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

BØRN - UNGE -

VOKSNE - ÆLDRE

Brevkassen

Hvornår er man så voksen?
Ordbogen siger: En voksen er et menneske, der ikke længere er barn.
Der er ældre mennesker, som aldrig er blevet som voksne. Der er unge mennesker, der er blevet voksne alt for tidligt. Hvornår er man endelig voksen, og hvornår er man for ung eller for gammel
til at være voksen? Når man bliver
30? 40? 50? 60?
Kan man runde de 50 og bare have
det godt som man har det?
Forleden kom der et brev i redaktionens postkasse. Fyldt med eftertanker lægger vi brevet i jeres hænder:
Hvordan er det så at runde 50 år ?
Da jeg rundede 50 år, blev det fejret. Folk markerede dagen for mig ved at sige, at
nu havde jeg rundet det skarpe hjørne (det lyder farligt) og er blevet senior (kan det
nu passe?), og de kunne få meget tid til at gå med at fortælle, at det skulle jeg ikke
være så ked af (det lyder egentlig sørgeligt).
Sundhedsvæsenet hygger sig med at sende mig breve om folkeundersøgelser til påvisning af kræft (det lyder også farligt), i anledning af at jeg har rundet 50 år. Indtil
videre er det blevet til 3 forskellige undersøgelser (forskerne elsker det). Jo, sundhedsvæsenet synes åbenbart, at man lige pludselig bliver et gammelt skrog, når
man fylder 50 år.
Men det er jo noget vrøvl. Man er ikke gammel som 50-årig, man er midaldrende! Og
man kan have det godt eller skidt uanset alder. Det kan da godt være, at man bliver
lidt rundere, når man runder 50 år, men det gør man også, når man runder 30 år og
40 år. Der skal jo også være lidt at tære på til dårlige tider ☺.
Men man kan stadig synge med på salmerne i kirken uanset alder, og det er dejligt.
I kirken bliver man taget imod, som man er - uden betingelser, uden at blive bedømt
og uanset alder. Der føles det godt, også når man er 50.
Med venlig hilsen, Den 50-årige.
Alder er som at bestige et bjerg.
Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre udsigt.
(Ingrid Bergman, svensk skuespillerinde, 1915-1982)
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Voksen – midt i livet
(- eller, det tror jeg da, eller håber…)
Voksen og tro. Er min tro vokset? Er det blevet lettere at være kristen, og at tro
på Gud, nu – hvor jeg er midt i livet? Nej – bestemt ikke, er min umiddelbare
tanke… - og dog, måske er det svar ikke helt rigtigt…
Tro er noget, der ændrer sig over livet, ligesom vi alle ændres fra barn til ung til
voksen og til forhåbentlig gammel.
Tro, tillid, håb og tvivl. At tro på Gud. At tro på det bedste i andre mennesker og i
livet. At håbe, at det, der er meningsløst, det kommer jeg igennem med de ar, det
må give. Jeg er ikke sikker på, det gør mig stærkere, men det gør mig til den, jeg
er på godt og ondt. Og tiden læger ikke alle sår, men jeg lærer at leve med de ar,
der kommer, også selvom et gammelt ar kan genere resten af livet.
I lange perioder af mit voksenliv har jeg været uden tro på Gud, men jeg har
alligevel forsøgt at holde fast i, at kristendommen er en af mine ”grundsten”. En
grundsten, jeg kan stå på, finde fodfæste på, når alt andet synes at forsvinde under mig, eller bryde sammen omkring mig, når jeg har mistet al ”kontrol” over
”livet”.
Jeg har i mit voksenliv forsøgt at holde fast i, at uanset hvor meget ”ude af mig
selv”, jeg har været, hvor meningsløst jeg har oplevet livet, så har Gud ”troet på
mig”... Det er egentlig et citat fra Kaj Munks skuespil Ordet, som jeg læste, da jeg
var ung – måske husker jeg det ikke korrekt… Men det har været hjælpsomt for
mig, at tænke på , ”at Gud tror på mig”. Der er ikke noget, jeg skal præstere eller
opfylde – ”Gud tror på mig” – han tror på, at jeg kan klare de udfordringer, der er,
at jeg kommer op igen, når jeg er helt nede, og at tingene på en eller anden måde
vil løse sig, hvor håbløst det end ser ud.
Gud er også med mig, når alt går godt og strålende, i de glimt af glæde og lykke
livet også giver – og når jeg indimellem fornemmer, at der er mere mellem
himmel og jord, end hvad naturvidenskaben kan forklare, og jeg må sige - tak…
Når jeg skriver dette, tænker jeg, at det er meget ”privat”. Som de fleste andre
”voksne” danskere, så er min tro faktisk sjældent noget, jeg taler med andre om.
Det er noget, der foregår i mig, og mellem Gud og mig. Men igen er det også
noget, der foregår i mit forhold til andre mennesker. Det er ingen hemmelighed,
at jeg er kristen, hverken i mit job og heller ikke i hverdagslivet eller i familien.
Med det mirakel, det er at stifte familie og få sine børn, kommer glæden til en,
men frem vokser også en bekymring for det enkelte barn, for ens lille familie.
www.pas torat.dk
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Hvordan skal det gå mine
børn, min familie, angsten
for, at nogen gør mine kære fortræd. Angsten for at
miste. Livets skrøbelighed
går for alvor op for en.
I ungdommen var vi
”udødelige”, dermed ikke
ment usårlige, men fortrængningen af døden som
et livsvilkår var massiv.
Den fortrængning er en
vigtig del af livet for, at vi
kan leve vores liv. Det ville
være helt umuligt at turde leve vores liv, hvis vi ikke kunne fortrænge livets skrøbelighed. Vi kender ikke fremtiden, vi ved ikke, om vores eget eller vore kærestes
liv er omme, førend dagen er slut.
Heldigvis oplever de fleste i vores del af verden først at miste vore nærmeste til
døden, i vores voksenliv. Der er den naturlige død. Olde eller bedsteforældre,
mætte af dage, der dør, ikke blot et kapitel, men et langt og levet liv afsluttes.
Men i vores voksenliv vil vi alle opleve ”uretfærdigheden” med sygdom og død,
der kommer tættere på. Nogle af os rammes af alvorlige og livstruende lidelser,
eller vores venner og familie rammes. Vores liv rammes af en smerte, de fleste af
os heldigvis ikke tidligere har kendt.
Min største smerte var, da jeg mistede min ene tvillingedreng Mikkel knap et
døgn gammel. Her snart 14 år efter, er såret helet, men arret gør stadig ondt indimellem… Forårets konfirmation bliver uden tvivl glædelig, men også med et
strejf af smerte.
I løbet af vores voksenliv, oplever flere af os at miste vores forældre, det kan
være til døden, men også miste dem til sygdomme, som f.eks. demens.
Vores forældre var dem, der hjalp og støttede os, da vi var børn, unge, unge voksne. Dem, vi altid kunne vende tilbage til, var den trygge havn, en base, der altid
var der, når andet svigtede. Mange af os vil opleve, at rollerne bliver byttet om. Vi
bliver de ”stærke” voksne, og vores forældre bliver måske afhængige af os, som
den hjælpende hånd, den støttende person, når deres kræfter svigter. Det kan
skabe følelsesmæssige konflikter – som ofte kommer bag på begge parter – det
var ikke noget, vi havde set komme, og måske tabubelagt?
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Voksen. Midt i livet. Det er ikke altid nemt og slet ikke sorgløst at leve voksenlivet. Men noget af det, der giver mig tryghed, livsglæde og tro, er, at være en del
af min lille familie, at være blandt venner, have mit f agligt netværk, være en del af
vores lille samfund i Strib, en del af vores sogn, en medspiller i samfundet i Middelfart kommune, i Danmark – og være en del af den danske folkekirke – med min
tro, min tillid og min tvivl på Gud og på mennesker.
Anne Astrup,
Boet i Strib siden 2003. Gift, mor til 2, på hhv. 13 og 15 år.
Praktiserende læge i Nr. Åby

