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”Thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge”
(DDS 402, v.3)

BØRN - UNGE - VOKSNE - ÆLDRE

Livsaldre
Barn, ung, voksen, gammel..
De sidste tre kirkeblade har haft overskrifterne tro, håb og kærlighed. Med dette
blad starter et nyt tema om vores forskellige aldre. Fra det lille barns verden til
det gamle menneskes tanker.
Ungdommen bliver så tit fremhævet, som den bedste tid i livet. Meget bliver
tænkt og lagt til rette, så det passer til de unges ønsker og behov. Men skal det
være sådan? Er det ikke vigtigt at kaste lys over hele livet? Vi er jo mindst lige så
meget mennesker, lige så meget os selv, når vi har
andre aldre end lige ungdommen.
Da jeg var barn, talte man om ”generationskløften” –
om at folk kunne have svært ved at nå hinanden på
tværs af aldre. Sådan er det vel stadigvæk. Der er i
hvert fald, også nu, grund til for alvor at prøve at forstå
og nå hinanden. Så i dette og de næste numre af kirkebladet synes vi, det er vigtigt at give stemme til de
forskellige aldre.
I kirken samles stemmerne. I salmerne mødes store og
små, unge og gamle. Tænk bare på ”Et barn er født i
Betlehem” når den lyder juleaften. Eller ”Den signede
dag” til en konfirmation. Her er der ingen forskel - vi er
alle sammen en del af helheden.
Sådan er det i kirken. For her lyder det gang på gang,
at vi er Guds børn. I salmerne og i teksterne fra Bibelen.
For Gud er vi vigtige og værdige, som dem vi er.
Vi hører sammen med hinanden og med Ham. På tværs og på trods af svagheder
og evner, interesser og styrker. Når vi er børn, unge, voksne og ældre…
Bente Luise Toft, sognepræst
Om levende blev hvert træ i skov,
og var så hvert blad en tunge,
de kunne dog ej Guds nådes lov
med værdelig røst udsjunge;
thi evig nu skinner livets lys
for gamle og så for unge.
(N.F.S. Grundtvig 1846, DDS 402)
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Fra redaktionen
Jeg samler på de små børns smil
de små børns lyse smil,
og brød man op mit hjertets skal
med bor med dirk med fil,
man fandt den største samling smil,
der nogen tid er set
- man fandt det blide genskin af
hvad tusind børn har le'et.
(Nis Petersen, 1950)

