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”Så bliver da tro,

håb

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

Fra redaktionen
”HVORDAN STAVER MAN KÆRLIGHED?
VI STAVER DET IKKE. VI FØLER DET!”
I dette nummer er temaet håb. Håb er heller ikke
noget vi staver, men noget vi skal føle. Mit håb er, at
alle mine og de nære skal have det godt. Mit håb er
også, at dem vi tager imod fra andre dele af verden
får det godt. De kommer nemlig også med et håb
om en bare lidt bedre tilværelse.
Robert Storm Petersen skrev en gang: ”Hvis folk er glade, så er det deres egen skyld. Der
er nok at være ked af.” Vi har forhåbentlig alle håb og dermed drømme. Det er vigtigt for
det liv vi skal leve videre. Når et håb og dermed en drøm er indfriet, skal vi altid se fremad
og igen håbe og drømme.
I Gustav Wied’s ”Livsens ondskab” er Thummelumsens største ønske og håb at få den
fædrene Møllegård tilbage. Da dette sker, må han over for told kontrolløren erkende, at
han aldrig burde have fået sine ønsker opfyldt… Han havde IKKE nye håb og hvad skulle
han så gøre?
Derfor er mit ønske og håb, at alle hele tiden arbejder videre; bruger deres glæde og håb
igen og igen. Stav det ikke, men føl det!
Med håbet om et lidt forsinket godt nytår
Bente Nørgård-Sørensen

At håbe er at leve
(Kristeligt Dagblad 14.03.2014. Sektion: Liv & Sjæl, side 3)
(Nedenstående er uddrag af avisens artikel trykt med tilladelsen fra Kristeligt Dagblad)

Håbet er ikke kun lysegrønt,
fremgår det af ny bog i serien
"Tænkepauser" (udgivet af
Aarhus universitetsforlag), der
belyser begrebet håb fra flere
vinkler.
Den protestantiske reformator
Martin Luther skal have sagt
følgende: ”Selvom jeg vidste, at
dommedag kom i morgen, ville jeg
stadig plante et æbletræ i dag. ”
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Citatet er ifølge Bertel Nygaard, lektor i moderne historie ved A arhus Universitet,
det pure opspind. (…)
Når Bertel Nygaard alligevel indleder sin bog "Håb" med Luther-citatet, er det,
fordi det fint tegner håbets konturer.
”Håbet baner sig vej ud af den aktuelle virkeligheds tilsyneladende uundgåeligheder, alt imens det lader os bevare erkendelsen af denne virkelighed. Håbet driver
os frem trods alle dystre prognoser. Det skaber mening og sammenhæng mellem
os selv og omverdenen, mellem nutid, fortid og fremtid.
Uden håbet ville alt gå i stå,”
skriver han i bogen.(…)
”Det skifter i omfang og skala. Det kan fungere som historisk målestok. Ved at nærstudere håbet kan vi opdage
ukendte, men vigtige forbindelser, distancer og skel i
vores væren og verden.
Hvad vi håber på røber,
hvem vi er, hvad vi kommer
af, og hvor vi vil hen. Og
midt i vores små dagligdags
forhåbninger kan der gemme sig forbindelser til storstilede håb om gennemgribende forbedring af vores liv og vores verden”.
”Hvis man holdt op med at håbe, kunne man lige så godt dø. At håbe er at leve.
Det behøver ikke at indebære, at man altid håber på noget mere, end man har.
Man kan også godt håbe på at opretholde det liv, man allerede har. Grundlæggende er håb noget, der udspringer af mangel. Vi håber på det, vi mangler: Noget
at spise, tag over hovedet eller mere forfinede ting som et større hus og et mere
attraktivt job.”
”De ting, vi håber på, kan se sympatiske ud i andres øjne eller usympatiske, samtidig med at vi selv tror, vi tager os bedre ud ved at håbe sådan eller sådan.
Derfor er håb ikke ubetinget lysegrønt, for den enes håb kan være den andens
frygt. Bag håbet lever frygten og angsten for at miste. Så det, vi håber på, kan
også være det, vi er bange for at miste,” siger Bertel Nygaard. (…)
Dorte Remar, journalist
Kristeligt Dagblad
www.pas torat.dk
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Det levende håb
”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os
til et levende håb, ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde” 1. Petersbrev 1,3