Voksentro ...
Vi har et begreb, der hedder barnetro. Det drejer sig om den enkle, troskyldige
sikkerhed og tillid. I grunden bruger vi vist ikke ordet så tit, når vi taler om børn
og deres tanker om Gud. Det er vist mest, når vi taler om noget, de voksne har
mistet. Når livet og omstændighederne har givet nogle så mange skrammer og
skuffelser, at det ikke er helt så enkelt og ligetil med troen på Gud længere.
Vi mangler et nyt ord - voksentro. Det er ikke særlig mange voksne, der er gode til
at tegne, det er fordi, vi er holdt op med at øve os på et tidspunkt, da vi voksede
op. Der sker noget tilsvarende med vores håndskrift. Vi bruger den sjældent, og
derfor stivner den i en form der... nå ja, ikke er særlig moden. Forleden fortalte en
grafolog, at mange voksne i vores tid har en håndskrift der er ”gået i stå” på et
stadie der minder om 10-12 års alderen.
Vores skrift er ikke mere noget, der er
udviklet, modnet og forandret, med
tiden og alderen.
Voksentro. Vi skal ikke bøje os for at
barnetroen kan mistes. Det sker vel
for de fleste af os, alene af den grund,
at den nu engang hører barndommen
til.
Men voksentro. Hvad er den mon
skabt af? Ja, ligesom den modne, personlige håndskrift, er den vel blevet til
med tid, erfaring. Og i brug.
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Og som barnet, der umiddelbart fanger det særlige og hellige ved julens historie
om barnet i krybben, så hører Påsken måske mest voksentroen til. Her er en sten
at skærpe vores tanke på. En mur at læne os op ad og kaste både tro og tvivl op
ad.
Den store beretning om Guds Søn og hans Påskevej. Under jubelråb. Ved bordet,
i færd med at dele sig selv ud i brød og vin. I bøn og ensomhed i Getsemane.
Forladt på korset. Sejrende, levende, opstanden i Påskesolen. Påske er for voksne. Til at undres, synge, spørge og dele.
Glædelig Påske. Og gode ønsker for voksentroen.
Bente Luise Toft, sognepræst