Redaktionen har igennem lang tid lavet et kirkeblad, opbygget omkring ét tema
eller ét, der havde flere områder. Vi har afsluttet ”Tro, håb og kærlighed”, og nu
har vi valgt ”Livsaldre” og starter selvfølgelig med børn.
Da jeg plejer at begynde mine indlæg fra
redaktionen med et digt, valgte jeg Nis
Petersens sang ”Jeg samler på de små
børns smil”. Jeg tænkte på min mor, der i
sin sidste tid var næsten blind. Hendes tanker og billeder i hovedet var alle de børn,
hun kendte, og smil, hun kunne mærke;
der var rigtig mange, og hun havde et billede af dem alle. Det seneste var hendes
oldebarn, Hjalte, som hun kunne føle og
mærke nærværet med. Vi kan ikke
undvære børn, deres smil og hjerter,
åbne for kærlighed og visdom.
Mange oplever kriser i familielivet;
ikke mindst med et sygt barn. Her i bladet kan I læse en omtale om Hospitalsklovne, der yder en stor indsats for at hjælpe familier under deres ophold på sygehuset. I min sommerferie langt ude på landet, var vi til en koncert, hvor der var inviteret en hospitalsklovn til at lave ballonfigurer. Børnene var bjergtaget! Jeg undersøgte, hvad de stod for. Hospitalsklovnen er en klovn – ikke et barn og ikke en
voksen. Arbejdet består i at tilbyde nærvær. Barnet kan lægge afstand til egen
situation og være den det er. Klovnen laver sjov og giver herigennem plads til livsglæde og dermed en mening med livet i hverdagen i samvær med nærtstående.
Næste kirkeblad, som udkommer i udgangen af december, vil have tema om de
unge. Her planlægger vi en artikel om ungecáfe på et hospital, som også yder stor
indsats for unge i deres livskriser.
www.pas torat.dk
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Igennem en bekendt var jeg vidende om, hvordan man i Ungdommens Røde Kors
fik menneskelige ressourcer til at oprette en cáfe på OUH. Den kom til at hedde
Svanen. Alle var og er frivillige, der bruger megen tid på at få det til at fungere.
De arbejder på at skabe bedre vilkår for de unge og dermed succesoplevelser. De
unge, der står for aktiviteterne, prøver at lave et fristed med kage, saft, spil og
film. Der er ikke ”personale” til stede, så en god snak er vigtig. Der skal være stor
respekt for de unge, der bruger deres fritid på dette vigtige arbejde.
Vi planlægger også at bringe en artikel om de unge, der yder et stort arbejde for
at hjælpe på asylcentrerne.
Med ”Livsaldre” vil kirkebladet tage os på en rejse gennem livet.
Bente Nørgård-Sørensen,
redaktion
”De mest geniale guldkorn kommer ofte fra børn, fordi børn har en evne
til at udtrykke sig ud fra fri fantasi og logiske sammenhænge.
I komplekse spørgsmål om tro og religion er børn derfor også mestre i at holde fast i den
forenklede, overskuelige forklaring i deres søgen efter at finde frem til den rigtige.”
(Caroline Eie Buskov, religion.dk)

Læsekreds i Sognegården
Her i efteråret, starter vi en læsekreds for alle, der har lyst til at være med.
Vi mødes den første mandag i måneden, første gang mandag den 3. oktober
kl. 10.30-12.00 i Sognegården. Tilmelding er ikke nødvendig.
Her skal vi lære hinanden
lidt at kende og bestemme,
hvad vi skal læse.
For at vi ikke starter helt på
bar bund har vi en række
forslag med første gang.
Mange hilsner
Karen Urbak
Bente Luise Toft
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Legoklods på rollatoren
Der er ofte stille, når vi kommer.
Mens vi tager overtøjet af, begynder
udbruddene: ”Neeej, har du set!”,
”Hvor er I fine!”, ”Jamen, jamen altså!”
Den modige soler sig i opmærksomheden og hilser på alle. Den generte charmer, prøver at gemme et smil og presser
sig mod mit ene ben.
Livsglæden spreder sig.
Ofte har vi en lille kurv med. Vi har forberedt os dagene op til besøget. De store
ved, hvad der skal ske. Vi deler hæklede
julehjerter eller pustede og malede påskeæg ud til beboerne. En enkelt gang
blev der kvitteret med en friskkogt klejne fra den hvide, næsten gennemsigtige hånd til den lille buttede.
Det gjorde lykke.
Beboeren prøver storgrinende nissehuen og skal tages billeder af eller hjælper
den generte med at rette på hare ørerne. Andre gange leder vi bare efter katten.
Går ned ad de hjemligt indrettede gange og kigger efter årstidens nipsting. Møder personale og beboere på gangen.
Børnene mødes af samme begejstring
hver gang de møder et nyt menneske,
hver gang de kommer. Der bliver udvekslet smil og små samtaler. Den modige tager imod en køretur på rollatoren.
Vi leger med legetøjet i fællesstuen.
Den generte tager mod til sig og giver
en beboer en bamse. Pludselig er den
lille hest kommet ind på gangen. Beboerne og børnene får brød de kan give
til hesten. Der bliver snakket og hvinet
af fryd, når hesten napper efter brødet
i hænderne. Den modige tager en beboer i hånden og går med.
www.pas torat.dk
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Vi skal finde den kat. Den generte stopper altid ved gravhunde statuen foran et
værelse og nikker på værelses beboerens spørgsmål. Vi tager overtøjet på. Mange går forbi og vinker farvel. Vi går hjem og taler
om dagen. ”De griner og er meget søde”, siger
den modige. Den generte aer sig på kinden som
babytegn for ”sød” og hvisker.
Vi finder sjældent katten. Men børnene og beboerne finder altid et fælles tredje og skaber en relation.
Sussie Ross Hasseltoft,
”Uh-uglen” dagpleje i Middelfart

