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”Så bliver da tro, håb,

kærlighed

,

disse tre.”
(1. Kor. 13,13)

Fra redaktionen
Kærlighed er temaet for dette kirkeblad. Glæd dig til at læse de mange forskellige
synsvinkler, som dette temaer bliver tolket i. Det er vigtigt for de forskellige indlægsholdere at beskrive både dybden og forskelligheden i temaet ”Kærlighed”.
Tak for jeres bidrag og for jeres kærlighed til de mennesker, der er i vores
nærhed - hvad enten det er vores familier eller det er mennesker vi støtter gennem vores overskud af kærlighed. Det forunderlige ved kærlighed er, at jo mere,
du giver jo mere bliver du selv fyldt op.
Jeg er selv medansvarlig for driften af en genbrugsbutik, hvor mere end 50 frivillige yder en stor indsats for de formål, som overskuddet bliver givet videre til. Det
gennemsyrer alle de frivillige, at de gerne bruger en masse timer med den hensigt
at give noget videre til de personer, som har behov for vores hjælp. Det forunderlige er, at arbejdet også bidrager til at skabe kærlighed og omsorg mellem de
frivillige i butikken.
”Giv så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i
favnen. For det mål I måler med, skal I selv få tilmålt med. ” (Luk.6,38). Det er et
grundlæggende princip hos Jesus, at en discipel skal give for selv at kunne modtage og få velsignelse.
Rigtig god læselyst. Vi glæder os nu til at tage fat på nye temaer i efterfølgende
numre af kirkebladet. Giv os meget gerne et hint om, hvad vi skal tage fat på.
Skriv en mail til Kristine: kirkemedarbejder@pastorat.dk med jeres forslag.
Torben Iversen