Sådan lyder det ved hver eneste dåb og ved hver eneste bisættelse og begravelse. Her hos os og alle steder. For her er vores fundament som vi kan blive ved
med at vende tilbage til, at Gud har plantet håbet hos os, da Hans Søn kom til
verden. Det findes, når livet begynder, når det slutter og alle dagene indimellem,
altid har vi en kilde at gå til,
i det levende håb.
Vi har fået det i dåbsgave,
så vi kan bære det med os.
Billedet her, er fra den
grundtvigske frimenighedskirke, Ansgarkirken i Øster
Jølby på Mors.
Døbefonden er placeret centralt i kirkerummet. Man får
hurtigt øje på den, når man
kommer ind. Blikket falder
på den, når man sidder og
synger. Man går forbi den
på vej op til alteret.
Alt sammen minder det om, at dåben er vores fælles udgangspunkt, et sted vi
kan orientere os ud fra. Vi har rødder hos Gud. I den dåb som var vores begyndelse og i brødet og vinen, hvor vi kan hente kræfter hele livet.
Ved bisættelser og begravelser i Ansgarkirken, står båren med den døde som her
på billedet, mellem døbefond og alter. Ligesom vi i livets løb har dåben og nadveren at vende tilbage til og hente nye kræfter fra.
Når højtideligheden i kirken er forbi, bliver kisten ført ud, og på vejen løftet og
båret hen over døbefonden.
Engang blev vi båret ind af nogen der ville dele dåbens gave med os og en dag
skal vi bæres ud. Begge dele sker i lyset af det levende håb.
Jeg er glad for, at jeg har f ået lov til at bruge billedet her. For jeg synes, det er så
smukt og stærkt, en måde at fortælle om troen, stærkere end ord kan.
Bente Luise Toft, sognepræst
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Påskeblomst
Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave? …
(DDS 236,1)
Dette er de første strofer af Grundtvigs flotte påskesalme. Og som på fire korte
linjer får sat spørgsmålstegn ved, hvad er det dog påskeliljen bringer bud om?
Og med påskeliljen også hele påskens indholdsmættede historie.
De små fine, gule, stolte og stædige påskeliljer, der står rundt om og alle vegne
og fortæller historie. Blinker til os fra den mørke jord, og får os til at reflektere
over, hvor går linjen fra Jesu død på korset, den tomme grav påskemorgen – og
så frem til 2016 og os, der læser med nu. Os, der glæder os over påskeliljen, fordi
den bringer et helt klart håb. Den livgivende gule farve – som solens stråler på
en sommerdag, der giver liv og energi.
Håbet udspringer af, at vi kender blomstens billedsprog. Hvis vi ikke får det med,
så bliver de små narcisser gule farveklatter, der lyser op – og ikke mere! Men
blomsten er et billede på Jesus. Påskeliljen var tidligere en bondeblomst, som
ingen havde lyst til at have stående i sin have, og da slet ikke modtage som gave.
Jesu liv begyndte også som en lidt uvelkommen gave – lagt i en krybbe i en stald,
langt fra de fine steder. Og som påskeliljen spirer under vinterstorm og regn og
hårde kår – så voksede Jesus op i tømrerens hus i Nazaret, uden særlig medvind.
Og påskeliljens smukke blomst bliver til det fineste lille bæger – som ligner det,
vi drikker af ved nadverens bord.
Påskeblomst - hvad vil du her?
Den vil fortælle os: Se, livet
sejrede over død og mørke.
Som Jesus gjorde det påskemorgen – til tro og til håb.
Glædelig påske.
Jette Rosendal, sognepræst
Kauslunde og Gamborg
www.pas torat.dk
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Håb