Vestbo i Vejlby kirke
Traditioner er ofte gode at have. Sådan er det også i Vejlby kirke. Her bliver det
rigtig adventstid og rigtig december, når vi har gudstjeneste med de voksne
udviklingshæmmede fra Vestbo. Sådan har det heldigvis været i mange år.
De kommer feststemte og klædt
på til lejligheden. De kender kirken og salmerne og ser hver gang
frem til gudstjenesten. De ved, at
så er juletræet kommet frem og
har fået lys på, og kirken er pyntet.

De er forskellige som alle andre, med
hver deres styrker og svagheder. For
dem, som for os alle, er kirken et frirum
og et trygt sted.
Nogen vil gerne snakke med i løbet af
prædikenen, andre vil gerne bare sidde
og lytte til musikken eller holde en i hånden. Men det er fælles, at kirken, den er
deres egen; det er de heldigvis ikke i
tvivl om. Og gudstjenesten foregår så de
kan føle sig hjemme.
Bente Luise Toft, sognepræst
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Orientering fra menighedsrådet
De senere års byggesager nærmer sig hastigt en afslutning med færdiggørelse af
tilbygningen til Sognegården i Strib. Bygningen er færdig og inventaret er stor set
på plads. Udenom er der dog lidt at gøre endnu med finish på P-plads, fliser og
beplantninger, og et
par orienteringsskilte
må der også til. Den
officielle indvielse af
byggeriet sker sidst i
marts måned.
Ventetiden har været
lang, men vi er glade
for nu endelig at kunne give sognepræster, medarbejdere og
ikke mindst sognenes
beboere bedre faciliteter til arbejde, samtale og samvær.
Den 2. april er der bispevisitats her i sognene – et gammelt udtryk for biskoppens
besøg og tilsyn rundt om i sognene. Et andet tilsyn er et provstesyn, som gennemføres i maj måned. Det består af en gennemgang af præstegårde, kirker, kirkegårde og andre bygværker sammen med provst og provstiets bygningssagkyndige. Ved et provstesyn er de administrative rutiner på kirkegårdene også genstand for et nærmere eftersyn. Provstesyn gennemføres hvert 4. år.
På personalesiden har vi fået løst kirkesangerbehovet efter at en af de tre kirkesangere har søgt nye græsgange. Sognemedhjælper Kristine Nüchel’s stillings- og
arbejdsbeskrivelse er ændret til også at omfatte en kirkesangerfunktion med
ca. 10 timer pr. uge. Vi kender Kristine som afløser for kirkesangerne og byder
hermed Kristine velkommen som nu en af de tre faste kirkesangere i pastoratet.
Det betyder også, at Kristine har fået fast fridag om fredagen.
Med de frigjorte timer vil forsøge at finde en ny medhjælper til Sognegården, der
udover rengøring også kan assistere ved arrangementer og andet praktisk arbejde i Sognegården.
På Vejlby kirkegård er der kommet skred i arbejdet med renovering og omlægning af dele af kirkegården med de mange tomme gravsteder. Hække ryddes og
der sås mere græs med spredt beplantning, som på sigt skal give kirkegården et
andet og bedre udtryk.
www.pas torat.dk
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Økonomien fylder en hel del i menighedsrådsarbejdet – inden 1. april skal regnskabet for 2016 være klar til indsendelse og revision, hvorefter det kan offentliggøres. Vi kan dog godt afsløre, at regnskab 2016 ser fornuftigt ud - endda med et
lille driftsoverskud.
Og således kan vi med ro i sindet arbejde videre med det, vi som menighedsråd er
valgt til – ”at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse”.
Svend Aage Jensen, formand

