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

BØRN -

UNGE - VOKSNE - ÆLDRE

Fra redaktionen
Vi har i dette nummer af kirkebladet sat fokus på
de unge. Tak for de mange indlæg, som
belyser forskellige aspekter af unge i dagens Danmark. Artiklerne i kirkebladet er gode fortællinger om de unges egen opfattelse og om den
spændende teenager-periode.
Vi vil fra redaktionen ønske alle et godt nytår.
Torben Iversen, ansvarshavende

10 gode råd
For nogle år siden fik en række 10. klasser en dansk stil, som handlede om at give
5 gode råd til de 15 årige. Ud fra flere hundrede besvarelser fandt en lærer for
10. klasserne frem til 10 gode råd til de unge fra de unge selv. Rådene blev offentliggjort i Politiken tilbage i 201 3.
Vi gengiver her rådene:
☺ Vær positiv. Tro på dig selv og søg hjælp og støtte, når du møder særlige udfordringer i dit liv. Du er selv herre over dit liv. Se det positive i enhver situation.
☺ Studier og lav lektier. Det er ikke for sjov, når lærerne siger, at du kommer til at
bruge det, du lærer, siden hen. Tysk og 2. grads ligninger er ikke det, der rykker
allermest, men prøv alligevel. Det vil du takke dig selv for om fem år.
☺ Tag på efterskole. Du får en fantastisk chance til at følge op på de faglige ting
fra 9. klasse, og du vil udvikle dig. Du lærer at tale til en stor forsamling, du lærer
meget om mennesker.
☺ Drop computeren - Og især de mange spil og de virtuelle fællesskaber. Spil
bold med vennerne, eller vær bare social. Det er langt bedre og mere udviklende
for mennesker. Kom udenfor. Det er langt sundere, og du bliver gladere.
☺ Nyd at være ung. Lad være med at blive voksen for tidligt, tiden kommer ikke
tilbage. YOLO – You Only Live Once. Hver dag er en fest. Husk det.
☺ Lad være med altid at tro på dine kammerater. Især når det handler om druk
og sex. Der er mange, som opdigter historier for at lyde smarte, og sandheden er,
at de ikke har prøvet noget selv.
☺ Kriminalitet er dumt. Du ødelægger din fremtid. Hold dig til loven.
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☺ Hvis din onsdag ser sort ud, så glæd dig til fredag. Hvis det skulle ramle i løbet
af ugen, så bare rolig: Der kommer en ”fredag”, hvor du kan feste sorgerne væk.
☺ Tag ansvar og tjen dine egne penge. Få et fritidsjob. Det gavner dig ikke i længden at få pengene fra mor og far.
☺ Hvis du flytter hjemmefra og ikke har held i kærlighed, så anskaf dig en hund
som selskab. Den skal selvfølgelig passes, men tænk over det!
Måske er teori og praksis ikke altid det samme, men der er ingen tvivl: Unge har
styr på, hvad der vil være bedst for dem selv, deres helbred, venner, fremtid og
familie.
Torben Iversen
Uddrag fra Politikken 28.juni 2013