Kærligheden er størst
At være kristen er ikke alene at leve med tro og håb. Det er også at leve med kærlighed:
Både med den kærlighed, som man selv har og kan dele ud af, sådan som budet om
næstekærlighed fordrer det, men også at leve med den kærlighed, som man modtager
fra Gud.
Guds kærlighed er helt grundlæggende for et kristent mennesk es liv. Af troen på at være
elsket af Gud vokser frimodigheden og overskuddet til at elske sit medmenneske i stedet
for at fokusere på sine egne fejl og ma ngler.
Da Paulus som den første enga ng skrev om treklangen ’tro, håb og kærlighed’ sluttede
han med ordene: men størst af dem er kærligheden. Og sådan er det. Guds kærlighed til
os overgår alt andet.
Benedicte Hammer Præstholm
http://www.folkeki rken.d k/om-troen/at-vaere-kristen /tro-haab-og-kaerlighed
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Kærlighed til det langt fra elskelige
I forlængelse af Ateistisk Selskabs hadkampagne mod den kristne kirke – og
fremdeles kampagnen mod Den danske Folkekirke – har vi her i Vejlby-StribRøjleskov fået cirka 15 udmeldelser af folkekirken. Det er heldigvis forbavsende få
ud af de knap 6000 medlemmer der er i pastoratet.
Det er selvfølgelig helt i orden at melde sig ud. Hvis man ikke mener, at man selv,
eller ens pårørende, har brug for en kirkelig håndsrækning i de store livsbegivenheder – eller hvis man ikke deler det fundament af værdier, som folkekirken bygger på, så er det en ærlig sag at sige fra.
Hvad er det man frasiger sig? Ja, det er selvfølgelig både noget historisk og noget
kulturelt, som i mere end 1000 år har sat rammen for danskernes liv. Men det er
mere end det. For den kristne tros fundament er bekendelsen til den treenige
Gud. Denne Gud er levendegjort i evangeliernes beretninger om Jesus Kristus, om
hans gerninger, hans død og hans opstandelse. ”Tror I, at jeg er udsendt af Faderen, så skal I få evigt liv” hører vi Jesus sige i Johannesevangeliet. Det har selvsagt noget med tro at gøre. Og det har selvsagt noget med håb at gøre (det evige
liv). Men det der ligger bag både troen og håbet, det middel der driver evangeliet
frem, og som derfor også er troens og håbets drivmiddel; det er kærligheden.
Gud er fuldstændig
vanvittig forelsket i
verden, i dig og mig,
i ethvert menneske
han har skabt, i hver
en blomst der springer ud, i hver en bi,
der summer i sommersolen. Gud er
vanvittig forelsket i
de gode ting, vi gør
for hinanden. I børnene, som altid får fortrinsret hos ham. I de
gamle, som han altid venter på.
Vi ved godt, hvad det gode er. Det er de færreste i tvivl om, når det kommer til
stykket. Det er nemt at holde af et godt menneske. Men det er værre med os,
der godt ved, hvad det gode er, men ikke får det gjort, fordi vi hverken har tid,
kan eller vil. Men Guds vanvittige forelskelse tilgiver os.
www.pas torat.dk
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Det er faktisk helt urimelig mærkeligt, at alt det had der er i verden, alt det der vil
ødelægge verden, alt det der vil dræbe livet, alt det, vil Guds kærlighed en dag
overvinde.
Det er på grund af den tro på og det håb
om Guds kærlighed, at der er bygget en
kirke midt i vores sogne. For at vi kan
leve i frihed som Guds børn. Den står
der, for hver dag at minde os om, at vi
er i gode hænder, og at vi ikke behøver
være så bange eller bekymrede mere.
Man kan også gå ind i den. Og den påminder os derinde med ord, bøn og
sang om det samme; at Gud elsker verden, og dig og mig og alt vores rod, og
derfor har sendt os sin Søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal mistes
eller være bange, men leve med jubel
til evig tid.
Der kom 15 udmeldelser. Måske kommer der flere. Det er jeg da ked af, og de
15 skal til enhver tid være velkommen til
at melde sig ind igen. Men deres udmeldelse ryster nu ikke fundamentet så
voldsomt.
Kirkens fundament er ikke sten og beton, som man kan rive ned eller bygge op.
Eller antal, som man kan regne på. Kirkens fundament er en kærlighed, der aldrig
hører op.
Lystig hanen gol,
hilsed glad Guds sol;
for hver sjæl er lys og lyst oprundet.
Nu som fuglen frisk!
Rask som havets fisk!
Vi har kærligheds-asylet fundet.
(Ingemann 1837)
Jes Rønn Hansen
Sognepræst
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At have hjertet på rette sted
Hvad er ”oppe i tiden”? Hvad er trenden, og hvem sætter den? Groft brød og
fiberrig kost. Vi træner for at holde os i fysisk god form. - Det er bevist, at det er
sundt. Vi tænker i bæredygtighed, vækst og udvikling. Vi lytter til forskernes resultater. Vi ændrer gerne vaner, hvis det øger mulighederne for at bevare kloden
og et sundt liv længst muligt. Det kan vi forholde os til. Det er der sund fornuft i.
Men der er meget, vi hele tiden skal sætte os ind i. For vi vil gerne gøre det, der er
bedst. Bedst for mig, min familie, for samfundet, for kloden. I vores stræben efter
at gøre det rigtige, risikerer vi at overse noget meget fundamentalt, noget der er
grundlæggende for, at vi alle kan trives.
Kærlighed! Her har vi alle potentiale for at være specialister og vi behøver ikke
forske i, om det er sundt og fremmende for trivsel - og dermed grundlæggende
for et godt liv. Kærlighed er glæde – kærlighed er sorg – glæde og sorg er det
dyrebareste – og tæt forbundne. ”Det er ingen sorg at miste det, der ikke var en
glæde.”
Kærlighed afhænger ikke af, hvad der er rigtigt eller forkert. Kærlighed er udefinerbar og kan ikke tøjles. Ikke administreres, doseres og desværre heller ikke
ordineres.
Jeg bilder mig ind, at jeg dagligt, i mit arbejde på Friplejehjemmet Lillebælt, kan
se, høre og mærke kærlighed. Vi kalder det bare noget andet, og jeg tror, det er
fordi, vi har svært ved at få det til stemme overens med at være professionel.
Men når jeg hører latter, ser smil, glimtet i
øjet, oplever nærværet
og ægtheden i den alvorlige samtale. Så kalder vi det faglighed,
omsorg, empati, respekt, accept, ”at have
hjertet på rette sted”
og ”at have en holdning til omsorg”. Men det handler om kærlighed – til livet, til sig selv og til andre.
Når vi nu ved, at kærlighed har en positiv effekt - på dig og mig, på samfundet og
på kloden. Hvorfor øser vi så ikke bare ud af vores kærlighed?
Bente Kampmann
Forstander på Friplejehjemmet Lillebælt
www.pas torat.dk
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Velkommen til vores nye kirkesanger
Aya Krogh Jørgensen tiltrådt den 1. marts 2016 som
kirkesanger ved Vejlby, Strib og Røjleskov kirker. Aya
har bachelor i klassisk sang fra Syddansk Musikkonservatorium og er rigtig glad for mange forskellige
former for musik.
Jeg har tidligere sunget i Sct. Hans Kirke i Odense, så
kirkesangen har været en stor del af mit liv i mange
år. Desuden har jeg medvirket både som solist og
korsanger til forskellige kirkekoncerter.
Jeg har bl.a. været solist i Faure`s requiem og til
forskellige barokkoncerter.
For mig har sang og musik altid været en meget
vigtig måde at udtrykke sig på og derfor er det vigtigt for mig at videreformidle
de stemninger og følelser der ligger i kirkemusikken.
Aya Krogh Jørgensen