Nyt kulturhus i Røjleskov?
En gruppe beboere i Røjleskov har taget initiativ til at overtage det tidligere missionshus. Det er gruppens plan at stifte en forening og at søge midler til renovering
af huset, så det kan blive en lokal ramme om forskellige kulturelle og lokale aktiviteter.
Projektets succes kræver en bred opbakning i lokalsamfundet, hvorfor der afholdes stiftende generalforsamling med
bl.a. fællesspisning for hele familien
fredag d. 28. april kl. 17.30.
Der uddeles foldere i sognet med mere
information og interesserede kan allerede nu tilmelde sig Facebookgruppen:
https://www.facebook.com/groups/rojleskov/
Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Marc Melgaard, marc@melgaard.info eller
mob. 40 89 99 69
Marc Melgaard

Film om Luther i Nørre Aaby Biograf
Kirke kino
Lørdag den 8. april kl. 10.00-13.00
i Nr. Aaby Biograf, Postbakken 4, 5580 Nørre Aaby
Den store tysk-amerikanske film ”Luther” fra 2003, instrueret af
Eric Till vises gratis i Nørre Aaby Biograf.
I 2017 markerer kirker i Danmark Reformationsjubilæum (1517-2017) med diverse
arrangementer og begivenheder året rundt. Alle opfordres til at holde øje med
tilsvarende arrangementer i lokalområdet. Se nyt i lokalaviserne.
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Kirkehøjskole - Tro i tiden
Kirkehøjskolen står i denne sæson i reformationsjubilæets tegn. Læs mere på
http://www.kirkehojskole.dk
Lektion 5: Er folkekirken i pagt med
sine medlemmer?
v/ Anders Laugesen, journalist og vært på bl.a.
Mennesker og tro på P1.
Er folkekirken i pagt med sine medlemmer,
når det gælder om at formulere svar, der giver
mening i den verden, vi lever i i dag?
Lørdag 1. april 2017 kl.9.00-12.00
Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46, 5500 Middelfart

Påskeudstilling i Sognegården
I år, som mange gange før, udstiller Stribkunstnerne i Påskedagene i Sognegården. En gruppe af udøvende kunstnere har i år forenet sig med gæstekunstnere,
og sammen byder vi velkommen til at besøge udstillingen.
Udstillingen viser malerier udført af flere
Strib kunstnere og motiverne spænder vidt.
Fra det naturalistiske til det farvestrålende
abstrakte non-figurative motiv, hvori man
kan søge efter kunsternes inspiration og ide
til motivvalg.
Gæstekunstnerne viser unik keramik, brugsting, samt skulpturer i træ, der i sin struktur
og form viser træets styrke, modsat lerets
smidighed.
Udstillingen åbnes onsdag aften
d. 12. april kl.19.00 af medlem af Byrådet i
Middelfart Johs. Lundsfryd Jensen. På åbningsaftnen er der musikalsk indslag ved Karl Wolfgang ( “vort tyske husorkester”).
Der er mulighed for at se udstillingen alle påskedage fra kl. 11 – 17.
Strib kunstnerne byder velkommen i Sognegården, hvor der er gratis adgang.
Jørn Ladegaard, Stribkunstnerne
www.pas torat.dk
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Sommerkoncert
Michala Petri og Lars Hannibal
Torsdag den 22.juni kl. 20.00
i Røjleskov kirke
Fri entré
Sommerkoncerten i år bliver en stor oplevelse af international virtuositet. Petri/
Hannibal Duoen har spillet sammen i 25 år. De har udgivet 6 internationalt anmelderroste og prisbelønnede CD´er,- i maj udkommer ”Jubilæums CD’en”.
En koncert med Petri/
Hannibal Duoen er en
rejse i den populære
klassiske musiks forunderlige verden. Sammen
har de udviklet en ligefrem, uhøjtidelig og
stærkt kommunikerende koncertform, hvor
korte introduktioner
guider publikum til forståelse af det særlige
ved de enkelte værker.