Venskab, leg og fantasi
Da vi startede til FDF, tænkte vi mest på, hvilke aktiviteter vi laver. Men efter
Landslejren på Sletten tænker vi mere på dem, vi er sammen med, fordi der blev
skabt mange nye venskaber på kryds og tværs. I FDF går det meget ud på, at vi
leger godt sammen, hygger os og bruger vores fantasi. Lederne i Vejlby-Strib sørger også for, at vi kommer på de fedeste lejre så som årets Landslejr, hvor vi var
af sted i 10 dage uden forældre. Landslejrens tema var ”Den gode leg”.
FDF er: Styrke, kreativitet, ansvar,
kristendom, fantasi, friluftsliv, samvær,
sammenhold, Gud, respekt, børn/unge
og frivillighed. Hvert år efter B.U.S.K.
(Børne-Unge-Sogn-Kirke) weekend, er vi
til søndags gudstjeneste. Gudstjeneste
er også del af at være i FDF.
Når man går til FDF, tænker man ikke rigtig på, hvor gammel man er. Man kan
sagtens være sammen med andre fra de ældre klasser og have det sjovt. Mange
af os laver sjov med lederne, og man kan også fortælle dem alt det, man har på
hjertet. Det er her i FDF man kan udfolde sig. På de forskellige lejre laver vi mange
forskellige ting. F.eks. vi har været på en weekend lejr, hvor vi skulle forberede
det hele selv. Vi skulle handle alt ind og lave mad, og selv bestemme aktiviteter.
Det var den fedeste weekend lejr nogensinde. Sammenhold er det vigtigste i FDF
Vejlby-Strib.
Anna Neergaard og Marie Boesen,
2. års Pilte i FDF Vejlby-Strib
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En ven hvor det betyder mest
Det er de færreste børn, der holder af at komme på hospitalet, hvor alt er nyt og
fremmed og hvor alting foregår i en voksenverden. Derfor kan en indlæggelse
nemt føles utryg – selv om både læger og sygeplejersker gør hvad de kan for at få
både børn og forældre til at føle sig tilpas.
Danske Hospitalsklovne arbejder
for at gøre barnets tid på hospitalet mere tryg. Det gør de med leg,
humor og et lille strejf af magi.
Hospitalsklovnen tager barnet i
hånden, når der er allermest brug
for det. Det kan både være, når
der er behov for lidt adspredelse
eller når barnet skal håndtere en
konkret situation – fx en undersøgelse eller behandling.
”Tusind, tusind tak for at f jerne
fokus fra sygdom og alvor og lade
smil og latter vinde for en stund,
hos både Oliver og hans mor,”
siger Tina, mor til Oliver.
En hospitalsklovn møder barnet når det er allermest udsat. Derfor er hospitalsklovnens professionalisme altafgørende.
Uddannelsen til hospitalsklovn tager lidt over et år. Hospitalsklovnelærlingene
bliver undervist af sygeplejersker, sociologer, udenlandske hospitalsklovne og
mange andre. Men det stopper ikke der. At være hospitalsklovn er ikke en rolle
eller et job man påtager sig, men noget man vokser ind i.
”Min opgave er at give børnene opmuntring og nærvær og lege med dem, så de
for en stund kan glemme deres sygdom – bære smerten med dem,” fortæller
Baroli, hospitalsklovn på Randers og Herning sygehus.
Sissel Witt,
Danske Hospitalsklovne
Læs mere om Danske Hospitalsklovne
på www.danskehospitalsklovne.dk
www.pas torat.dk
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Sognekalender
Familiegudstjeneste

Børn-Unge-Sogn-Kirke
Søndag d. 30. oktober kl. 14.00 i Vejlby kirke
Alle er velkomne til familiegudstjeneste i Vejlby kirke.
Vejlby-Strib FDF og børnekoret medvirker til gudstjenesten.