Det er fordi,
fordi, de tror på Gud
Der er gennem de sidste 10 år sket et bemærkelsesværdigt skred i konfirmandernes tale om tro, Gud og Kristendom. ”Jamen, det er fordi, han tror på Gud!” Sådan lyder det fra en meget stor del af konfirmanderne, når man stiller dem
spørgsmålet om, hvorfor de skal konfirmeres, på den første undervisningsdag.
Konfirmanderne skal to
og to fortælle deres sidemand, hvad de hedder,
hvor gamle de er, hvad
de er gode til og lidt om
deres hobby – og endelig, skal de så fortælle
sidemanden om, hvorfor
de skal konfirmeres. Alt
sammen er en del af en
indledende ”lær hinanden at kende leg” – og hvor konfirmanderne så bagefter,
på skift, fortæller om deres sidemand, til resten af konfirmandholdet.
Og så er det, at det sker– det som har overrasket mig de sidste mange år. Nemlig
når spørgsmålet om, hvorfor de skal konf irmeres, skal besvares. For så kommer
det meget bramfrit fra stort set alle: Jamen det er fordi, de tror på Gud.
Det var ikke sket i min tid, da jeg gik til konfirmandundervisning helt tilbage i midten af firserne i det forrige århundrede. Da kunne bramfriheden om ens tro ligge
på et meget lille sted. I hvert fald der, hvor jeg kom fra!
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Det var ikke noget, man sådan snakkede højt om som barn og ung – og da slet
ikke over for ens skolekammerater, heller ikke når man gik til præst. Og blev man
så stillet til ansvar for, hvorfor man nu ville konfirmeres, ja så var svarene stort set
altid de samme: gaverne – festen eller fordi, at det blev storebror også, og sådan
gør man nu i ens familie, eller fordi ..” det siger min mor og far at jeg skal”.
Meget sjældent havde svaret noget med Gud og Vorherre at gøre – eller for den
sags skyld: Bekræftelse af ens dåb. Det lå ligesom ikke i luften at svare sådan, og
den, der så endelig gjorde det, han eller hun, var at betragte sådan lidt specielle i
andres øjne. Der var en blufærdighed over for det, at være kristen eller troende i
det hele taget. Det var en privatsag, og det var noget, som man altså ikke luftede,
for det kunne komme til at svige ondt tilbage. Jeg kan med gru huske en kristendomstime i 6. klasse i folkeskolen, hvor jeg uforvarende kom til at svare positivt
på lærens spørgsmål, om der var nogen i klassen der troede på Gud. ”Ja” rakte
lille Jens sin finger i vejret og fortrød det så bitterligt bagefter, ligesom den anden
i klassen som havde gjort det samme. For ”..se, der er nogle, som stadig tror på
det gamle pjat” – svarede læreren grinende ud over klassen til de andre klassekammeraters morskab. Så meget for den bramfrihed overfor Vorherre og alle de
andre – og fra den dag af, skulle jeg udelukkende konfirmeres for festen og gavernes skyld og vist nok også fordi, ”.. at sådan gjorde man i min familie”.
Det var i hver fald mit ”bramfri” svar, da min konfirmationstid nærmere sig – og
der gik vel flere år, inden mit mod vendte tilbage igen.
Det var vel også med den erfaring i mente, at jeg drog ind i konf irmandverdenen
små 18 år efter jeg selv var blevet konf irmeret, nu som præst og konfirmandlærer. Og jeg kunne fra starten ikke dy mig for, at stille konfirmanderne det berømte spørgsmål, om hvorfor de nu skulle konfirmeres. Jeg er desværre forfærdelig
nysgerrig af natur! Jeg brugte fra starten af sidemands modellen og lod sidemanden svare – og svarene var nogenlunde som forventet; gaverne, Festen, familien
osv. Måske var der en tre fire stykker, som snakkede om Gud, og at det vist nok
var noget med at bekræfte troen eller dåben, men ellers ikke andre og kun en lille
flok, når der var tale om i alt ca. 35 konfirmander. Alt var ligesom ved det gamle –
det jeg kom fra og kendte, en blufærdighed over tro, Vorherre og kristendom.
Sådan gentog det sig de næste år også.
Men så skete der et skred, - for sådan ca. 9-10 år siden. Uforklarligt og uforståeligt
i den store sammenhæng fra før. Flere og flere konfirmander begyndte nemlig at
svare, at grunden til, at de skal konfirmeres, er, at de tror på Gud, eller det er fordi, de på den måde kan bekræfte deres dåb eller deres tro.
I de første år var det ca. 25 %, der svarede sådan den første gang, vi mødtes.
Så 30 % og året efter 45%, - året efter igen - endnu flere.
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I år var der 5 konfirmander, der svarede, at det var pga. festen, gaverne osv., de resterende 37 svarede, at det var fordi, de troede på Gud eller ville bekræfte
deres dåb.
Og jeg må indrømme, at jeg
da selvfølgelig er glad for, at
konfirmanderne svarer som
de gør, men jeg fyldes også
med en stor på portion underen. Positiv forundret selvfølgelig! For hvorfor er det skred
kommet, at man nu modsat
før, bramfrit tør tale om tro
og Gud, og det overfor alle os
andre? Man vil gerne fortælle,
hvad man tror på, og man vil
gerne snakke om Gud og kristendom. Og hvorfor er det skred sket inden for de
sidste ca. 10 år? Og nej, det er ikke fordi, disse konfirmander har gået til minikonfirmand, - og har lært det herfra, - for det er først blevet indført så sent her på
stedet, så først næste års konfirmander har haft det som en mulighed. Og nej –
det er ikke fordi, jeg har haft konf irmanderne før, jeg stiller dem spørgsmålet – og
har kunnet præge dem på den måde. Spørgsmålet bliver jo netop stillet første
dag vi mødes, i den første time.