Orientering fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådsformand
Afgørelsen fra Fredningsnævnet for Fyn vedrørende tilbygningen til Sognegården
lader vente på sig – tro det eller ej, så er der kommet en tilbagemelding om, at
der må påregnes en sagsbehandlingstid på 4-5 mdr. Det betyder desværre, at vi
ikke kommer i gang med byggeriet før efter sommerferien, og at trængslerne i
Sognegården må forventes
at vare året ud.
I mellemtiden er der sat nye
vinduer i Strib kirke - de gamle var tjenlige til udskiftning
p.g.a. råd. Vi syntes, at de
nye alu vinduer klæder kirken godt, og det samme syntes både Nationalmuseet og
Kgl. bygningsinspektør, som
skal udtale sig i slige sager.
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Også Røjleskov kirke har fået nye vinduer – dog kun indvendige forsatsruder i
stålrammer. Det er et energirenoveringsprojekt, hvortil vi har fået midler fra
provstiets energirenoveringspulje.
Den hvide kirke i Vejlby skal kalkes i år, og arbejdet er så småt gået i gang. Det
bliver udført i et provstisamarbejde omkring kalkning af alle provstiets 18 hvide
kirker, som skal påregnes kalket hvert 4-5 år. Der er både økonomiske og kvalitetsmæssige fordele ved at være med i samarbejdet, der bl.a. omfatter et professionelt tilsyn med udførelsen.
Lidt personale nyt, idet der er ansat en ny kirkesanger Aya Krogh Jørgensen, som
vi hermed byder velkommen som ny medarbejder ved pastoratets kirker. Kirkesanger teamet, som dækker gudstjenester og kirkelige handlinger i alle tre kirker,
består nu udover Aya af Anni Andersen og Rigmor Pedersen.
Sommerferietiden står for døren, og inden da skal vi indsende et foreløbigt budget for 2017. Der forventes ikke store ændringer i økonomien for 2017, hvorfor
det i første omgang bliver et tilrettet 2016 budget, som vi så til efteråret bearbejder til et endeligt 2017 budget.

Valg 2016
Til slut vil jeg gerne minde om, at
2016 er et valgår for menighedsrådene. Til efteråret skal der vælges et
nyt menighedsråd bestående af
6 medlemmer fra Strib sogn, 3 medlemmer fra Vejlby sogn og 2 medlemmer fra
Røjleskov sogn. I menighedsrådslovens § 1 står, at ”Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet” – det er nærdemokrati af meget
høj karat, som i sin nuværende form kun kan overleve, hvis der er nogle, der vil
det.
Hermed en opfordring til at stille op som kandidat – eller måske kan du pege på
en, som har tid og lyst.
Som optakt til valget vil der være orienterings- og opstillingsmøder ud over hele
landet den 13. september, og således også her i pastoratet tirsdag den 13. sept.
kl. 19.00 i Sognegården.
Rigtig god sommer
Svend Aage Jensen
Menighedsrådsformand
www.pas torat.dk
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Sognekalender
Sommerkoncert

Orgelmatiné med sopran
Torsdag den 4. august kl. 11 i Strib kirke
Sange: Carl Nielsen, Schubert, Bach og Nordqvist
Orgel: Bachs Toccata, Adagio og Fuga i C-dur
Medvirkende:
Sopran - Aya Krogh Jørgensen
Organist -

Birgitte Skovmand

Der er fri entré.