Programmet til sommerkoncerten vil holde sig inden for det klassiske. Michala
Petri spiller på et bredt udvalg af sine mange typer blokfløjter, og Lars Hannibal
spiller både lut og guitar. Programmet er varieret geografisk og tidsmæssigt bla.
Bach, Händel, Piazzolla, Grieg, Carl Nielsen og Petri selv. Koncerten henvender sig
til alle aldre.
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Mini Musical i skoleferien
De første tre dage i skoleferien (26.-28. juni)
tilbyder organist Helle Sørensen og
sognemedhjælper Kristine Nüchel
børn fra 1.-5. klasse at opføre en kort musical
i Strib Kirke.
Stykket handler om intet mindre end, hvordan
Gud skabte verden, og om hans forhold til os
mennesker.
Vi glæder os til at se en masse sang- og
teaterglade drenge og piger. Spiller du et
instrument, er du velkommen til at tage det
med.
Tilmelding senest 1. juni til Kristine Nüchel på
vsr_pastorat@mail.dk eller sms 23 95 58 05

Sognekalender
Onsdagskirken i Strib kirke
den 29. marts kl. 17.30-19.30
Onsdagskirken begynder kl. 17.30 med en anderledes gudstjeneste.
Denne gang spiller bandet ”Poplicks” til gudstjenesten.
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

Mini Musical - Forestilling
Onsdag den 28. juni kl. 19.00 i Strib Kirke
Fri entré
Børn fra 1.-5. klasse opfører en kort musical efter blot 3-dages øvning af smukke
sange og inspirerende skuespil. Alle er velkomne til en farverig musicalaften.
www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

2. april

10.30

9.00

Mariæ bebudelse

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

9. april

9.00

10.30

Palmesønda g

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

13. april

16.00

19.30

Skærtorsdag

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

14. april

10.30

9.00

Langfredag

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

16. april

9.00

10.30

10.30

Påskedag

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

17. april

10.30

Skærtorsdag

(Jes Rønn Ha nsen)

23. april

10.30

9.00

1.s.e.Påske

(Leif Pedersen)

(Jette Rosendal)

30. april

10.30

9.00

2.s.e.Påske

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

7. maj

9.00

10.30

3.s.e.Påske

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

12. maj

10.30

10.30

Store Bededag

Konfirmation
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

13. maj

10.30

Lørdag

Konfirmation
(Jes Rønn Ha nsen)

14. maj

10.30

10.30

4.s.e.Påske

Konfirmation
(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

21. maj

19.30

10.30

5.s.e.Påske

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

25. maj

9.00

10.30

Kr.Himmelfart

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

28. maj

10.30

9.00

6.s.e.På ske

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

Røjleskov Kirke

4. juni

10.30

10.30

9.00

Pinseda g

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

5. juni

10.30

2.Pinsedag

Fælles friluftsgudstjeneste ved Kauslunde Kirke

11. juni

9.00

10.30

Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

18. juni

9.00

10.30

1.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

25. juni

9.00

10.30

2.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

2. juli

10.30

9.00

3.s.e. Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

9. juli

10.30

9.00

4.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 2017
2. pinsedag den 5. juni kl. 10.30 ved Kauslunde Kirke
Festlig gudstjeneste i skønne grønne omgivelser, stemningsfuld musik og dejlige
salmer – alt sammen bundet sammen af Helligåndens glød.
Efter gudstjenesten inviteres
alle til en let frokost, hvor
Kauslunde menighedsråd er
vært.
På gensyn.
Kauslunde menighedsråd
og kirkens personale

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

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. Efterårshold torsdage kl. 9.30 fra 17. august til 12. oktober.
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.
Sommerkaffe onsdage
7., 14., 21. juni og 2. og
9. august kl. 10-11. Vel mødt!