Jeg har snakket med andre kollegaer,- og de fortæller det samme. Der er en blufærdighed, som er forsvundet, og der er en ligefremhed, som er bemærkelsesværdig og ikke mindst befriende. Nogle vil påstå, at det har noget med tiden at
gøre, med en globaliseret verden, og hvor andre religiøse grupper frit taler om
deres tro. Det har vi ikke rigtig kendt til her i landet i lang tid. Men måske er det
ligeså stille på vej tilbage. Det kunne da være skønt, og så fra de unges side af –
sådan atter at være bramfri over for Vorherre og alle os andre.
Jens Rothmann, sognepræst i Balslev og Ejby
Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom
og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med
dig, som han gav dig, da du blev døbt.
Som døbt får du lov til på vejen mod at blive voksen selv tage stilling til din dåb.
Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konf irmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne
tro og bliver velsignet.
(http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/hvad-er-konfirmation)
www.pas torat.dk
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I erhvervspraktik hos præsten
Jeg har valgt at gå i praktik hos en præst og vil komme ind på, hvorfor og hvordan
jeg fik tanken om dette praktiksted.
Jeg har altid syntes, at
mytologi og historien om
kristendommen er
spændende. Så jeg
tænkte, at det kunne
være meget sjovt at gå i
praktik hos en præst.
Jeg vidste ikke før denne
praktikuge, hvad præster
lavede, når de ikke holdt
gudstjeneste eller
begravelse, og jeg ville derfor i praktik hos en præst for ligesom at finde ud af,
hvad en præst laver udover gudstjenester, begravelser og vielser.
Jeg har fået et godt overblik over, hvad en præst laver i ugens hverdage. F.eks.,
man kan holde foredrag, hvis man vil. Man tager ud og snakker med folk, der skal
have planlagt dåb eller begravelse, og får en hyggelig samtale med de personer,
man snakker med, da man ikke nødvendigvis hele tiden skal snakke om, hvordan
man holder dåben, hvilke salmer man skal synge til begravelsen osv.
Der er også en del kontorarbejde, såsom at tjekke sin mail dagligt - og så
selvfølgelig at svare på mailen - eller at skrive taler til gudstjenesten (prædiken),
dåb, begravelse eller vielse, hvilket tager sin tid.
Så er der også konfirmandundervisning. Der ligger en del kontorarbejde i det,
f.eks. at finde materiale som videoer, man viser for konfirmanderne eller opgaver,
konfirmanderne skal arbejde med. Når man er i gang med undervisningen,
forklarer og præsenterer præsten dagens tema. Derfor er det vigtig at forberede
sig til undervisningen hver gang.
Theodor Niemeier , 9.klasse Strib skole
I både 8., 9. og 10. klasse kan skolen sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) tilbyde erhvervspraktik på en arbejdsplads.
Erhvervspraktik kan være en vigtig dokumentation til næste uddannelsessted
om, at eleven har gjort sig relevante erfaringer fra arbejdsmarkedet og har en vis
viden om et eller flere job.
(Uddannelses Guiden, www.ug.dk)
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Ungdommen nu til dags
Når jeg møder mænd på min egen alder (eller lidt ældre!) kommer vi nogle gange
til at tale om, hvordan det var at gå til konf irmationsforberedelse, da vi var unge.
Mange husker sikkert ikke så meget af det, de lærte, men mange husker, hvordan
præsten var. Og jeg har hørt mange historier om, hvordan man næsten altid kunne snøre præsten og lave ballade i konfirmand-stuen.
Det var dengang unge
mennesker var uopdragne. Dengang man måtte
give Ejnar Federspiel ret,
når han i en OlsenBanden-film udtrykker
sig om de unge mennesker og bittert og savlende råbte: ”Tæsk skal
de ha’! Dovne og langhårede er de! Tæsk!”
I dag er der (i mange betydninger) langt mellem snapsene. Man møder snart ikke
en uopdragen konfirmand længere. Men når der endelig kommer ”en fræk karl”,
så kan man rolig regne med, at han bliver værdsat, som den sjældenhed han er.
Vi har siden Sokrates og Platons tid fået tudet ørerne fulde med, at ungdommen
bliver mere og mere umulig og forfærdelig. I mine år som præst synes jeg, at jeg
har oplevet det stik modsatte. Jeg oplever at de unge bliver mere og mere velopdragne, åbne, positive og ideelle.
Vi bor måske ikke et repræsentativt sted? Måske er der noget om snakken, når
man siger, at set i et større perspektiv, så bor vi på et af de bedste steder i landet,
i et af de bedste lande i verden, på den bedste af alle kloder.
Jeg kan godt blive lidt nervøs, når de unge mennesker nu om dage er meget bedre opdraget end vi var…
Jeg troede jo ligesom nyhedsmedierne, at alting blev værre og værre og at verden efterhånden ingen fremtid har.
Men en time i konfirmand-stuen overbeviser en om det modsatte.
Jes Rønn Hansen, sognepræst
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Nytårskoncert
Fredag den 13.januar kl. 20.00
i Strib kirke
Fri entré
Hjertelig velkommen til nytårskoncert med
Nordlyd Blæserkvintet!
Nordlyd består af fem unge musikere med
base i Aarhus. De samles om deres fælles
passion for kammermusik. Kvintetten har til
formål at skabe større kendskab til nordisk
musik blandt befolkningen.
Koncerten byder på den klassiske og den traditionelle nytårsmusik. Bl.a. Lars-Erik
Larsson, Otto Mortensen, Hans Christian Lumbye og Händel. Der er også fællessang og den traditionelle pause med forfriskning.