Pilgrimsvandring

Foredrag - Vandring
Søndag den 4. september kl. 10-17
Elisabeth Lidell, pilgrimspræst i Aarhus Stift, kommer
til Strib med foredraget ”Pilgrimsvandring - kristendom for alle sanser” og tager os på ca. 10 km vandring
langs Røjle Klint i stilhed og meditation.
Dagen byder på foredrag, fællesspisning og vandring.
Der vil være plads til spørgsmål og samtaler.
Det er gratis at deltage i dagens program, og man kan
vælge at deltage i en af delene eller at være med hele
dagen.
Af hensyn til maden: Frokosten koster 40 kr. pr voksen og gratis for børn,
tilmelding til sognemedhjælper Kristine Z. Nüchel (tlf. 6440 1198 eller
mail: kirkemedarbejder@pastorat.dk).
Læs mere om foredraget og vandringen på hjemmesiden - pastorat.dk
Alle er velkomne til en spændende dag med Elisabeth Lidell.
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Sogneaften

Kirke udenfor kirken
Torsdag den 6. oktober kl.19.30
i Strib Sognegård
Gadepræst Peder Thyssen, Odense, holder foredrag i Sognegården om sit opsøgende gadearbejde blandt Odenses
hjemløse og marginaliserede.
Han venter ikke på, at folk skal komme i
kirke. Han går ud til gadens folk med kaffe og kage. Og inviterer til dialoggudstjenester, hvor han er toastmaster. Når folket ikke kommer i kirken, må kirken komme til folket.
Peder Thyssen siger om sit foredrag:
”Jeg vil fortælle om nogle skæbner, men
frem for alt hvilken betydning det har, at
kirken forlader sine beskyttende mure og
opsøger de mennesker, som andre ser
ned på, i bedste fald har medlidenhed
med, og giver dem værdighed og håb.” Læs mere om foredraget på pastorat.dk
Der er fri entré, kaffe og kage 25 kr. Der vil også være mulighed for at give bidrag
til Kirkens Korshær arbejde.

Konfirmander 16/17

Konfirmandindskrivning
Vi vil gerne se de nye konfirmander, forældre og søskende til gudstjeneste og
indskrivning søndag den 9. oktober kl. 10.30 i Vejlby kirke.
Den almindelige konfirmationsforberedelse starter i uge 43.
Velkommen til indskrivning.
Sognepræster Jes Rønn Hansen og Bente Luise Toft
www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

26. juni

9.00

10.30

5.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

3. juli

9.00

10.30

6.s.e.Trinitatis

(Leif Pedersen)

(Jette Rosendal)

10. juli

9.00

10.30

7.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

17. juli

10.30

9.00

8.s.e.Trinitatis

(Jette Rosendal)

(Jørgen Flenste d-Je nsen)

24. juli

10.30

9.00

9.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

31. juli

10.30

19.30

10.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

7. august

10.30

19.30

11.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

14. august

9.00

10.30

12.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

21. august

9.00

10.30

13.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

28. august

10.30

9.00

14.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

4. september

10.30

15.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

10-17

Pilgrimsvandri ng
(se side 8)

11. september

9.00

10.30

16.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

Høstgudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

18. september

9.00

10.30

17.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

Høstgudstje neste
(Bente Luise Toft)

25. september

10.30

9.00

18.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

2. oktober

10.30

9.00

19.s.e.Trinitatis

Høstgudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

9. oktober

10.30

9.00

20.s.e.Trinitatis

Konfirmandindskriv ning
(blt/jrh)

(Jette Rosendal)
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Høstgudstjenester
Traditionen tro fejrer vi høsten med gudstjenester i Røjleskov, Strib og Vejlby kirker
henholdsvis den 11., 18. september og 2. oktober. Efter gudstjenesten i Strib er der kirkefrokost i sognegården. Efter gudstjenesterne i Røjleskov og Vejlby er der kirkefrokost i
missionshusene. Alle er velkomne!

Kirkebil
Benyt gerne ”kirkebilen”, hvis det kniber med transport til gudstjenesterne.
Ring til TAXA tlf. 6441 4055 helst inden kl. 8.00 søndag morgen.
Mod brugerbetaling på 20 kr. kan ”kirkebilen” benyttes også onsdag formiddage til Dagligstuen. Lav en aftale med sognemedhjælper Kristine Nüchel, hvis du har brug for denne
kørselsordning.

Kirkekaffe
I august måned er der kirkekaffe i vores tre kirker efter kl. 9 gudstjenesterne.

Har du tid og lyst til at være frivillig?
Filmklub: Hvem vil være med til at starte en filmklub i vores pastorat?
Der har været ytret ønske om, at der bliver mulighed for at se spændende og
tankevækkende film i Sognegården.
Spørgsmålet har været drøftet i aktivitetsudvalget. Vi forestiller os, at der kan etableres
en gruppe af personer, som aftaler nogle film til fremvisning og debat i sognegården.
Hvis der er interesse herfor, så skal du henvende dig til Torben Iversen. Afhæ ngig heraf vil
der så blive inviteret til et møde, hvor de nærmere retningslinjer kan aftales. Skriv eller
ring til Torben på torben.bent.iversen@gmail.com eller på 60672358.