Håb findes, hvor der er mennesker, der håber. I de filosofiske og teologiske traditioner er der imidlertid langtfra enighed om, hvordan håbet skal beskrives: Er håb
en dyd, der ligger til grund for menneskets handlingsliv, eller er det en guddommelig gave? Gælder håbet noget dennesidigt, hinsidigt eller en idealfremtid som i
utopien? Er håbet illusorisk eller livsbærende?
I daglig tale betegner håb den tillidsfulde forventning om noget glædeligt, der vil
indtræffe i fremtiden - uden at der foreligger en objektiv sikkerhed.
Ordene håb og forventning bruges ofte i flæng, men ved nærmere eftersyn er
der betragtelige forskelle, selvom mennesket i begge tilfælde retter opmærksomheden mod det fremtidige. Den grundlæggende forskel er at mens der i forventningen ligger en rationelt begrundet formodning, udtrykker håbet en fremtidsrettethed af eksistentiel art. Det ville være for ensidigt at forstå håbet som en
tillidsfuld, men passiv åbenhed. At håbe er ikke kun at tage imod, men at kunne
tage imod. I denne betydning er håbet en aktiv sjælsevne, der gør mennesket
livsdueligt. Ligesom der hører liv til at håbe, hører der også mod til at håbe. Derfor giver håbet et overskud i forhold til nutiden. Den håbende har tid til at vente,
selvom den objektive tid kan være nok så knap. Håbet ejer en indre langsomhed.
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Dette forhold mellem håb og tålmodighed kan muligvis forklare fraværet af håbserfaringer i nutidens hurtigt reagerende vestlige samfund. Den desperate
(af lat. uden–håb) har ingen ro på sig, men er drevet af en trang til at slå til her og
nu. Den håbende adskiller sig fra den resignerede deri, at den håbende forudsætter, at fremtiden kommer med mening og indhold og ikke med tomhed.
I sine fængsels erfaringer peger den tjekkiske forfatter og præsident Vaclav Havel
på ,at håb er en” åndens tilstand” ikke en ”verdenstilstand”. Håb er ikke prognosticering. Den er en åndens og hjertets orientering, der rækker ud over det umiddelbart levedes verden og er forankret et fjernere sted, bag dets grænser.
Det kristne håb
Luther skriver i sin adventspostille (1522), at håbet vokser hele tiden. Dertil hjælper også lidelser og forfølgelser, for håbet vokser ikke i takt med at trængsler
ryddes af vejen, men vokser (gennem trængslerne), for at håbet ikke skal forlade
sig på vore kræfter, men bestå i kraft af Helligånden. Modgangen har den rolle at
rense håbet fra forventningernes ønsketænkning, så den håbende kan forlade sig
på Gud alene.
”Håb er at forholde sig forventende til det Godes mulighed”, skriver Søren Kierkegaard i ”Kjerlighedens gjerninger”.
”Troens og håbets afgørelse , at alt virkeligt er muligt for Gud, træffes først, når
mennesket er bragt til sit yderste, så der menneskeligt talt ingen mulighed er.”
Kierkegaard understreger med Paulus, at det er kærligheden, der håber alt. Håbet
omfatter derfor ikke kun en selv:” Ingen kan håbe uden tillige at være kjerlig, han
kan ikke håbe for sig selv uden tillige at være kjerlig, thi det gode hænger uendeligt
sammen; men er han kjerlig, håber han tillige for andre”. Af afgørende betydning
for Grundtvig er ordene fra 1. Petersbrev, der indleder enhver dåbshandling:
”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har
genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde”. Kristendommen genføder håbet, dvs. føder og levendegør det selvsamme menneskelige
håb, som er givet mennesket ved skabelsen. Grundtvig skriver i DDS 321 vers 5:
Letvingede håb!
Gudbroder , nyfødt i den hellige dåb!
O, lån os den fjederham, Ånden dig gav,
så tit vi kan flyve til landet bag hav,
hvor evighedssol skinner klart allen stund
på saligheds grund!
Birgitte Skovmand
Uddrag fra” Den Store Danske Encyklopædi”, Gyldendal
www.pas torat.dk
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Stribkunstnernes Påskeudstilling
Som traditionen byder, afholder ”Stribkunstnerne” udstilling i Sognegården i
påskedagene. Det er 27. gang at gruppen samles og sammen med gæstekunstnere byder vi publikum velkommen.
Udstillingen spænder vidt indenfor malerkunst, grafik, keramik og design. Og da
kunstnerne er meget forskellige, vil værkerne også udtrykke mange forskellige
stilarter, fra det naturalistiske over ekspressionismen, det abstrakte, det nonfigurative til nutidskunst.
Som gæstekunstner præsenterer Helle Lykke
Færch fra Nibe med Unika trykt be klædning,
Hanne Busch fra Vejle udstiller keramik i særklasse.
Udstillingen åbnes af direktør Vibeke Stentoft,
Hindsgaul Slot onsdag d. 23 marts kl. 19-21, hvor
der vil være et musikalsk indslag ved Jonathan
Carlsen. Øvrige påskedage er udstillingen åben
kl. 11-17. Søndag eftermiddag musicerer vort
”husorkester” fra 13 til 16.
Der er gratis adgang, alle er velkommen.
Jørn Ladegaard, Stribkunstnerne
”Kvinde Zebra” af Birthe Petersen

Forårskoncert
i Strib kirke
Onsdag den 13. april
kl. 19.00
Pigekoret vil traditionen tro synge nogle af de sange det har arbejdet med i løbet
af korsæsonen 2015-2016. Vi får desuden besøg af Fløjteensemblet fra Middelfart
kommunes talentlinje. Det glæder vi os rigtig meget til. Aftenen vil blive krydret
med et par fællessalmer, så alle får lidt at synge med på.
Vel mødt til forårsstemning i Strib kirke.
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Sommerkoncert i Røjleskov kirke

Lørdag den 25. juni kl. 20.00
MUSICA FICTA
Fri entré
Røjleskov kirke indbyder til sommerkoncert med danske sange, som repræsenterer en unik kulturarv. Musica Ficta ønsker at give disse sange al den
fordybelse og opmærksomhed de fortjener.
Musica Ficta er toppen af professionelle vokalensembler. Blev dannet i 1996
af komponi sten og dirigenten Bo Holten.
Koncerten slutter traditionen tro på plænen med sommersange akkompagneret af omkringflyvende fugle.