Mød en salmedigter i vor tid
Forårskoncert med Gregers Kirkelund
Torsdag den 20.marts kl. 19.30 i Strib kirke
Fri entré
Ved forårskoncerten i Strib
kirke, hvor 3 kirkekor40 dygtige sangere fra
Strib og Lindknud kirker er
samlet om at blive ledt
igennem en festlig aften
sammen med organist,
salmekomponist og cand.
mag. Gregers Kirkelund.
Han præsenterer os for en ny tids salmetone, hvor ordene levendegøres via trestemmig sang, solosang, krævende rytmer og fortælling. Vi kan glæde os til at
møde Gregers Kirkelund, der primært inspireres af salmedigter Sten Kaaløs ungdommelige forkyndelse.
Vi skal synge med og opleve korene synge flerstemmigt på hjertegribende vis.
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Sognekalender
Onsdagskirken i Strib kirke
den 8. februar og den 29. marts kl. 17-19
Onsdagskirken
begynder kl. 17 med
en anderledes
gudstjeneste.
Hver gang inviterer vi
gæster til at tage sig af
musikken.
Den 29. marts spiller
bandet ”Poplicks”
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Sognegården.
Af hensyn til maden: tilmelding til sognepræst Bente Luise Toft,
64 40 14 66 eller blft@km.dk