Giv en håndsrækning
Sognegården i Strib summer af liv med givende fællesskaber, foredrag og socialt samvær.
Et vigtigt element i et vellykket arrangement er et kulinarisk supplement. Om det så er et
måltid mad eller en kop kaffe med et stykke brød eller en lækker kage er ikke altid afgørende - men det er af stor betydning, at der er nogle, som vil hjælpe med at fremstille et
brød, nogle boller, en kage eller salat.
Vi vil derfor meget gerne høre fra alle, der har overskud til at give en hjælpende hånd hermed. Ring til sognemedhjælperen Kirstine Nüchel på tlf. 6440 1198 eller skriv en mail til
kirkemedarbejder@pastorat.dk . Sammen med Kristine aftaler I så nærmere, hvad I kan
bidrage med. På forhånd stor tak for jeres hjælp!

Aktivitetsudvalget
www.pas torat.dk
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Kirkekor
Korskolen (7-9 år) øver tirsdage kl. 14-15. Kirken tilbyder at følge børnene fra og
til skolen. Gennem lege og sangøvelser oplæres børnene i at synge i kirkekor.
Tilmelding til korleder Helle Sørensen, hds@pastorat.dk
Børnekoret (9-12 år) 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.
Efterårshold om torsdagen fra den 25. august til den 17. november kl. 9.30 i Strib
kirke. 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 ifølge med
en voksen. Mere information hos Lene Simonsen, 27 82 25 35

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 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: 22. august
og 19. september.
Tilmelding til Hanne Andreasen,
41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk
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Sommerkaffe og Dagligstuen
Hver onsdag formiddag er dørene i Strib sognegård åbne og kaffen er klar.
I juni og begyndelsen af august måned kl. 10-11 er der Sommerkaffe - kaffe og
morgenbrød til alle, der har lyst til en hyggelig stund med samtaler om stort og
småt. Dagligstuen åbner igen den 24. august kl. 10-11.30 med kaffe, rundstykker,
sang og et lille foredrag. Vel mødt!

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. Og du er rigtig velkommen.

Kredsleder: Martin Sørensen, 24 24 33 72

Vejlby-Middelfart Indre Mission
22.sept. kl. 19.30 Høstfest. Missionær Jørgen Hedager Nielsen, Børkop
27.okt. kl. 19.30 Bibelforedrag. Pastor Bente Luise Toft, Vejlby

Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 14 40

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag.
Tirsdag den 6. september: Begravelse er en påske
Iben Munksgaard Davids, sognepræst v. Brændkjærkirken i Kolding
Sted: Nørre Aaby Sognehus, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby
Begravelsen er en gudstjeneste. Og begravelsen er en påske. Iben M. Davids har skrevet en bog om
emnet. Kirken er god til at favne det sårbare menneske, når det kommer med sit tab. Foredraget
indeholder bl.a. fortællinger om afsked, historien bag begravelsesritualet og vigtigheden af at få
sagt ordentligt farvel.

Tirsdag den 11. oktober: Betragtninger fra en orgelbænk
Povl Chr. Balslev, organist og kantor, komponist og forfatter
Sted: Brenderup sognehus, Kirkevej, 5464 Brenderup
Povl Chr. Balslev er til daglig org anist, kan tor og klokkenist ved Vor
Frue kirke i Svendborg - samt ko mponist og forfatter. Po vls far var
præst, hans farf ar var præst, hans oldefar var præst … Otte led tilbage
har der været præster i familien Balslev, men Povl blev organist og
satte sig derfor i den modsatte ende af kirken. Han blev dog, som bedstefaderen sagde, ” inden for rummet”. På underholdende vis fortælles om gudstjenesten set fra orgelbænken, om kirken i dag og om musikkens plads og betydning i højmesse og kirkelige handlinger.