Menighedsmøde
Efter menighedsrådsloven skal der en gang om året indkaldes til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget,
ligesom der skal aflægges beretning om året der gik og om planer for det kommende år.
Det vil vi gerne fortælle om tirsdag den 1. marts 2016 i Sognegården
efter en kort gudstjeneste i Strib kirke kl. 17.00 og et lille måltid.
2016 er et valgår, og til efteråret skal der findes kandidater i alle tre sogne til menighedsrådet for de kommende 4 år. Vi håber, at rigtig mange fra sognene møder
op for at høre om arbejdet i menighedsrådet og drøfte de kirkelige og administrative udfordringer i vore 3 sogne og det fælles pastorat.
www.pas torat.dk
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Sognekalender
Onsdagskirken i Strib kirke
d. 24.februar og d. 8. juni
Vi begynder kl. 17 med en anderledes
gudstjeneste.
24. februar kommer Erik Busk og spiller til
gudstjenesten.
Vi er taknemlige for mulighed for at
samarbejde med lokale musikere.
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

Fællesgudstjeneste og kirkefrokost
Søndag den 6. marts kl. 10.30 i Strib kirke
To torsdage om måneden holder vi gudstjeneste på Friplejehjemmet Lillebælt –
og hver søndag holder vi gudstjeneste i Strib kirke. Alt sammen er det en del af at
være menighed, af at være Kirke – med stort K.
Det fællesskab vil vi gerne pleje. Derfor har vi inviteret beboere, pårørende og
personale fra Lillebælt til fælles gudstjeneste og frokost i Strib kirke.
Vi håber mange har lyst til at være med.

Sogneaften ”Vejen er din”
Torsdag den 10. marts kl. 19.30 i Strib Sognegård
- en sogneaften om de nye salmer
med sognepræst Bente Luise Toft og organist Helle Sørensen
I løbet af det sidste års tid, har vi sunget nogle af de mange nye salmer til vores
gudstjenester. Denne sogneaften skal vi synge dem igen, høre om forfatterne,
teksterne og musikken. Og sammen overveje hvad der gør en salme god og
holdbar – så vi kan lave vores egen liste over yndlingssalmer.
Der er fri entré. Der serveres forfriskning i pausen.
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”Håb skaber mening og sammenhæng og uden håb ville alt gå i stå.”
Dorte Remar, journalist

Kirkekor
Børnekoret øver onsdage kl. 14-16, korleder Helle Sørensen
Motetkoret (13 år +) øver torsdage kl. 16-17, korleder Birgitte Skovmand
Kirkekorene øver i Strib Sognegård. Har du lyst til at synge i kor, kan du kontakte
en af kirkens organister.

Babysalmesang i Strib kirke
Et tilbud til forældre med spædbørn. 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
kirkemedarbejder@pastorat.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:
29. feb., 14. marts, 18. april, 23. maj og 1 3. juni.
Tilmelding til Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk
www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

28. februar

10.30

9.00

3.s.i Fasten

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

1. marts

17.00

Tirsdag

Gudstjeneste/Meni ghe dsmøde
(Bente Luise Toft/
Jes Rønn Ha nsen)

Røjleskov Kirke

6. marts

10.30

10.30

Midfaste

Kirkefrokost
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

13. marts

9.00

10.30

Mariæ Bebudelse

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

20. marts

9.00

10.30

Palmesønda g

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

24. marts

19.30

10.30

Skærtorsdag

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

25. marts

9.00

10.30

Langfredag

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

27. marts

10.30

10.30

9.00

Påskedag

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

28. marts

10.30

2. påskedag

(Bente Luise Toft)

3. april

9.00

10.30

1.s.e.Påske

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

10. april

9.00

10.30

2.s.e.Påske

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

17. april

10.30

10.30

9.00

3.s.e.Påske

Konfirmation
(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

22. april

10.30

9.00

Bededag

Konfirmation
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

23. april

9.30

Lørdag

Konfirmation (BLT)

11.30
Konfirmation (JRH)
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

24. april

10.30

9.00

10.30

4.s.e.Påske

Konfirmation
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

1. maj

9.00

10.30

5.s.e.Påske

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

5. maj

10.30

9.00

Kr. Himmelfart

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

8. maj

10.30

9.00

6.s.e.På ske

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

15. maj

9.00

10.30

10.30

Pinseda g

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

16. maj

10.30

2.Pinsedag

Fælles friluftsgudstjeneste i Sankt Nicolai Kirke, Middelfart
(Johanne Marie Langkjær Fårup)

22. maj

9.00

10.30

Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

29. maj

10.30

9.00

1.s.e.Trin

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

5. juni

10.30

9.00

2.s.e.Trin.