Fastelavn i Vejlby kirke
Søndag den 26. februar kl. 14.00
Sammen med Vejlby-Strib FDF holder vi familiegudstjeneste i Vejlby kirke.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller i
konfirmandstuen.
Alle er velkomne - også til at komme udklædt.

Soldatervennestævne
Torsdag den 16. marts kl. 19.30 i Strib Sognegård
Helle og Bruno Kristoffersen, det nye lederpar på
Fredericia soldaterhjem, fortæller om deres arbejde.
Efter kaffen vil de vise billeder fra deres oplevelser
som ledere af et sømandshjem i Grønland.
Vel mødt.
www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

31. december

16.00

Nytårsaften

(Jes Rønn Ha nsen)

1. januar

14.00

Nytårsdag

(Jette Rosendal)

Røjleskov Kirke

8. januar

10.30

9.00

1.s.e.H3K

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

15. januar

9.00

10.30

2.s.e.H3K

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

22. januar

9.00

10.30

3.s.e.H3K

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

29. januar

19.30

10.30

4.s.e.H3K

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

5. februar

10.30

9.00

S.s.e.H3K

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

8. februar

17.00

Onsdag

Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

12. februar

10.30

9.00

Septuagesima

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

19. februar

9.00

10.30

Sexagesima

(Jette Rosendal)

(Holger Lissner)

26. februar

14.00

10.30

Fastelavn

Familiegudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Jørgen Flenste d-Je nsen)

5. marts

19.30

10.30

1.s.i Fasten

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

12. marts

9.00

10.30

2.s.i Fasten

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

19. marts

10.30

9.00

3.s.i Fasten

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

26. marts

10.30

9.00

Midfaste

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

29. marts

17.00

Onsdag

Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

2. april

10.30

9.00

Mariæ bebudelse

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

Salmesangsaften
Tirsdag den 28. februar kl. 19.30 i Strib Sognegård
Det nye salmebogstillæg ”100 salmer” med
nutidige tekster og rytmiske melodier bliver
brugt flittigt til gudstjenester i landets kirker
og er nu også anskaffet her hos os.
Vi vil gerne introducere nogle af de salmer,
som kommer i brug til gudstjenester i vores
tre kirker.
Velkommen til en aften med masser af sang.
Sognepræst Bente Luise Toft og organist Helle Sørensen.