Kontaktperson: Bente Iversen, tlf. 23 34 61 53
www.pas torat.dk
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Den stærke hjælper den svage
Kærlighed er et stort og stærkt ord, men af og til må vi kradse lidt i overfladen for
at finde dybere ind i den altomfattende virkelighed, som gemmer sig i udtrykket
fra Paulus: ”Tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden”. Kærlighed er ikke bare pæne ord og stærke følelser, det er også at tage ansvar for den
svage helt konkret. Indenfor diakonien bruges ord som ”empowerment” og
”advocacy”.
Så overalt hvor kirken findes i verden drejer det sig først om at finde ud af: hvem
er ”de svage” og ”de stærke” her hos os. For de stærke og de svage skal bringes i
kontakt med hinanden. Empowerment betyder at hjælpe den kraftesløse, den
initiativløse, den syge, den oversete til at få øje på egne ressourcer og at dele ressourcer med hende eller ham. Og advocacy betyder, at vi igen og igen som kirke
skal råbe højt, når mennesker bliver trådt under fode, når mennesker ikke f år den
hjælp og støtte, der er brug for. Vi skal give dem, der ingen stemme har, en stemme. Vi skal tale på deres vegne.
Denne tilgang til livet kommer ikke af sig selv, den har vi lært af Vorherre selv; det
var sådan, han mødte enhver på sin vej: oversete kvinder, syge og døende, urolige børn, stivsindede farisæere og intellektuelle debattører – og fiskere fra Genesaret sø. Igen og igen sagde han: ”I er mine venner, det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer – derfor skal I elske hinanden”. Lige nu er
det dig, der er den stærke, men der skal så lidt til, så kan det blive dig og mig, der
har brug for omsorg, hjælp og nærvær.
”Favntag må være sprogets smukkeste ord”. Det er Jón Kalman Stefánsson, der
siger sådan i den fantastiske roman ”Fisk har ingen fødder”. Bogen er fuld af underfundige og uendeligt smukke betragtninger om menneskets længsel efter
samhørighed og menneskets stærke sårbarhed. ”At bruge begge arme til at røre
ved hinanden, danne en ring omkring et andet menneske, forenes med det, en
stund, to mennesker som bliver til ét …. Vi har alle på et eller andet tidspunkt i
livet brug for et favntag, nogle gange brændende, et favntag som kan være en
trøst, forløse gråd, eller et gemmested, når noget er gået i stykker. Vi længes efter et favntag af den simple grund, at vi er mennesker, og hjertet er en sårbar muskel”.
Om Gud kan vi kun tale filosofisk og i billeder. Inspireret af manden fra Nazaret
og disse ord kunne vi sige, at Gud er som et guddommeligt favntag. Gud er ånd,
Gud er kærlighedens ånd, Gud er som vindens susen, Gud er gode ord, der kærtegner et forslået menneskeansigt eller et kaotisk menneskesind. Gud er som
ordene fra en salme, som er indlejret i din erindring for altid.
14 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

www.pas torat.dk

Gud er som et helligt åndepust, der blæser liv ind i vores stive samtaler med hinanden, det hellige åndepust som skaber den kroppens blødhed, der gør, at grove
hænder kan give et kærtegn, og at stive læber kan modtage et kys. Kort sagt Gud
er en levende realitet lige her og nu, Gud gemmer sig ikke i fortiden, men han møder os i den fremtid, vi er på vej ind i, og han levendegør og nyskaber vores fællesskaber hver dag. Det inspirer og det forpligter, at Gud er kærlighed.
Vita Andreasen
Sognepræst ved ”De 4 kirker” og præst for ”Kirken på landet”