Hverdagsgudstjeneste med fællesspisning

Onsdagskirken
Onsdag d. 9. november kl. 17 i Strib kirke
Vi holder en anderledes
gudstjeneste, hvor vi inviterer lokale musikere til at
spille.
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

Allehelgen
Søndag d. 6. november er det Allehelgen. Dagen,
hvor vi mindes vore døde og alt det, de har betydet
for os. Vi holder gudstjeneste i alle tre kirker, og
læser navnene op på dem, der er bisat eller
begravet i årets løb.
Aftengudstjenesten i Strib er en særlig mindegudstjeneste. Vi tænder lys, og lader
musikken og læsningerne stå i håbets tegn.
Alle er velkomne.
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Kirkens ulandsarbejde

Bazar
Fredag d. 18. november i Strib Sognegård
Kl. 14.30 Aktivitetseftermiddag om Afrika for børn
Vi skal høre om livet som gadebarn i Afrika. Volontører fra en projektgruppe i
Mission Afrika vil fortælle historier om gadebørnenes skæbner og liv; hvordan de
er endt på gaden, hvad de har oplevet og hvordan de er blevet hjulpet til et godt
liv med håb for fremtiden. Der bliver leg og spil, billeder og sang.
Kl. 19.30 Missionsmøde med Orla Møller, Mission Afrika
Kommunikationsmedarbejder Orla Møller vil fortælle om den spændende udvikling, som den lutherske kirke i Nigeria har været igennem. Orla Møller, der er født
i Nigeria, har i sensommeren genbesøgt Nigeria for at se, hvordan det går med
landet og den lutherske kirke.

Advents– og julemusik

Adventsmusikgudstjeneste
Søndag d. 27.november kl. 19.30 i Røjleskov kirke
På kirkeårets første dag, første søndag i Advent, holdes der en adventsmusikgudstjeneste. I år medvirker pastor Bente Luise Toft, kirkens Motetkor, fløjtenist
Laura Folmer og organist Birgitte Skovmand. Der venter de besøgende en stemningsfuld aftenstund.

De 7 læsninger
Søndag d. 11.december kl. 19.30 i Vejlby Kirke
Ved de 7 læsninger i advents- og juletiden medvirker
i år sopransangerinde Aya Krogh Jørgensen. Aya synger
med sin vidunderlige stemme arier fra Händels
Messias og Bachs Juleoratorium. Traditionen tro,
medvirker også kirkernes børnekor, Motetkoret og
organisterne Helle Sørensen og Birgitte Skovmand.
Oplæsere fra sognet læser de udvalgte tekster, der omkranses af fælles salmesang og soloindslag ved de medvirkende.
www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

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)

Røjleskov Kirke

16. oktober

10.30

9.00

21.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

23. oktober

9.00

10.30

22.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

30. oktober

14.00

10.30

23.s.e.Trinitatis

Familiegudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

6. november

10.30

19.30

9.00

Allehelgensda g

(Jes Rønn Ha nsen)

Mindegudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

9. november

17.00

Onsdag

Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

13. november

19.30

10.30

25.s.e.Trinitatis

Aftensang
(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

20. november

10.30

9.00

Sidste s. i kirkeåret

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

27. november

10.30

9.00

19.30

1.s.i Advent

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

Advents
musikgudstjene ste
(Bente Luise Toft)

4. december

14.00

10.30

2.s.i Advent

Strib skole medv.
(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

11. december

19.30

10.30

3.s.i Advent

De 7 læsninge r
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

18. december

9.00

10.30

4.s.i Advent

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

23. december

14.00

Lillejuleaften

Familiejulegudstjeneste
(Bente Luise Toft)