Det nye fælles menighedsråd
For de kommende 4 år 2016 – 2020 er følgende valgt:
Vejlby sogn: Freddie Rosenfeld, Karen Margrethe Junge (formand Aktivitetsudvalget) og
Kenneth Hakala
Strib sogn: Svend Aage Jensen (formand), Bente Nørgård-Sørensen (næstformand), Hans
Martin Hansen (kasserer), Marianne Lykke Larsen (formand Ejendomsudvalget), Lilli
Larsen, Karen Urbak
Røjleskov sogn: Lydia Kragh-Hansen (kirkeværge), Hans Graversen (kontaktperson)
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.

Babysalmesang i Strib kirke
Et tilbud til forældre med spædbørn (0-12 mdr.). 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.
Forårshold torsdage kl. 9.30
fra 26. januar til 6. april.
Tilmelding 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.
Mere information: Lene Simonsen, 27 82 25 35 eller Facebook - Molly Strib Legestue

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.

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.
Spise sammen aften kl. 16.30 i sognegården: 23. januar, 20. februar, 20. marts
Tilmelding: Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk
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Vejlby-Middelfart Indre Mission
12.jan. kl. 19.30
9. feb. kl. 19.30
16. feb. kl. 19.30
6. apr. kl. 19.30

Bedemøde. Pastor Jette Rosendal, Kauslunde
kl. 18.30 Årsmøde med fællesspisning
Vinterstævne. Missionær Jørgen Hedager Nielsen, Børkop
Bibelforedrag. Pastor Jes Rønn Hansen, Strib

Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 14 40

Vejlby-Strib FDF
Har du lyst til godt kammeratskab og masser af
hygge, kom til FDF. Hver torsdag fra januar til
april er vi i vores kredshus, som befinder sig på
gl. Aulby skole. Her laver vi indendørs aktiviteter.
Kredsleder: Henrik Balle, 50 41 16 31

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

Ti. d. 10. jan. kl. 19.30: Martin A. Hansen – Liv og digtning
v/ Kaj Axel Jensen, Brenderup, cand.mag i nordisk sprog og litteratur
Sted: Sognehuset v. kirken, Kirkevej, 5464 Brenderup
Ti. d. 7. feb. kl. 19.30: Hvor vild var Luther – og hvad er det, vi skal fejre i 2017?
v/ Bent Andreasen, sognepræst v. Trinitatis Kirke, Fredericia.
Sted: Asperup Sognehus, Kirkestræde 1A, 5466 Asperup
Ti. d. 21. feb. kl. 19.30: Foreningens generalforsamling
Sted: Brenderup sognehus.
Ti. d. 14. marts kl. 19.30: Hvad skal arbejdsmarkedet med en kristelig
fagbevægelse som Krifa? v/ Søren Fibiger Olesen, formand hos Krifa
Sted: Strib Sognegaard, Strib Landevej 1, 5500 Middelfart
Krifa (kristelig fagforening og A-kasse) brænder for at gøre en positiv forskel i samfundet: ”Vi er først og fremmest sat i verden for
vores kunder. Men vi ønsker også at deltage aktivt i det samfund,
vi er en del af. Vi vil gerne byde ind med det, vi kan til den fælles
opgave, det er at skabe et godt samfund. Vi vil bidrage til, at mennesker får et bedre arbejdsliv. Derfor tænker vi god arbejdslyst ind
i alt, hvad vi gør.”
Kontakt og tilmelding: Grethe Krogh Jakobsen, 23 44 18 73 eller gkj@brenderupbiler.dk
www.pas torat.dk
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Læsekreds i Strib sognegård
I kirkebladet oktober-december skrev vi om opstart af en læsekreds i Strib. Vi er
nu i fuld gang. Vi var 15 glade læsere, der mødtes den 3. oktober i Sognegården.
Den første bog var klar til udlevering, og vi er nu i gang med den næste. På vort
første møde drøftede vi fremtidige emner. Der var rigtig mange forslag, så der er
nok at tage fat på.
Vi mødes den første mandag i hver måned kl. 10.30.
På mødet har vi en rigtig god diskussion om den netop læste bog. Det er rigtig
godt at høre andres synspunkter og opfattelse af bogen. Det lærer vi meget af.
Forskellige som vi er, så oplever vi handlingen forskelligt. Sluttelig kommer vi
med forslag til næste bog. Det er rigtig godt og lærerigt at mødes i en læsekreds.
Vi er rigtig glade og taknemmelige for, at så mange har taget godt imod vort
tilbud om en læsekreds i Sognegården. Tak for det.
Bente Luise Toft og Karen Melgaard Urbak

Kirkehøjskole - 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 3: ”Litteratur og tro”
v/lektor på Aarhus Universitet, David Bugge.
Kan troen flytte bjerge, hvis den bygger på en løgn?
Dette belyses i Kaj Munks evigt aktuelle skuespil
"Kærlighed". Foredraget forudsætter ikke, at man
har læst Kaj Munk.
Lørdag 14. januar 2017 kl. 9.00-12.00 i
Brenderup Forsamlingshus.
Lektion 4: ”Troen alene”
v/ provst Thomas Reinholdt Rasmussen,
Hjørring Søndre Provsti.