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: 20.marts, 24.apr., 22.maj, 12. juni.
Tilmelding: Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk
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Læsekreds i Strib sognegård
Den første mandag i hver måned kl. 10.30 har vi en rigtig god diskussion i Læsekredsen om den netop læste bog . Det er rigtig godt at høre andres synspunkter
og opfattelse af bogen. Forskellige som vi er, oplever vi handlingen forskelligt.
Sluttelig kommer vi med forslag til næste bog.
Kontaktperson: Karen Melgaard Urbak, 51 51 07 42

Vejlby-Middelfart Indre Mission
6. apr. kl. 19.30

Bibelforedrag. Pastor Jes Rønn Hansen, Strib

18. maj kl. 19.30

Bibelforedrag. Pastor Jens Bagger Mogensen, Middelfart

Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 14 40

Vejlby-Strib FDF
Har du lyst til godt kammeratskab og masser af hygge, kom til F DF. Hver torsdag fra april
til juni 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.
Kredsleder: Henrik Balle, 50 41 16 31

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang
om måneden til foredrag:
Tirsdag den 18. april : Oplivning – leve til det sidste
Gudmund Rask Pedersen, sognepræst i Vær og Nebel sogne
Sted: Nørre Aaby Sognehus, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby
Gennem diverse former for fortælling, herunder anekdoter og
egen livshistorie-brokker samt skønlitteratur og den kristne
grundfortælling ej at forglemme, vil foredraget kredse om
oplivning, og – hvis det går godt – måske ligefrem være med til
at bevirke det.

Gudmund Rask Pedersen har
udgivet en række bøger,
heriblandt ”Jeg har ladet mig
fortælle”, ”Noget om nåde”
og ”Lad os tale om det.”

