, hygger, leger onsdage kl. 14-15 med Helle Sørensen
Børnekoret (9-12 år) øver onsdage 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.
Forårshold: torsdage fra 21. januar til 17. marts. 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 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:
23. nov., 14. dec. og 18. jan., 29. feb. og 14. marts.
Tilmelding til Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk

www.pas torat.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:

Tirsdag den 10. november i Nørre Aaby
Hvad er det uopgivelige i kristentroen?
v/ Arndt Jessen Hansen, Mariager
Den tidligere domprovst i Viborg vil komme med et bud på,
hvad der er det uopgivelige i kirkens forkyndelse.
Nørre Aaby Sogne hus, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby

Tirsdag den 8. december i Strib Sognegård
Glæden ved at SE dit medmenneske
v/ Lene Margård Pedersen, Haderslev

Lene er c afeleder i den sociale café Parasollen,
tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde.

”Det har utrolig stor betydning for hvert enkelt menneske at blive SET. At der er nogen, et andet menne ske,
som lægger mærke til mig - både i de dage, hvor det går godt, og man kan dele glæden over livet – men lige så
vigtigt også i de dage, hvor livet er svært. Hver enkelt af os har brug for de andre – men de andre har også brug
for mig og dig. Det gør os godt at være noget for andre.”
Strib Sognegaard, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart

Vejlby-Middelfart Indre Mission
Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 14 40

5.nov. Filmaften. Jørgen Lundsgaard
20.nov. Bazar i Strib Sognegård (se side 9)
10.dec. Julemøde Vejlby. Missionær Elna Thisgård Olesen, Tommerup
29.dec. Julefest i Røjleskov Missionshus
14.jan. Bedemøde. Pastor Jette Rosendal, Kauslunde
28.jan. Nytårsfest. Erik Back Pedersen, forstander på Børkop Højskole
4.feb. kl. 18.30 Årsmøde med fællesspisning
18.marts Bibelforedrag. Pastor Johanne Fårup, Middelfart

17. marts kl. 19.30 Soldatervennestævne i Strib Sognegård.
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Nyt fra Middelfart provsti
Kirkehøjskole
”Vores kirker” er temaet for denne sæson af k irkehøjskolen. Vi skal vi rundt om, inden i
og bag om historien 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 så skal vi have et bud på, hvor kirken
er på vej hen lige nu. Sæsonen sluttes af med en udflugt til Nyborg Kirke, hvor vi skal høre
om og se Maja Lisa Engelhardts smukke altervindue.
Læs mere om programmet på www.kirkehojskole.dk
Lektion 2: Nyere kirker - indret ning, symboler og kunst
v/lektor Benny Grey Schuster
Tanderup Menighedshus, Tanderupvej 65, 5591 Gelsted.
Lørdag 14. november 2015 kl. 9.00-12.00
Lektion 3: Hvad kan gudstjene sten br uge s til?
v/ sogne præst, tidl. biskop Niels Henrik Arendt
Ejby Konfirmandstue, Nørregade 97, 5592 Ejby.
Lørdag 16. januar 2016 kl. 9.00-12.00
Lektion 4: Ældre kirker - indret ning, symboler og kunst
v/ lektor Carsten Bach Nielsen
Middelfart Sognegård, Algade 7, 5500 Middelfart.
Lørdag 27 februar 2016 kl. 9.00-12.00

Salmemaraton
Kan man synge en maraton og få en større kendskab til den smukke sa ngskat? Ja, vi gør
forsøget – at synge alle sa lmebogens ma nge dejlige salmer. Vi begyndte med nummer 1 i
august 2014, og om et par år har vi så været igennem dem alle og blevet musika lsk beriget. Samtidig kommer vi rundt i hele Middelfart Provsti, og får set vores mange skønne
gamle kirker. Undervejs vil der være en let anretning. Der er ingen tilmelding, og det er
gratis at deltage. Flere informationer på provstiets hjemmeside:
www.middelfart.provsti.dk . Vi glæder os til at synge sammen alle onsdage kl. 17 - 18.45.
November:
Fjelsted kirke (4.) - Harndrup kirke (11.) Fjelsted kirke (18.) - Harndrup kirke (25.)
Januar 2016:
Strib kirke (6. jan.) - Røjleskov kirke (13. jan.) Vejlby kirke (20. jan.) - Strib kirke (27. jan.)
Februar:
Asperup kirke (3.) - Roerslev kirke (10.) Asperup kirke (17.) - Roerslev kirke (24.)
Marts i Middelfart kirke:
den 2. marts - den 9. marts den 16. marts - den 30. marts

www.pas torat.dk
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
7. juni
21. juni
5. juli
12. juli
19. juli
9. august
16. august
23. august
5. september