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

8. juni

17.00

Onsdag

Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

12. juni

9.00

10.30

3.s.e.Trin.

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

19. juni

9.00

10.30

4.s.e.Trin.

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

26. juni

9.00

10.30

5.s.e.Trin.

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

Der er Kirkekaffe i juni måned i Vejlby, Strib og
Røjleskov kirker efter kl. 9 gudstjenesterne.

www.pas torat.dk
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FDF Vejlby-Strib
Hvis du godt kan lide friluftsliv, kammerats kab 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 8. marts kl. 19.30
”Den brændende tornebusk - om sammenhængen mellem gudsbillede, menneskesyn og etik”.
v/ sognepræst Vita Andreasen, Føns m.fl. sogne
Sted: Nørre Aaby sognehus, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby

Tirsdag den 12. april kl. 19.30
”Humor i tilværelsen” v/ Ejvind Nielsen, tidl. sognepræst,
nu foredragsholder, maler og skulptør
Sted: Strib sognegård, Strib Landevej 1, Strib
Foredraget handler om humor og livsglæde som fundament
og gennemslagskraft i tilværelsen. Overvejelser over livet,
og hvad der har betydning for, at livsglæden og det livsbekræftende får plads i hverdagen. Samtidig er det et muntert
opgør med stilstand, brokkeri, magelighed, og pessimisme.

Tirsdag den 24. maj
Udflugt til Skibelund/Solkjær Enge med naturvejleder og kaffe ved Bjert Strand.

Soldatervennestævne
Torsdag den 17.marts kl. 19.30 i Strib Sognegård
Taler er Carl Erik Refshauge, der tidl. har været udsendt af
Soldatermissionen til Camp Price i Afghanistan med foredrag
”Fra Panserbasse til Kuffar”

Vejlby-Middelfart Indre Mission
Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 14 40
18.marts Bibelforedrag. Pasto r Johanne Fårup, Middelfart
7. april Bibelforedrag. P astor Jes Rønn Hansen, Strib
12. maj Bibelforedrag. Pasto r Jens Bagger Mogensen, Middelfart
14 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
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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 4: Ældre kirker - ind retning, symbo ler og kunst
v/ lektor C arsten Bach Nielsen
Middelfart Sognegård, Algade 7, 5500 Middelfart.
Lørdag 27 februar 2016 kl. 9.00 -12.00
Lektion 5: Udflugt til Vor Frue Kirke, Nyborg
Søndag 3. april
Afgang med bus fra Middelfart Banegård
kl. 08.15 og Ejby-afkørslen kl. 08.30
Gudstjeneste kl. 10.00, rundvisning i kirken og frokost.

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. Vi glæder os til at synge sammen alle onsdage kl. 17 - 18.45.
Marts i Middelfart kirke: den 2. marts den 9. marts - den 16. marts den 30. marts
April: Føns ki rke den 6. april Ørslev kirke den 13. april - Udby kirke
den 20. april - Husby kirke den 27. april
Maj: Kauslunde kirke den 4 maj Gamborg kirke den 11. maj - Kauslunde
kirke den 18. maj - Gamborg kirke
den 25. maj

www.pas torat.dk
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Orientering fra menighedsrådet
En orientering fra menighedsrådet fyldes nemt med beretninger om byggesager,
som vi har en del af for tiden, men menighedsrådet beskæftiger sig altså også
med meget andet end ”mursten”.
Efter årsskiftet har vi taget hul på et nyt budget 2016 – et budget, som ikke afviger meget fra foregående år. Aktivitetsniveauet, som vi kender det i dag, kan
fortsættes - med gudstjenesten som det centrale.
Ved årsskiftet fik vi en opsigelse fra to af vore kirkesangere, Ingelise Corfitz og
Bent Andersen, og der skal her lyde en meget stor tak til dem begge to for lang
og tro tjeneste ved henholdsvis Strib / Røjleskov og Vejlby kirker.
En ny stilling har været opslået ledig, og vi håber at have et team af tre kirkesangere på plads i løbet af marts måned.