Tirsdag den 23. maj:
Udflugt til De Japanske Haver i Broby Vøjstrupvej 43, 5672 Broby
Vi hører om idéen bag den flotte have, går tur og afslutter med sang og snak og lidt lækkert at spise og drikke. Tilmelding inden den 18. maj.
Kontakt og tilmelding: Grethe Krogh Jakobsen, 23 44 18 73 eller gkj@brenderupbiler.dk
www.pas torat.dk
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Blomster i stuen og en sovepose
Der er stille dage i varmestuen, hvor varmestuens frivillige får talt om stort og
småt, mens kaffen brygges og stamgæsterne finder deres faste pladser i stuen.
Og så er der dage, hvor formiddag bliver til
frokost, mens ostemadderne afløses af madpakker og smålune frokostretter. Vaskemaskinen snurrer, én bliver studset, én er i bad og
én har besøg af sin socialrådgiver. Der er folk i
alle stuer og et par hunde i haven og luften i
rygerummet er tyk af røg.
“At man har oplevet én stor ulykke i sit liv, er
ikke nogen garanti for, at man ikke vil blive ramt af flere ulykker”- sådan formulerede en ven af huset en dag den nød, vi ser.
Og derfor er der mennesker, der falder igennem sikkerhedsnettet selv i et af verdens
mest veludviklede velfærdssamfund.
Vi kan ikke løse alle de problemer, der bæres
ind over dørtærskelen i Danmarksgade 79,
men vi tror på, at også de tungeste byrder
bliver lettere at bære på, når man har nogle at
dele sin smerte med. Og vi ser hver dag, hvor
meget en kop kaffe, en samtale eller en sovepose kan betyde på en ellers kaotisk dag.
Til kyndelmisse satte vi små gule primulablomster på bordene. En ældre herre
med HusForbi taske, sendte et smil og føjede til: "Enhver hjemløs, der ser de
blomster her i stuen, får fred i hjertet. For uden for er der kun den kolde vind og
træer uden blade."
Kirkens Korshærs væsentligste opgave er at skabe fri-steder og håbssteder.
Mod til de modløse.
Rod til de rodløse.
Hjem til de hjemløse.
Connie Lynge, Kirkens Korshærs
Varmestue i Fredericia
Foto: Kristian Heller Jensen
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At leve et liv uden vold
Jeg er frivillig på Fredericia Krisecenter for voldsramte kvinder/kvinder med børn.
Kvinderne, der bor på centret, har været udsat for fysisk eller psykisk vold.
De kommer akut til krisecentret og ofte med et eller flere børn i armene, uden
meget andet end det tøj, hun og børnene står
og går i.
De frivillige dækker alle aften/natte-vagter,
samt weekender fra lørdag eftermiddag til mandag morgen, samt alle helligdage. Som frivillig
består arbejdet af ”at passe huset”. Der skal
besvares opkald, tages imod nye beboere. Vi
sikrer ro og orden, samt opretholder sikkerheden. Men det mest af tiden taler vi
med kvinderne og børnene, hygger om dem og drikker kaffe sammen med dem.
I dagtimerne på hverdage er der ansatte på stedet - en leder, pædagog, socialrådgiver, samt praktisk hjælper. Disse ansatte hjælper kvinderne med at komme
videre i deres liv, hjælper dem med at
løse bedst muligst de mange udfordringer, de kæmper med, og alle de juridiske
spørgsmål, de har.
Krisecentret er altså et sted, hvor ansatte og frivillige sammen skaber et trygt
miljø, hvor voldsramte kvinder kan få
sikkerhed, hjælp og håb for fremtiden.
Fredericia Krisecenter har en støtteforening, som alle kan blive medlem af og
på den måde være med til at der kommer flere penge i puljen, som kvinderne
kan søge et beløb fra den dag de er klar
til at flytte ud i egen lejlighed. Det er dyrt at flytte i lejlighed, og de har som regel
ikke meget at tage med.
Læs mere om Fredericia Krisecenter og støtteforeningen på
http://krise-center.dk, medlemskabet koster 150 kr. om året.
Det er ikke et stort beløb, men det kan give hånd til at nå målet:
At leve et liv uden vold.
Else Nielsen,
frivillig på Fredericia Krisecenter
www.pas torat.dk
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Alkoholproblemer er en psykisk
lidelse, der kan behandles
”Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvorledes den perler i bægeret; den glider så glat,
men bider til sidst som en slange og spyr sin gift som en øgle.”
(Ordsprogenes Bog 23, 31-32)
Med disse ord kan man slå
fast, at vi længe har vidst, at
alkohol er et dejligt nydelsesmiddel – men også et
risikofyldt rusmiddel. Det er
måden, vi bruger det på, der
afgør det.
Godt en sjettedel, omkring
850.000, af den danske befolkning drikker væsentligt
mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler (7 genstande om ugen for kvinder; 14 for mænd). Blandt disse har
omkring de140.000 personer et meget alvorligt alkoholproblem – et afhængighedssyndrom, hvor man helt har tabt kontrollen over alkohol.
Kun få procent af danskere drikker aldrig alkohol. De fleste gør, og forbruget per
dansker over 14 år ligger statistisk på 12 liter ren alkohol i snit om året. I runde tal
svarer det til over 2 genstande hver dag året rundt. Men halvdelen af den alkohol,
der indtages i Danmark drikkes af en lille gruppe på 5% af borgerne, der har et alkoholproblem dagligt eller i perioder. Det betyder, at det ”almindelige” forbrug