Livet sliber os til
For nogle dage siden stod jeg på sydspidsen af Langeland, højt oppe på en
skrænt, og så ud over det blå hav, hvis bølger kom rullende ind mod kysten, igen
og igen med en brusende, raslende lyd. For stranden består af titusindvis af
strandsten, der er slebet
runde og glatte ved at blive
kastet mod hinanden. Med
alle deres forskellige former
og farver, og man kan ikke
lade være med at samle på
smukke, glatte sten, for de
er så rare at røre ved. Og
hver gang jeg stikker hånden i lommen, bliver jeg
mindet om, at livet sliber
os til.
Déroppe på skrænten kom jeg til at tænke på, at jeg havde lovet Kristine at skrive
en artikel til Kirkebladet om Kærlighed, et af de mest forslidte og dog mest centrale ord i kristendommen. Men hvad mener vi i grunden, når vi siger
”kærlighed'”? At "Gud er kærlighed"?
Ingmar Bergman lavede i 70'erne en tv-serie, der hed "Scener fra et ægteskab".
Den handlede om Johan og Marianne, der tilsyneladende havde et meget godt
ægteskab, men selvfølgelig endte det med, at de gik fra hinanden.
I allerførste afsnit får Marianne besøg af en ugebladsjournalist fru Palm, der interviewer hende om kærligheden, og presset af journalisten siger Marianne: ”Intet
menneske har fortalt mig, hvad kærlighed er for noget. Og jeg er ikke engang sikker på, at det er nødvendigt at vide det. Men hvis du vil have en beskrivelse, der
er udtømmende, kan du kigge i Bibelen, hvor Paulus har sagt, hvad kærlighed er
www.pas torat.dk
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for noget. I Korinterbrevene. Der er bare den fejl, at hans definition slår os oven i
hovedet. Hvis kærligheden er det, Paulus siger, den er, så er den så sjælden, at
der næppe er et eneste mennesker, der har oplevet den. Men til oplæsning ved
bryllupper og andre højtidelige lejligheder er afsnittet meget virkningsfuldt. Jeg
synes, det er nok, at man er sød mod den, man lever sammen med. Ømhed er
også godt. Humor og kammeratskab og tolerance. Rimelige ambitioner på den
andens vegne. Hvis man kan præstere disse ingredienser, så … Så er det ikke så
vigtigt med kærligheden.”
Fru Palm: ”Hvorfor bliver du s å oprørt?”
Marianne: ”I mit arbejde møder jeg hele tiden mennesker, der er segnet under
ufattelige krav om følelsespræstationer. Det er barbarisk…”
Og vi aner, at Marianne selv har problemer med de alt for store ord om kærligheden. ”Kærlighed” er også et "gummiord". Det kan betyde så mange forskellige
ting. Vi søger alle kærligheden, men realiserer den hver på vores måde. Og nogle
finder den slet ikke. Eller magter den ikke.
Når ordene om kærligheden, der
"tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt," alligevel bliver læst ved
bryllupper, er det vel, fordi vi fornemmer, at en sådan trofast kærlighed er noget, vi alle drømmer
om.
Det er meningen i vores tilværelse,
også når vi ikke selv kan leve helt
og fuldt op til den. For hvem af os
kan sige, at vi tror alt, håber alt,
udholder alt? Alt?? Det gør vi ikke.
Men vi vil gerne. Læser vi disse ord til brylluppet, siger vi, at det er Guds vilje med
kærligheden. Sådan skal vi leve med hinanden. Også selv om vi ikke magter det.
Og netop da giver det god mening at læse det. For kærligheden er ikke kun det,
som vi føler, men en langt større sammenhæng, som vi lever i og kan hente kræfter fra. Paulus’ ord handler om Guds kærlighed. Den kan vi søge hjælp i, når vi lider nederlag i vores mere begrænsede kærlighed. ”For dit er riget, kraften og
herligheden”, som slutningen af Fadervor siger.
Og jeg skriver i en af mine bryllupssalmer:
”at når vi elsker, er det Gud, vi ligner.
Han lægger i os ind /sit skabermilde sind /og os velsigner.”
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Evangelierne er langt fra som en romantisk kærlighedsfilm. De fortæller om en
kærlighed, der udholder alt, ja går i døden for at være tro mod det, han lever for,
og tilsyneladende lider nederlag. De viser, at kærlighed kan kræve det umulige,
det næsten umulige.
Men også kun næsten umulige. For der er mennesker, der udholder det utrolige
og holder ud. For ellers ville de svigte det, der er allerdybest i dem. Livet sliber os
til. Og om ikke andet, så kommer vi i kærligheden til vores børn og børnebørn så
tæt på det, som Paulus skildrer, en kærlighed, hvor vi "tåler alt, tror alt, håber alt,
udholder alt." Så helt umuligt er det ikke.
Holger Lissner
Salmedigter og pastor emeritus