Udvidelse af Sognegården
Og så slipper I ikke helt for en sang om byggesager, hvor vi nu kan melde den nye
præstebolig for helt færdig - hegn og have må dog vente på lidt mere forår, og
hvor vi nu arbejder på snarest at komme i gang med en udvidelse af Sognegården, som vi fortalte om i forrige kirkeblad.
I en sådan sag er der mange instanser at tage hensyn til. De kirkelige myndigheder har godkendt projektet, men kommunen og fredningsmyndighederne skal
også give deres godkendelse.
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Det med fredningsmyndighederne kom lidt bag på os, men Sognegården ligger
inden for kirkeomgivelsesfredningen omkring Strib kirke. Kirkeomgivelsesfredning omtales ofte som ”provst Exner fredning”, og det er en generel fredning fra
1954 omkring kirker – inklusiv Strib kirke.
Vi tror ikke, at det giver problemer, men tiden går desværre med det. Vi vil gerne
hurtigt i gang, idet vi mangler kontor til præsterne og lidt mere plads til alle os
andre, og håber stadigvæk, at det kan stå færdigt i efteråret 2016.
Svend Aage Jensen, formand

Vedligeholdelse af kirkegårdene
Vi har i menighedsrådet udarbejdet en plejeplan
for vore kirkegårde. Meningen med dette er at
få et ensartet udtryk for vedligeholdelse /
pasning af vore kirkegårde. Planen er inddelt i
områder, og for disse er beskrevet hvordan de
forskellige elementer på kirkegården skal plejes.
Der vil være områder der fremover bliver med
mere naturligt præg, områder med nedlagte
gravsteder der omlægges og tilplantes med små
træer og buske, og med tiden en forbedring af
adgangsforholdene til kirkerne. Dette skulle
gerne medvirke til en generel forbedring og
forskønnelse af vore kirkegårde.
Planen kan ses hos graveren på den enkelte
kirkegård, og derudover kan man på vor hjemmeside følge med i hvad der sker på kirkegården
under ”nyt fra graveren”.
Marianne Larsen, Ejendomsudvalget

Kirkebilen
Når der ønskes kørsel til gudstjeneste i Vejlby,
Strib eller Røjleskov kirker, kan man ringe til
TAXA tlf. 6441 4055 inden kl. 8. Nævn det er
kirkebilen, til hvilken kirke og tidspunktet for
til– og returkørsel.
Efter et ønske fra sognet, kan man bruge kirkebilen til Dagligstuen i forsøgsordning i foråret mod brugerbetaling på 20 kr. tur/retur pr. person. Kørslen bestil les
forud ved henvendelse til Sognemedhjælperen på tlf. 64401198.
www.pas torat.dk
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Danske Kirkedage
Danske Kirkedage er nu blevet til ”Himmelske Dage”. Kunne
du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre København,
at komme til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage dit barn eller barnebarn med til
babysalmesang eller høre en nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra den 5. til den 8. maj i år.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk kirkebegivenhed, som af nogen vil være bedre kendt som Danske Kirkedage. Det holdes hvert tredje år og
hver gang i en ny by.
Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der alle foregår i Indre By i København. Nytorv er centrum for de store fællesarrangementer og koncerter med
både kendte og nye navne. Men der vil samtidig være masser af arrangementer,
at gå på opdagelse i, rundt i byens kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutioner- ligesom organisationer, foreninger, kirker og mange andre vil byde på debat,
samtalesaloner, events, workshops og musik i telte rundt omkring på byens pladser. Man kan kalde festivalen en slags kirkernes folkemøde. Der vil være oplevelser for alle sanser, for alle aldersgrupper og for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig
morgen til sen aften.
Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/himmelskedage og
på www.himmelskedage.dk, hvor det endelige program vil blive offentliggjort.

Håb forandrer nutiden
Snusfornuften siger, at man ikke skal håbe, for så bliver man skuffet. Men håb er
en vigtig drivkraft, som vi ikke kan undvære.
Menneskers håb om en bedre fremtid kan sætte forandringer i gang, og håbet
giver frimodighed og åbner nye perspektiver. Håbet er at turde bringe fremtiden
ind i nutiden.
Det kristne håb er håbet om, at Gud også er til stede i den fremtid, vi ikke kender,
selv i den fremtid der har med døden at gøre. Håbet om en fremtid i Guds hænder giver styrke, mod og trøst til nutiden.
Benedicte Hammer Præstholm
http://www.folkekirken.dk/om-troen/at-vaere-kristen/tro-haab-og-kaerlighed
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Sogneudflugt
”I Kaj Munks fodspor”
Lørdag den 28. maj fra kl.8:00 til 18:00
Hermed indbyder vi til årets Sogneudflugt
”I Kaj Munks fodspor” til Vedersø.
Dagens program:
8.00: Afgang fra Strib Sognegård
Formiddagskaffe m. rundstykke ved
Arnborg Badesø