6. september
13. september

Vitus Froberg S ørense n
Anton Oxholm
Anker Munk
Julie Pederse n
Clara Hjorth Jacobsen
Julie Trebbien Pe derse n
Nikolaj Trebbien Pedersen
Elliot Lykkegaard Bloch-Hansen
Malthe Åsted Krüger
Theo Dietz Christiansen
Alma Rask Toft
Ludwig Dahl
Liam Laustrup Møllebjerg
Emil Mengers Kongstad
Oscar Ørvad Bruhn
Otto Brinch Almdal

Døbt i Røjleskov kirke
5. juli

Emma Dahlmann Nygaard Thomsen

Viet i Røjleskov kirke
Viet i Strib kirke
6. juni
25. juli
8. august
15. august
22. august

Bjørn Gunnar Bodi & Connie Lykke Hansen
Helle Joon Christiansen &
Christoffer Berg Lassen
Mai-Britt Andersen &
Thomas Bøgebjerg Madsen
Signe Busch Nielsen & Rune Gorm Madsen
Stine Enggaard Raaschou & Henrik Neve

6. juni
27. juni
1. august

Døbt i Vejlby kirke
14. juni

Begravet/bisat fra Strib kirke
9. juni
12. juni
4. juli
7. juli
25. juli
1. august
14. august
24. august
28. august
9. september
15. september
17. september
18. september
25. september

Grethe Pederse n
Margit Hagenau Jense n
Ebbe Sonne Andersen
Bent Erik Thomsen
Henry Torkild Andersen
Bendt Corfitz
Anne Marie Høj
Lilli Margrethe Pedersen
Dagny Lilian Ruth Jensen
Ebba Hjørdis Ludvigse n
Gudmund Niels Kaag
Laurits Peter Hansen
Tanja Ilse Petersen
Thorkild Olsen
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Nicolai Lyngaa & Laila Andreassen
Sina Reippurt Gelsner &
Jesper Anders Andreasen
Frederikke Erland Askholm &
Jonas Kruse

28. juni
2. august

Nohr Weinkauf Ander sen
Kasper Arnfred Bøgehøj Pe derse n
Viola Riisberg Gitz
Amalie Katharina Lilie Klintholm

Viet i Vejlby kirke
15. august

Charlotte Schrøder &
Leiv Arild Haugland

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
2. juli
27. august

Erik Andersen
Edith Skov
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Orientering fra menighedsrådet
Den nye præstebolig er snart indflytningsklar
Byggeriet af den nye præstebolig på Øster Alle 1A forløber planmæssigt, og boligen
forventes indflytningsklar nu ved udgangen af oktober måned. Så skal flyttefolkene i
gang igen med at bringe det opmagasinerede bohave til Øster Alle, hvorefter Karen og
Jes med familien
kan forlade den
midlertidige bopæl på Søborgvej
og tage den nye
præstebolig i
brug.
Haveanlægget er
ikke færdigt, men
det må komme
hen ad vejen – alt
under hensyntagen til rette tid
for plantning og
græssåning.
Den gamle præstegård på Nørre Alle blev overdraget til de nye ejere den 1. sept., og
arbejdet med renovering og ombygning synes allerede i gang.
Sognegården skal udvides
Der er flere grunde til, at en udvidelse af Sognegården i Strib trænger sig på – dels som
en konsekvens af manglende kirkekontor efter salg af den gamle præstegård, og dels
som behov for, at begge sognepræster får tidssvarende kontorfaciliteter i Sognegården.
Og der er også et generelt behov for mere plads, idet Sognegården er bygget til det
gamle Strib sogn i 1992, men Sognegården er i dag samlingspunkt og administrativt
center for alle 3 sogne i pastoratet med en del flere medarbejdere end tidligere.
Der arbejdes med forslag til planløsninger, og menighedsrådet håber, at det hele falder
på plads indenfor de givne økonomiske rammer sidst på året, og at det kan igangsættes
lige efter nytår.
Vi ser frem til at kunne give medarbejderne bedre fysiske rammer at arbejde i, og vi håber
også, at vi med en udvidelse vil få færre sammenstød af møder og arrangementer i
Sognegården.
Svend Aage Jensen, formand