Kærlighed til kunst
Hvem har ikke glædet sig over DR K´s Kunstquiz med de dygtige deltagere og
deres viden om kunst og kunsthistorien, ja, deres kærlighed til de mange smukke
kunstværker, som de bliver præsenteret for.
Jeg beundrer især Martin Bigum, som allerede, fra han var barn, var optaget af
kunst og af at tegne, og som barn af tresserne med bopæl i København var det
ikke svært for ham at få opfyldt sit behov for at opleve kunsten på byens mange
museer og udstillingssteder.
Som kunstner lader Martin Bigum sig bl. a. inspirere af malere fra andre perioder
af kunsthistorien, bearbejder temaet og laver sin helt egen udgave i sin helt specielle malestil.
Min egen tilgang til kunsten var ganske anderledes, for vokset op i en mindre provinsby i 50´erne, var der ikke mange kunstmuseer, vi kunne besøge.
Her måtte vi nøjes med det, vi kunne se hjemme. Det var malerier med ”Hjorten
ved skovsøen”, den danske bøgeskov eller landskaber med kornmarker, som omrejsende kunstnere solgte ved dørene.
For mit eget vedkommende kan jeg dele min kærlighed til kunsten op i to, dels
min glæde ved de kunstværker, som andre frembringer, dels min glæde over og
kærlighed til det billede, som jeg selv har frembragt, når jeg synes, at det hele går
op i en højere enhed, hvad angår farver og motiv.
For nogle år siden lavede jeg en serie grafiske tryk omhandlende den argentinske
tango. Jeg brugte masser af tid på at læse om, hvordan tangoen kom til Argentina og om de personer, dansere, musikere og komponister, der ændrede dansen
til det, den er i dag, så film og lyttede til tangomusik.
www.pas torat.dk
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Den lokale befolkning mødes i milongaerne, som er danselokaler, og her
danses argentinsk
tango på livet løs.
Professionelle tangodansere viser også deres kunnen
rundt omkring i verden.
I mine billeder har
jeg arbejdet med
både farver og form
for at nå frem til et
udtryk, der skulle
vise den kærlighed,
som det argentinske
folk har til tangoen.
I trykket her ”Tango
med sjæl” indgår
både den folkelige
"Tango med sjæl" af Birthe Petersen.
og den professionelle udgave af tangoen. Den nære fordybelse hos det dansende par i baggrunden og den elegante
udførelse i forgrunden.
Hvis vi interesserer os for og har kærlighed til kunst, har vi i dag alle muligheder
for at opsøge museer og udstillingssteder, hvor vi kan få dækket vores behov for
at opleve den kunst, der fascinerer os med sin skønhed, sin grimhed, sin opf indsomhed og sine farver, hvad enten vi kan lide den ene eller den anden genre.
Birthe Petersen
Kunstner
"Ikke store ting, kun små ting,
kan vi gøre med stor kærlighed."
Moder Teresa, Katolsk nonne (1910-1997)
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
7. februar
Alma Luise Gildberg Daubjerg
14. februar
Liva Korsvig Lassen
Sander Andreasen
28. februar
Milas Alnor Simonsen
Vilhelm Panduro Lysemose
13. marts
Jonathan Lindskov Harders
20. marts
Victoria Lind Deleuran
10. april
Anna Da mhave Berg
1. maj
Lærke Fabricius Hartmann
22. maj
Carl-Emil Legaard Kjellberg
August Nymann Jepsen
Døbt i Vejlby kirke
28. februar
Stephanie Mellanie Moji
Pelle Emil Mejborn Schøller
13. marts
Sigrid Søgaard Schæbel
Viet/Velsignet i Strib kirke
14. maj
Nell Rindahl & Niels Lund
Nanna Klingen Haugaard & Tobias Zindorff Røndbjerg
Viet/Velsignet i Røjleskov kirke
16. april
Henriette Larsen & Bo Linneberg Johansen
Begravet/bisat fra Strib kirke
11. februar
Minna Hedvig Jørgensen
25. februar
Bent Otto Jensen
5. marts
Knud Jensen
15. marts
Ester Erna Pedersen Hansen
21. marts
Lilly Hegelund Clausen
31. marts
Inger Johanne Jessen
5. april
Ingeborg Meta Veith
6. april
Ruth Petersen Jensen
15. april
Lilly Cecilie Nielsen
14. maj
Dora Ellinor Glargaard
20. maj
Jørn Rasmussen
25. maj
Annelise Jørgensen
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Begravet/bisat fra Vejlby kirke
3. marts
Edel Margrethe Pedersen
1. april
Karen Kirstine Jørgensen
9. april
Bente Gorell
4. maj
Asta Bente Dyhr Johansen
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Navne og adresser
Kirkekontoret

Kirkegården

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

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

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

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

Menighedsrådet
Formand Svend Aage Jensen
Tlf. 64 40 20 30

Jes Rønn Hansen
Strib Præstegård, Øster Alle 1A, Strib
Tlf. 64 40 10 75, jrh@km.dk
Mandag er fridag

Organister
Birgitte Skovmand

Kirkeværge Birgit Nørtoft
Tlf. 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
Tlf. 30 25 90 53, hds@pastorat.dk

Forside: ”Svaner” af Niels Martner, Strib

Kirkegårdene
Indsamlinger

Deadline for næste blad:
1. september 2016

Der er mulighed for at støtte følgende
organisationer hver søndag i vore tre kirker:

Materiale og indlæg sendes til redaktionen
vsr_pastorat@ mail.d k

Juni:
Juli:
August:
September:
Oktober:

KFUM&K
Danmission
Folkekirkens Nødhjælp
Dansk Missionsråd
KFUM’s sociale arbejde
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Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart

Du kan også finde os
på Facebook Vejlby-Strib-Rø jleskov kirker
Du kan ”like” siden, se billeder og opdateringer
omkring arrangementer ved vore tre kirker.
www.pas torat.dk