11.00: Rundvisning på
Kaj Munks
præstegård og
Vedersø kirke
13.39: Frokost
15.00: Søby Brunkulsmuseum
Besøg i Rododendron Have
16.30: Kaffe og lagkage på Vonge Kro
18.00: Hjemkomst
Pris pr. deltager er 300 kr. (børn under 16 år gratis).
Der serveres smørrebrød og vand/øl til frokost (så ingen madpakke ☺)

Tilmelding til sognemedhjælper Kristine Nüchel
(vsr_pastorat@mail.dk eller 23955805) senest den 17. maj.

www.pas torat.dk
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Konfirmationer i Vejlby kirke
Konfirmeres søndag den 17. april kl. 10.30
Anna Emilie Piihl, Peter Cornelius Vej 12
Chili-Lou Larsen Zoega, Røjlemosevej 2
Emilie Asferg Nielsen, H C Lumbyes Vej 28
Emma Sandhøj Jørgensen, Vestergade 71
Freja Tranberg Jeppesen, Færgegårdvej 39
Jacob Ahrnkiel Boubjerg Hansen, Østervænget 2
Karen Sindberg Hansen, Grønningen 7
Mads Kaagh Møller Christensen, Løkkevej 8A
Maja Refstrup Ingwersen, Niels Hansens Vej 15
Marie Lund Hansen, Brændeskovvej 123
Mathilde Christensen, Korsvejs Alle 7
Oliver Snogdal Thyregod, Korsvejs Alle 3 4
Rasmus Schja ng Larsen, Mosevænget 4
Rose Refshøj Beck-Hansen, Brændeskovvej 97
Sebastian Demant, Skolevej 10
Tobias Juul Jørgensen, Stribgårdvej 55

Konfirmeres Bededag den 22. april kl. 10.30
Louise Dyg, Vestergårdvej 96
Anni Ja smin Dyreby, Gl Møllevej 12
Juliane Skovborg Fyhn-Ryborg, Vestergårdvej 20
Matilde Marie Frandsen Gotfredsen, Vestergade 15
Caroline Hartmann, Bolsvej 10
Nina Ancher Madsen, Vilhelm Herolds Vej 15
Frederikke Borup Matzen, Vestergårdvej 102
Nete Mogensen Keuchel Møllekær, H C Lumbyes Vej 41
Maja Pedersen, Røjle Bygade 4
Alma Ida Torp Peschardt, Kustrupvej 41
Katrine Tilma du Plessis de Richelieu, Cathrinebjergvej 7
Rebecca Karoline Ringkøbing Sa nnerum, Rudbæksbanke 5
Kimberly Sarup, Vestergårdvej 78
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Sofia Iwan Sonne, Korsvejs Alle 3
Malina Vigen Thagaard, Røjle Bygade 132
Victoria Goupeniouk Vestergaard, Tjærepletten 3 F
Dicte Kirstine Østergaard, Toppen 21
Mikkel Vestbjerg Bendixen, Chr Dannings Vej 67
Matias Dalgaard, Kåsvej 14
Jens Dølby, Gl Slotsvej 8
Frederik Glargaard, Øster Alle 52
Sebastian Hougaard Pedersen, Nørre Alle 73
Oliver Astrup Rasmussen, Løkkevej 5

Konfirmeres lørdag den 23. april kl. 9.30
Pi Hanghøj Henneberg, H C Lumbyes Vej 48
Astrid Hothes Hoffmann, H C Lumbyes Vej 6
Nicoline Cecilie Holmslykke, Chr Dannings Vej 14
Stine Nielsen Lange, Færgegårdvej 8
Nicoline Mørkholt Nielsen, Vestergårdvej 44
Liv Linea Åhman Pagh, Chr Dannings Vej 34
Marie Vind Ritterbusch, Strib Landevej 40
Laura Christiane van Wyhe-Storgaard, Strandvejen 195
Niclas Andersen, Brændeskovvej 77
Oskar Ullum Birkholm, H C Lumbyes Vej 31
Jacob Steenberg Ebbrecht, Vestergade 53
Mikkel Jørgensen, Chr Dannings Vej 74
Jonathan Højvang Matthiesen, Brændeskovvej 15
Christoffer Rützou, Tjærepletten 21