24. december
Juleaften

14.30
16.00

14.30
15.30

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

13.30
(Jes Rønn Ha nsen)

25. december

9.00

10.30

10.30

Juledag

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

26. december

10.30

2. Juledag

(Bente Luise Toft)

31. december

16.00

Nytårsaften

(Jes Rønn Ha nsen)

1. januar

14.00

Nytårsdag

(Jette Rosendal)

8. januar

10.30

9.00

1.s.e.H3K

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

Kirkebil
Benyt gerne gratis ”kirkebilen”, hvis det
kniber med transport til gudstjenesterne.
Ring til TAXA tlf. 64 41 40 55 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.
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. Til melding til Kristine Z. Nüchel,
mob. 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.
Legestuen holder juletræsfest d. 13. december
med juleafslutning i Strib kirke kl. 10 og æbleskiver
i Sognegården, og alle er velkomne.
Mere information hos Lene Simonsen, 27 82 25 35
eller Facebook - Molly Strib Legestue

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: 24. okt.,
21. nov., 5. dec. og 23. januar 2017.
Tilmelding til Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller
olehanne@stribnet.dk
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Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10-11.30 er der kaffe, rundstykker, sang og et lille foredrag i Strib
Sognegård. Programmet kan fås i Sognegården og i kirkerne.

Vejlby-Strib FDF
Har du lyst til godt kammeratskab og masser af hygge,
kom til FDF. Hver torsdag fra august til november er vi ude
og nyder friluftslivet, hvor vi leger, er på løb, binder med
reb og rafter, laver mad på bål og mange andre sjove ting i
sandgraven (vejkryds Røjle Bygade-Vejlbyvej). Fra januar til
april er vi i vores kredshus, som befinder sig på gl. Aulby
skole. Her laver vi indendørs aktiviteter.
Puslinge – Tumlinge (0. – 2. klasse): Torsdage kl. 17.30 – 18.45
Pilte – Væbner – Seniorvæbner (3. – 9. klasse): Torsdage kl. 19.00 – 20.30
Kredsleder: Henri k Balle 50 41 16 31 / Kontakt: Henrik Scheel Thomsen 25 78 17 15

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag:

Ti. d. 8. nov. I skal se og se … en fortælling om, da Jesus gik til filmen
Jens Rothmann, Sognepræst i Balslev-Ejby
Sted: Konfirmandstuen Ejby præstegård, Nørregade 97, 5592 Ejby
” I skal se og se..” er et foredrag, der gennem ord, billeder og filmklip vil fortælle historien
om Jesus på film; en historie, som er langt mere farverig og speget, end man umiddelbart
lige går og regner med, men hvor der også er dybde, indsigt og stor plads til troen.

Ti. d. 13. dec. Julesang og juletraditioner og juleleg
Jens Krøyer, Strib, Lærer, musiker og formidler
Sted: Strib Sognegård, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart
I aften skal vi høre om og synge de kendte og måske også mindre kendte
julesange. Så skal vi høre om juletraditioner i andre lande og synge nogle
af deres sange. Selv følgelig kommer der en juleleg, hvor det gælder om at
gætte en bestemt sang. Siden synger vi den, mens vinderen pakker sin
gave op.

Vejlby-Middelfart Indre Mission
27.okt.
Bibelforedrag. Pastor Bente Luise Toft, Vejlby
15.dec.
Julemøde. Missionær Elna Thisgård Olesen, Tommerup
12.jan. 2017 Bedemøde. Pastor Jette Rosendal, Kauslunde
Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 14 40
www.pas torat.dk
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Kirkehøjskolen