www.pas torat.dk
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Volontør i Honduras
Forestil dig, at du står i et mørkt slumkvarter, der lyses op af det gule og en smule
uskarpe gadelys, skraldet fra de nærliggende butikker er blevet samlet i store
bunker midt på vejen og lugten af affald og urin er utrolig stærk. I disse omgivelser ser du gadebørn med en flaske lim i baglommen, der roder i skraldet i håb om
at finde noget mad. Længere væk får du øje på nogle piger i alderen 12-18 år, som
prostituerer sig selv for 30 kr. eller mindre.
Dette er blot et lille indblik i, hvad jeg oplevede som volontør i Honduras’ hovedstad Tegucigalpa. Nogle vil måske tænke; Var det ikke hårdt at se disse børn og
deres vilkår? Til dem kan jeg kun svare; Jo, det var hårdt at være i, fordi man føler
sig så magtesløs i situationen, men der var en bøn, som gav mig et stærkt fundament til at være der for disse børn. En bøn, der hjalp mig med at holde fokus på,
hvad det vil sige at tjene andre.
Jeg overgiver mig til dig,
gør med mig, hvad du vil.
Hvad du end gør med mig,
takker jeg dig.
Jeg er rede til alt, jeg går med til alt,
hvis blot din vilje sker med mig og med
alt, hvad du har skabt;
Jeg ønsker intet andet, min Gud
Broder Charles (1858-1916)
Denne bøn gav mig tryghed, villighed og styrke til at vise næstekærlighed overfor
de mennesker jeg mødte Tegucigalpa. Nogle vil måske spørge; Hvorfor bede denne bøn? Hvorfor skal en Gud have æren for de handlinger, jeg gør? Det er da mig,
som giver de sultne mad, snakker med de fattige og ikke mindst giver kram til
dem ingen vil være sammen med!
Til dem vil jeg sige: Jeg tror på, at min kærlighed til min næste (dvs. de personer,
som er omkring mig) udspringer af Guds ubeskrivelige kærlighed til mig. Derfor
kan jeg ikke gøre andet end at vise min taknemlighed til Gud ved at stå til rådighed for ham og give ham æren for det arbejde han gør gennem mine handlinger.
Benjamin Nørtoft
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Gud tror på dig
Tro indeholder en form skepsis. Vi kan sige mange kloge ting om tro, men vi kan
ikke vide om det vi siger er rigtigt. I KFUM og KFUK i Danmark har man det formål
at forkynde evangeliet om Jesus Kristus under mottoet ”børn og unge skal vide
at de kan tro på Gud – og at Gud tror på dem”. Vi møder ofte den udtalelse også
blandt børn at ”jeg tror ikke på Gud”. Her møder vi dem med udtalelsen at det
gør ikke noget, men Gud tror på dig og vil dig. Det er altså ikke noget krav at man
tror på Gud for at være medlem i KFUM og KFUK, men vi vil gerne give alle muligheden for det.
For få år siden vedtog man på landsplan en vision om, at i 2025 vil KFUM og KFUK
være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper
ved at tilbyde aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov,
som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder
i forhold til både trosliv og samfundsliv. Det er høje og gode mål som resten af
kirken også må kunne samarbejde om, så vi kan møde vore medmennesker, hvor
de er og vise dem, at vores værdigrundlag kan bære. Og så må vi tolke det kristne fællesskab i en nutidig form, der giver mening for mennesker i dag.
Jeg har lyst til at slutte med et digt af Henrik Dons Christensen:
Tidens fylde/advent
Nu er dagene korte
for korte til det vi skal nå!
Hvad skal vi nå?
Snart vil vi se,
at det som er livets glæde,
ikke er det, som vi nåede
men det som nåede o s.
Og dagen bliver lang
uudtømmelig.

Carl Erik Refshauge
KFUM og KFUK Vestfyn

www.pas torat.dk
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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

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

Sognepræster
Bente Luise Toft

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

Sognemedhjælper
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, Øster Alle 1A, Strib
Tlf. 64 40 10 75, jrh@km.dk
Mandag er fridag

Organister
Birgitte Skovmand

Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Birgit Nørtoft, 28 53 67 70

Kirkebladet udgives af Vejlby-Strib-Røjleskov
menighedsråd.

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

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

Helle Sørensen

Forside: ”Strib Kirke” af Niels Martner, Strib

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

Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart

Indsamlinger
November: Menighedsplejen
December: Børnesagens Fællesråd

Deadline for næste blad:
1. februar 2016
Materiale og indlæg sendes til redaktionen
vsr_pastorat@ mail.d k
Du kan også finde os
på Facebook -

Januar: Det Danske Bibelselskab
Februar: Danske Sømands– og Udlandskirker
Marts: KLF, Kirke og Medie
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Vejlby-Strib-Rø jleskov kirker
Du kan ”like” siden, se billeder og opdateringer
omkring arrangementer ved vore tre kirker.
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