Konfirmeres lørdag den 23. april kl. 11.30
Aksel Hjøllund Klinge, Stribgårdvej 95
Bastian Victor Jensen, Münstervej 14
Caroline Kildahl Elkjær, Brændeskovvej 61
Julie Friis, Bogensevej 57
Kathrine Sofie Meng, Sønder Alle 6
Klara Busk Johansen, Abelonelundvej 56
Rasmus Rønn Hansen, Øster Alle 1A
Robert Vie Svenningsen, Vestergade 47
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Sebastian Klinkby Stabel Nissen, Brændeskovvej 79
Simon Duus Skovbjerg, Kåsvej 22
Simon Sommer Boesen, Vestergårdvej 57B
Sofie Rosa Andersen, Kilevænget 6
Sonny Alexander Dyreby, Gl Møllevej 12
Stephanie Mellanie Moji, Bøgelundgyden 15
Victor Vesti Gregersen, Røjlemosevej 31
William Pauli Rasmussen, Munkegårdvej 1

Konfirmeres søndag den 24. april kl. 10.30
Amalie Raundahl Kristiansen, Mellemmarkvej 10
Louise Grønfeldt Nielsen, H C Lumbyes Vej 53
Lucas Møller Andreasen, Røjle Bygade 100
Andreas Bak Eriksen, Kåsvej 13
Alexander Mylord Greve, Brændeskovvej 85
Mathias Mylord Greve, Brændeskovvej 85
Emil Andersen Jakobsen, Klintholmvej 10

Milde Moses
Når skolens sommerferie begynder, prøver sognemedhjælper Kristine Nüchel og organist
Helle Sørensen igen kræfter med at opføre en ”Mini-Musical” i Strib kirke.
I år bliver det uddrag fra Benedicte Riis´ musikdrama ”Milde Moses”. Det er en musikalsk
rejse, der tager os gennem Moses fantastiske
liv – lige fra ha n vokser op hos Faraos datter til
han får befriet Israels folk fra Egypten og endelig får de 10 bud fra Gud.
Vi øver os i uge 26 mandag - onsdag fra
kl. 8.30-14.30 og slutter med at opføre stykket
onsdag kl. 19.00 i Strib kirke. Kirken tilbyder
pasningsmuligheder for deltagerne udover
øvetiden.
Interesserede børn i 2.-5. klasse kan tilmelde sig senest 1.juni på mail til organist Helle
Sørensen (hds@pastorat.dk). Spiller du også et instrument, er du velkommen til at
henvende dig til os i god tid og skrive, hvad du spiller, så finder vi ud af at gøre dig og dit
instrument til en del af forestillingen.
Vi glæder os til at se rigtig mange musicalglade børn i Strib kirke og Sognegård.
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
11. oktober
25. oktober
15. november
13. december
31. januar

Hector Mehl Andersen
Conrad Svane Bejstrup
Kaya Mullesgaard Elnegaard
Sofie Aurelius Lyhne
Sebastian Hilberg
Felix Bach Gangelhof

Døbt i Røjleskov kirke
24. oktober
17. oktober

Mynthe Sofie Kofod-Jensen
Clara Sophie Buchwald Hjæresen

Døbt i Vejlby kirke
1. november
10. januar

Nellie Nicolaysen Brems
Mathias Mølholm

Viet i Strib kirke
26. september

Maria Gade Poulsen & Daniel Thomas Jørgen Duus

Viet i Røjleskov kirke
3. oktober

Lene & Lars Erik Hokkerup Andersen

Viet i Vejlby kirke
31. oktober

Camilla Schæbel & Søren Søgaard Pedersen

Begravet/bisat fra Strib kirke
10. oktober
13. oktober
30. oktober
19. november
12. december
22. december
2. januar
5. januar
13. januar
22. januar
28. januar
5. februar

Knud Olesen
Didda Høi
Aase Christiansen
Leif Dan Steenholdt
Kristian Vestergaard-Jensen
Ole Christian Qvitzau-Dreyer
Lis Slotsager
Grethe Lindblad Ulriksen Sundahl
Inga Nielsen
Ruth Vibeke Pedersen
Jytte Viola Pedersen
Ragnhild Hansen

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
14. november
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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

Birgit Nørtoft, 28 53 67 70

Organister
Birgitte Skovmand

Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Kirkebladet udgives af Vejlby-Strib-Røjleskov
menighedsråd.

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

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

Helle Sørensen

Forside: ”Strib Fyr” af Niels Martner, Strib

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

Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart

Indsamlinger
Der er mulighed for at støtte følgende
organisationer hver søndag i vore tre kirker:
Marts: KLF, Ki rke og Medie
April:

Kristelig Handicapforening

Maj:

Kirkens Korshær

Juni:

KFUM&K
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Deadline for næste blad:
1. juni 2016
Materiale og indlæg sendes til redaktionen
vsr_pastorat@ mail.d k
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.pas torat.dk