Tro i tiden
Kirkehøjskolen står i denne sæson i reformationsjubilæets tegn. Vi vil gerne markere reformationens begyndelse for 500 år siden, da Luther slog de berømte
95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Lektion 1: ”Katharina – munkens brud”
v/ Måle Fortælleteater og TRIOfabula.
En musikalsk forestilling om reformationen, som
den blev oplevet af Luthers kone, Katharina.
Lørdag 5. november kl. 11.00 i Husby Kirke,
Storegade 2, 5592 Ejby.
Lektion 2: Reformationen i Danmark
v/ dr.theol., prof. Martin Schwarz Lausten.
I foredraget belyses baggrunden for trosskiftet fra katolicisme til lutherdom og
meningen med den lutherske kirke, og der trækkes linjer op gennem historien.
Lørdag 3. december kl. 9.00-12.00 Nr.Aaby Sognegård, Kirkevej 45A, Nr. Aaby
Læs mere på http://www. kirkehojskole.dk

Orientering fra menighedsrådet
Det er valgår for menighedsrådene. Ved udgangen af november måned er det slut for det siddende menighedsråd.
Er der så kandidater nok til at danne et nyt menighedsråd?
Måske er vi blevet klogere på det efter orienteringsmødet den 13. sept. og de efterfølgende opstillingsmøder. Oftest er der opnået enighed om en liste, og så kan
valget være afgjort. Hvis der den 11. oktober er indleveret flere lister, må det afgøres på valgdagen den 8. nov. 2016.
Ifølge en ny undersøgelse fra Kirkeministeriet vil hvert sjette medlem af folkekirken gerne deltage i menighedsrådsarbejdet. Her i sognene skulle der så være mere end 900 medlemmer, som overvejer at sidde i menighedsråd! - så hermed en
opfordring til at melde sig på banen – der er brug for dig.
Når der fortælles nyt fra menighedsråd, fylder byggeri og vedligehold af bygninger og anlæg meget – det er spektakulært og nemt at fortælle om. De seneste
par år er der bygget og renoveret meget her i pastoratet.
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Endnu mangler vi at færdiggøre udvidelsen af Sognegården i Strib, som kom godt
i gang efter sommerferien efter en lang og sej godkendelsesprocedure. Vi håber,
at det kan stå færdigt omkring årsskiftet til stor gavn og glæde for personale med
arbejdsplads i Sognegården og ligeledes for de mange brugere af Sognegården,
enten det er en samtale med præsterne, eller det er en øvelse med korene, eller
et af de mange møder og arrangementer.
Menighedsrådsarbejde er også andet end mursten og vedligeholdelse. Det meste
af arbejdet udføres i udvalg, som orienterer og femlægger til evt. beslutning på
menighedsrådsmøder, som afholdes ca. 8 gange om året. Et af de større udvalg
er Aktivitetsudvalget, som arrangerer de mange forskelligartede aktiviteter – eksempelvis pilgrimsvandringer, sogneaftener, kirkefrokoster, onsdagskirke - og
meget andet.
Menighedsrådet har ansvar for budgetter, personaleledelse, bygninger, diverse
aktiviteter og kommunikation. Sidstnævnte især ved udarbejdelse og distribution
af kirkebladet 4 gange om året og opdatering på de mange digitale platforme.
Der er således brug for mange forskelligartede kompetencer i et menighedsråd –
også i det nye Ve jlby Strib Røjleskov Menighedsråd, som skal træde i funktion den
27. november 2016.
Svend Aage Jensen,
Menighedsrådsformand