Teologen David Bugge bliver kaldt sin
generations største arvtager efter
Løgstrup, når det gælder at forene
litteratur og teologi.

Foredraget vil se på, hvorledes Martin Luthers lille
katekismus blev til, og den sammenhæng, Luther
skrev den i.
Lørdag 4. marts 2017 kl. 9.00-12.00 Asperup Sognegård
Læs mere på http://www. kirkehojskole.dk
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Tryghed i nattelivet
Når dagen går på hæld og de
”gamle” går i seng, går de unge
ud for at møde venner og andre
unge – de færdes på gaderne og
på pladserne og de er som
oftest rigtig gode til at passe på
hinanden, det ved vi.
Det ved vi, fordi vi som en del af
den landsdækkende, frivillige
organisation, Natteravnene har
oprettet en afdeling i Middelfart. Vi tæller omkring 23 medlemmer og går på gaderne fra
23-04, fredag og nogle gange
lørdag nat, vi uddeler bolsjer og kondomer til de unge, ligesom vi får en snak om
stort og småt, hjælper til, hvis der er problemer og i det hele taget, viser de unge,
at vi kærer os om dem og gerne vil passe godt på dem, også om natten, hvor de
ellers står på egne ben i et til tider hårdt natteliv.
Vores målgruppe er de 16-20-årige, og det er primært dem, vi taler med, når vi er
på vandring. Vi er altid tre ravne på vandring og heraf, tilstræber vi, at der er både
mænd og kvinder i gruppen. Ravnene kommer fra hele Middelfart kommune. Alle
er velkomne fra de er fyldt 20 år, og vi tager meget gerne imod nye medlemmer.
Vi er en lille, men vigtig forening for Middelfart.
Forestil dig, at du kører af sted på en landevej, en dejlig lun og solfyldt dag – du
kører i dine egne tanker, nynner lidt med på den gode musik som strømmer ud
fra bilradioen – du kigger af og til i bakspejlet og pludselig ser du en politibil som
kører bag dig…. Du slipper speederen, rent instinktivt, tjekker speedometeret og
kører så videre stille og roligt – denne lille anekdote beskriver bedst, det som
tilstedeværelsen af Natteravne i byens natteliv betyder – de unge slipper lige gaspedalen når de ser de tre gule jakker og retter op og gør det rigtige – det er dejligt at opleve. Vi bliver altid godt modtaget. De unge er glade for, at vi er der og
kommer tit og får en lille snak, bare for hyggens skyld. Vi kommunikerer med de
unge via facebook ”Natteravnene – Middelfart” og via vores hjemmeside
middelfart.natteravnene.dk. Kom med på en tur og se, hvor hyggeligt og vigtigt,
det er. Book en prøvevandring på en af vores sider.
Ann Fogh Rubenius, Natteravnene i Middelfart
www.pas torat.dk
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Den svære rejse til Danmark
Dette er skildringen om Omar, der kommer fra Syrien og hans svære tid undervejs. Omar kommer fra Syrien lidt udenfor Aleppo. Her voksede han op i en fattig
familie og uden tradition for uddannelse. Som 11 årig startede han med at arbejde
inden for produktionsvirksomhed. Alt, hvad han tjente, gik til familien. Som
16 årig tog han en stor beslutning; han ville have en uddannelse, han ville finde sig
selv og ikke længere være analfabet. Han ønskede at få sin egen personlighed.
Han tog opgøret med familien og læste og arbejdede samtidig, så forsørgelsen af
familien fortsatte. For at undgå at komme ind til militæret, rejste han til Saudi Arabien. Her fik han igen job og uddannede sig stadig; pengene blev sendt hjem.
Moderen savnede ham meget, men med det startende oprør og demonstrationer
i Aleppo, rådede hun ham til at blive væk. Savnet af familien var stort, men ønsket
om at lære var stort.
Omar kom til Tyrkiet, hvor han igen blev selvforsørgende. Han fik arbejde og lejlighed. Begge dele overlod han til sin mor, søster og hendes familie da de slap ud
af Syrien. Herefter var han bådflygtning med retning mod
Lesbos. Han overlevede! I Athen
boede han 6 måneder og kom
derefter med fly til Østrig. Herfra gik turen gennem Tyskland,
hvor han mødte sin bror for første gang i mange år. I Flensborg
havde han taget en anden fremmed under sine vinger; han har
ikke fortrudt det, men den anden var kriminel. Politiet kom
ind over, men Omar kom videre til Danmark med en flink dansk f amilie. Han fik
asyl, kom til Sandholm og videre til et asylcenter på Sjælland. Her boede han
2 måneder. I dag er han i Middelfart. Uddannelse betyder meget, og interesserne
for det danske samfund er store. Fremtiden er klar; han vil være socialrådgiver!
Når snakken falder på religion, stopper samtalen. ”Jeg ved ikke hvor jeg hører til,
men det, jeg ønsker mest, er at få indblik i andres kultur, det er det vigtigste for
et fælles udgangspunkt i samværet med andre”. Omars kulturforståelse er nært
knyttet til den tryghed, han har i sit samvær med familie og venner. Jeg tror, vi
alle har denne respekt og følelse for det, vi kender. Omar er et opdigtet navn,
men jeg kender ham personligt og respekterer ham meget for sit ”gå på mod”.
Bente Nørgård-Sørensen
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Ungdomslederuddannelse i kirken
I Frederikshavn har de unge mulighed for at tage en ungdomslederuddannelse i
kirken. Efter 21 ugentlige møder, lejre, udenlandsbesøg og praktik skal 9 unge fra
Frederikshavn provsti modtage deres diplom for fuldført uddannelse som KUL ́e r.
KUL er Kirkelig Ungdoms Lederuddannelse og er et tilbud til tidligere konfirmander og teenagere om at kende kirken og kristendom samtidig med, at de får et
fællesskab, der har dybde, og som giver dem mulighed for at vokse med deres
egne lederfærdigheder.
”Vi får nogle sjove udfordringer, hvor vi lærer
noget om os selv,” fortæller Oliver Marius Grønning (14), som er eneste dreng på holdet. ”Og
det, vi lærer, kan vi bruge i mange andre situationer”, supplerer ﬂere af pigerne. Holdet, der
består af 10 unge i alderen 14-18 år mødes hver
torsdag kl. 19-21. Det gør de i alt 21 gange, hvor
de undervises gennem leg, teori og praktiske
øvelser.
Med et KUL-forløb får den unge styrket sine personlige, sociale, spirituelle, organisatoriske og
pædagogiske kompetencer.