Forskellige frugter – én stamme
Det er rart at gå i et havecenter eller planteskole og se på blomster, planter og
træer. Ikke altid for at købe en masse, men for at drømme og lægge planer. Tænke på, hvordan ens have kunne komme til at se ud.
Jeg kiggede på træer forleden og så pludselig et lille æbletræ med fire navnesedler på: Ingrid Marie, Discovery, Rød Aroma,
Elstar.
Det kaldes et familietræ. En stamme med tre,
eller måske fire forskellige sorter podet på.
Med tiden kommer det til at bære frugt, forskellige og på hver sin tid af den sene sommer
og efteråret, men alle fra en enkelt stamme.
Næste gang jeg bliver indbudt til dåb og måske skal være fadder, så tror jeg, at
dåbsgaven skal være sådan et træ.
www.pas torat.dk
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Vi døber vores små børn – og store
børn og voksne, der ønsker det, fordi
Gud har givet os dåben. Den er en kilde, et forbindelsesled, en pagt vi kan
stå på. Det Nye Testamente fortæller
på mange forskellige måder om, hvordan vi kan forstå, hvad dåben betyder.
Et af de smukkeste billeder, synes jeg,
fortæller om træet. Den stærke og solide stamme, som får små grene podet
ind på sig. Forskellige grene, med hver
deres egenskaber, gror sammen med
den store stamme. Her kan de hente næring og styrke til selv at blomstre og bære frugt.
”Jeg er træet,” siger Jesus. ”I er grenene.” At være døbt er at være en gren på
Guds træ. At hente liv og kræfter fra Guds store stamme.
Samtidig betyder det også, at vi
hænger sammen med hinanden. Jeg
er en del af Guds store træ, sammen
med de børn vi bærer til dåb og med
konfirmanderne. Og sammen med
dem, som har siddet i en af vores
kirker for 100 år siden, og dem, der
lige nu er kirke ligesom os over hele
verden.
Vi er en del af en helhed, og der er
brug for os hver især, og for lige
præcis de blomster og frugter, vi
kan bære.
Næste gang jeg bliver så heldig at
stå fadder til et dåbsbarn, så skal
gaven være sådan et træ. Og når
barnet bliver større, så vil jeg fortælle det – at Gud, Han er stammen, vi
er grenene.
Bente Luise Toft,
sognepræst
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Babysalmesang
- fordi børnene skal have det bedste
”Det er helt fantastisk at se, hvordan alle bare er helt med!”
”Ja, og alle 10 babyer var helt stille. Sikke dog en ro!” - sådan lød en samtale mellem to menighedsrådsmedlemmer, som var inviteret til at se, hvad vi laver til
babysalmesang.
Og ja, når musikken spiller og de voksne synger, så er der helt roligt. Kun babyhvin og begejstret fnisen bryder lyden af sang og orgelfløjt.
Babysalmesang er et tilbud til børnefamilier med spædbørn. Babyrytmik med salmer i kirkerummet. Her mødes børn og voksne om alle de store tekster med de
store melodier i et smukt rum med stor kunst. Her er rart at være, og det smitter
af på alle, der er med. Vi sidder på gulvet i kirken og synger med fagter, bjælder
og tørklæder og danser i midtergangen. Her er roligt, fordi her dækkes en masse
behov.
Børnene har behov for nærvær med deres forældre. Forældrene har behov for ro
til at være fuldt sammen med deres børn. Alle har behov for rødder, traditioner
og et tilhørsforhold og alle dele tilbydes i rigt mål.
”Det er virkelig dejligt at være i det her rum, hvor folk har døbt deres børn og har
begravet deres gamle i hundredvis af år. Her emmer af historie og levet liv,” citat
fra en mor, som har gået til babysalmesang med alle sine tre børn. ”Det er fint at
møde andre med jævnaldrende børn i området,”
siger en tilflytter. ”Jeg har aldrig gået i kirke, men
det er faktisk rigtig rart at komme her,” siger en
tredje. Især det sidste er en stor gevinst for mange.
De føler sig utroligt hurtigt hjemme i deres lokale
kirke, når de kender hvert hjørne af bygningen, navnene på de ansatte og ikke mindst en hel masse salmer.
Det giver kendskab og medejerskab og mange kommer igen med deres børn til børnegudstjenester, kor
og minikonfirmand – fordi børnene skal have det
bedste.
Katrine Bach Skovmand,
sanger og musikpædagog
Sindal, Astrup og Sct. Catharinæ sogne
www.pas torat.dk

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 17

Børn i kirkekor
Det er fantastisk sjovt og inspirerende
at arbejde med børn i kirkens kor.
I mit arbejde som organist og korleder
for børnekoret er jeg så privilegeret, at
børnene kommer her frivilligt. De elsker at synge, og det mærker jeg tydeligt. Men selvom de har sangglæden til
fælles, er børnene alligevel forskellige.
Der er de udadvendte, som elsker at optræde og gå foran i flokken, og så er der
de pligtopfyldende, der gør, hvad jeg siger, og så er der de forsigtige, som jeg
skal prøve at f å lidt mere lyd ud af. Det er her, arbejdet bliver rigtig sjovt, synes
jeg. Nemlig at få forskelligheden til at udmønte sig i en fælles klang i kirken.
Til det benytter jeg mig af forskellige metoder. Fx associationer. Ved at give børnene et
fælles billede at tænke på – fx
”syng som dronningen” - så
formes lyden efter associationen, og i bedste fald glemmer
de stille børn at være generte,
og de højtråbende glemmer
at larme.
Det er også vigtigt, at børnene føler sig trygge. Derfor
gælder det om, at de skal deltage relativt ofte til gudstjenesterne; men ligeså meget, at de skal føle sig sikre i det, de synger.
Børnene skal desuden lære, at de hele tiden skal skifte rolle mellem at være dem,
der synger højt og tydeligt for i kirken, og være dem, der lytter (eller måske blot
sørger for at være så stille, at de ikke forstyrrer). Jeg håber det lykkes.
Hvert efterår glæder jeg mig til at modtage et nyt hold sangglade børn i Sognegården og fortsætte arbejdet med det eksisterende børnekor. Forhåbentlig bliver
i år lige så godt som det plejer at være ;-)
Helle Sørensen, organist og korleder
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
5. juni
19. juni

Agnes Holm Jakobsen
Isabell Brita Lundgreen Söderberg
Luna Ørvad Nielsen

Døbt i Røjleskov kirke
3. juli
31. juli

Johan Birk Brandt Hinge
Ville Alexander Brinch

Viet i Strib kirke
4. juni
11. juni
6. august
20. august

Anne Nygaard Andersen & Dennis Høyer
Kirsten Susanne Bøgh Sørensen & Knud Herbert Prytz Sørensen
Heidie Marloth & Lars Jensen
Ane-Mette Schou & Allan Poul Orluff
Jeanette Skovborg Sørensen & Bendy Baunell

Viet i Røjleskov kirke
26. juni
30. juli
6. august

Line Riis Holbæk Nielsen & Casper Christiansen
Christine Gyrup Lund & Christian Adelhardt
Lykke Charlotte Holm & Claus Martin Nørgaard

Begravet/bisat fra Strib kirke
5. juli
16. juli

Bente Pedersen
Preben Stensgaard
Christensen
20. juli
Niels Regner Toft
21. juli
Frank Eliasen Marloth
26. juli
Henning Jensen
Grethe Risum
29. juli
Vagn Arne Laustrup
2. august Bjørn Nielsen
15. august Elsebeth Madsen
31. august Poul Erik Bæk

www.pas torat.dk
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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

Kirkeværge Birgit Nørtoft
Tlf. 28 53 67 70

Organister
Birgitte Skovmand
Tlf. 21 81 69 65, organist@pastorat.dk
Helle Sørensen
Tlf. 30 25 90 53, hds@pastorat.dk

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

KFUM’s sociale arbejde

November: Menighedsplejen
December: Børnesagens Fællesråd
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Kirkebladet udgives af Vejlby-Strib-Røjleskov
menighedsråd.
Redaktion: Bente K. Nø rgård-Sørensen,
Kristine Z. Nüchel, Torben Iversen (ansv.)
Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart
Deadline for næste blad:
1.december 2016 - tema ”Unge”
Materiale og indlæg sendes til redaktionen
vsr_pastorat@ mail.d k
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.
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