I efteråret har de unge været i praktik. De har dels planlagt og dels hjulpet til ved
Gud og spaghetti gudstjenester, skrevet sange og stået for natgudstjeneste for
300 FDF’ere, medvirket på konfirmandlejre, ved julegudstjenester og meget mere. Underviserne, kirke-og kulturmedarbejder Heidi Ettrup Lehm, lærer Mads
Bang Simonsen og ungdomspræst Kristian Brogaard, er meget imponerede af de
unges udvikling og gå på mod.
For de unge er KUL et kvalitativt fællesskab, der giver mening. Vi håber på endnu
større tilslutning næste gang, hvor de nyuddannede ”KUL ́e r” kan være rollemodeller og selv spørge konﬁrmanderne om KUL kunne være interessant for dem.
Og så kunne det være spændende, hvis KUL på sigt kan sprede sig ud i resten af
Danmark.
Heidi Ettrup Lehm, kirke- og kulturmedarbejder i Abildgård kirke
”Kirken skal ikke have fat i flere unge, fordi det vil være godt for kirken
og dens fremtid. Den skal gøre det, fordi det vil være godt for de unge.”
Gertrud Højlund, journalist og tidligere højskolelærer
(www.kristeligt-dagblad.dk /kirke-tro/kirken-skal-tage-unge-seriøst- de-unges- skyld)
www.pas torat.dk
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
3. september
Cosmo Bording Blomstergren
11. september
Sophia Stella Jensen Greve
18. september
William Skovlund Kronborg
Frederik Kristian Munkholm
1. oktober
Liv Juhl Asmussen
Felix Juhl Asmussen
2. oktober
Malde Meyer Knudsen
Emilie Sejr Asmussen
16. oktober
Freja Lindvig Ubbesen
23. oktober
Gustav Kohno Daugaard Ulvsbjerg
20. november
Johan Winkler Lindskov
Døbt i Røjleskov kirke
11. september
Laust Knøs Panduro Thrane
Sigrid Moustgaard Jeppesen
1. oktober
Aske Knud Kjær Jessen
Nicklas Torp Rømer
30. oktober
Tyra Rørmose Härle
6. november
Villum Sandager Høgh
Døbt i Vejlby kirke
18. september
Milas Nohr Revsbech Jensen
6. november
Milo Brink Madsen
27. november
Valdemar Astrup Laugesen
Viet i Strib kirke
1. oktober
Jette Refstrup Thomasen & Steen Jørn Ingwersen
13. oktober
Eleonora Mygind Petersen & Christian Oluf Mosel Springborg
22. oktober
Jannie Kjær Buhl & Morten Nielsen
19. november
Hanne Jakobsen Pelle & Carsten Augustinus
Viet i Røjleskov kirke
8. oktober
Anne Mette Clement & Tommy Borg Knudsen
Begravet/bisat fra Strib kirke
31. august
Poul Erik Beck
20. september
Inge Saaby Hansen
21. september
Thyge Lund Brejnholm Beck
27. september
Rasmine Margrethe Bonnine Esborn
5. november
Inger Jørgensen
15. november
Ruth Ulla Marie Ravnmark
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Orientering fra menighedsrådet
Vi er begyndt på et nyt kirkeår, og vi har taget hul på en ny 4-årig valgperiode for
menighedsrådet efter et vel overstået ”valg”. Der var betænkeligheder, om der
nu også var kandidater nok til det nye menighedsråd, men selvom opstillingsmøderne ikke sprængte nogle rammer, blev betænkelighederne gjort til skamme.
Der var kandidater nok i alle 3 sogne til at danne en fællesliste, og med kun 1 liste
i hvert af sognene, var valget afgjort. I Strib sogn var der nyvalg af 2 medlemmer,
i Røjleskov sogn var der nyvalg af 1 medlem og i Vejlby sogn var der genvalg af de
3 medlemmer der. I det fælles menighedsråd er der i alt 11 valgte medlemmer og
2 fødte medlemmer (sognepræsterne) og 1 medarbejderrepræsentant. Det første
menighedsrådsmøde er berammet til den 17. januar 2017, hvor vi skal i arbejdstøjet igen.
Jeg vil gerne benytte lejl igheden til at takke de 3 afgåede medlemmer: Birgit
Nørtoft, Torben Iversen og Magda Hansen Jakobsen for indsats og godt samarbejde i den forgange valgperiode, og samtidig byde velkommen til de nye medlemmer: Lilli Larsen, Karen Urbak og Hans Graversen – og jeg glæder mig til samarbejdet med jer og til fortsættelse af det i øvrigt gode samarbejde i menighedsrådet.
Den forgangne valgperiode har været præget af byggesager, især salg og nybygning af præstebolig i Strib.
Endnu mangler vi at færdiggøre byggeriet ved Sognegården, men det skulle gerne lykkes i løbet af januar
måned 2017, og derefter må der være pause i byggerierne. Det giver mere tid til at arbejde med aktiviteterne i kirker og sognegård og til implementering af vedligeholdelsesplaner for kirkegårdene. Vedtægter og
arbejdsgange skal gennemgås, og arbejdsgiverrollen
skal have opmærksomhed til gavn og glæde for personalet. Vi skal værne om de mange bygninger og anlæg, som vi har ansvar for –
både med hensyn til vedligeholdelse og optimal drift.
På personalefronten har vi desværre modtaget en opsigelse fra kirkesanger Aya
Jørgensen, som grundet geografien har valgt stilling på Sjælland. Vi siger tak for
det kortvarige samarbejde, og håber snarest at få kirkesangerbehovet dækket
ind igen.
Med ønsket om et velsignet nyt kirkeår og et velfungerende nyt menighedsråd.
Svend Aage Jensen, menighedsrådsformand
www.pas torat.dk

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 19

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.

Sognemedhjælper

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

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

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

Menighedsrådets formand
Svend Aage Jensen, 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
Lydia Kragh-Hansen, 64 40 19 58

Organister

Kirkebladet udgives af Vejlby-Strib-Røjleskov
menighedsråd.

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

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

Helle Sørensen

Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart

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

Deadline for næste blad:
1. marts 2017

Indsamlinger

Tema: Voksne

Der er mulighed for at støtte følgende
organisationer hver sønda g i vore tre kirker:
December: Børnesagens Fællesråd
Januar:

Det Danske Bibelselskab

Februar:

Danske Sømands– og Udlandskirker

Marts:

KLF, Kirke og Medier
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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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