hos en typisk dansker ligger på cirka 1 genstand om dagen – eller mindre.
Alkoholmisbrug og alkoholafhængighed står på den officielle diagnoseliste, og
regnes derfor officielt som psykiske lidelser på linje med depression, angst eller
lignende. En del af de mennesker, der er ramt af et alkoholproblem, får ved egen
kraft heldigvis greb om misbruget, så de bliver afholdende eller nedsætter til et
almindeligt forbrugsmønster. Men for mange bliver det en kronisk tilstand, der
på længere sigt skader deres helbred, reducerer deres livskvalitet og funktionsevne voldsomt, og – ikke mindst – bliver en stor belastning for deres partner, familie, pårørende og eventuelle kolleger.
For hver person med et alkoholproblem er der som regel indtil flere håndfulde
bekymrede nærtstående, der ofte føler stor afmagt. Undersøgelser har vist, at
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der typisk er lang reaktionstid, før man for alvor tager fat på behandlingen. Faktisk varer det i gennemsnit 7 år eller længere fra problemet for alvor er til stede,
og til en effektiv behandling sættes i værk. I 5 af de 7 år har nærmeste pårørende
talt til den ramte om alkoholproblemet – og vedkommende har selv overvejet at
gå i behandling i 3-4 år.
Ved længerevarende alkoholproblemer er der ofte tegn på andre psykiske vanskeligheder. Disse kan være følgevirkninger af et voldsomt alkoholmisbrug, men
ofte er de snarere medvirkende årsager. Det kan for eksempel dreje sig om depression og angstsymptomer, som også skal behandles, hvis det skal lykkes at
vriste sig fri af alkoholafhængigheden. Denne form for behandling betegnes dobbeltfokuseret behandling, fordi der er samtidigt fokus på at behandle både alkoholafhængigheden og den anden psykiske lidelse (for eksempel depression).
Behandlingen for alkoholproblemer er primært ambulant via kommunernes misbrugscentre. Man skal ikke henvises af lægen, men kan gå ind direkte fra gaden;
det koster ikke noget.
I komplicerede tilfælde, for eksempel ved samtidig tilstedeværelse af anden form
for psykisk lidelse, kan der suppleres med intensiv og skærmende døgnbehandling på Ringgården i Middelfart, der af Sundhedsministeriet i en foreløbig 4-årog
periode har fået midler til at være kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling. Det vil sige, at Ringgården som specialinstitution står til
rådighed med vejledning til kommunernes ambulante alkoholbehandling i komplicerede sager.
Behandlingen på Ringgården, som er oprettet i 1972 af KFUM´s Sociale Arbejde
(med hovedkontor i Strib) foregår efter moderne misbrugspsykologiske og psykoterapeutiske principper, og et forløb tager 3 måneder. Man bor på stedet,
mens man – sammen med et professionelt uddannet personale og op til 30 andre
beboere – gennemarbejder baggrunden for alkoholproblemet og lægger en personlig strategi for at forebygge og begrænse tilbagefald i fremtiden. Her forsøger
vi i fællesskab at forstå, hvordan netop denne Jeppe m/k er havnet i afhængigheden, og hvad der indtil nu har stået i vejen for at komme fri af den.
Ringgården behandler 160-170 personer om året. Behandlingen er gratis, finansieret af hjemkommunen og Sundhedsministeriet (SATSpuljen).
Der findes ikke uforståelige alkoholproblemer – men en del uforstående mennesker. En åben, fordomsfri og professionel tilgang kan være til stor hjælp for de
fleste, der ønsker at komme fri af et alkoholproblem.
Det behøver ikke vare 7 år, før man tager imod hjælp!
Per Nielsen, psykolog, ph.d., centerleder Ringgården i Middelfart
www.pas torat.dk
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Årets konfirmander
Konfirmeres Store Bededag den 12. maj kl. 10.30 i Vejlby Kirke
Nanna Sofie Andersen, Vestergårdvej 69B
Josefine Korsgaard Guldbek, Vestergårdvej 13
Annabell Bendiks Hansen, Røjleskovvej 46
Emilie Bargma nn Würtz Kjærgaard, Røjle Bygade 55
Natasja Mai Lorentzen, Røjle Bygade 133
Freja Marloth Lyndorff, Færgegårdvej 82
Tara Jafari Pouia, Rudbæksbanke 5
Julie Tousgaard Højgrav Rasmussen, Møgelvænget 4
Marie Tilma du Plessis de Richelieu, Cathrinebjergvej 7
Nanna Zachariasen, Nørre Alle 22
Mathias Haaning Bjerg, Klaveret 10
Emil Bech Christiansen, Brændeskovvej 89
Niklas Sindberg Hansen, Vestergårdvej 110
Frederik Jerrild Jessen, Fabrikvej 6
Nikolaj Holm Jørgensen, Vestergårdvej 19
Magnus Michael Kriklywi, Klintholmvej 34
Marcus Elgaard Møller, Fabrikvej 7
William Juhl Nielsen, Vejlbyvej 34
Andreas Eicke Poulsen, Vestergårdvej 15
Martin Petræus Poulsen, Vestergårdvej 21
Felix Quottrup Sand, Slugten 20

Konfirmeres lørdag den 13. maj kl. 10.30 i Vejlby Kirke
Anne-Sofie Ravn, Nørre Alle 16
Caroline Maria Christoffersen, Øster Alle 48
Emma Dupont Toft Braun, Gl Slotsvej 14
Ellen Helbo Mortensen, Jacob Gades Vej 19
Frida Wendelboe Kristensen, Røjlemosevej 3
Julie Wingum Topp, Peter Cornelius Vej 1
Karen Helbo Mortensen, Jacob Gades Vej 19
Mette Debel Sassersen, Chr Dannings Vej 43
Mie Lyneborg Koertsen, Gl Strandvej 75B
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Sandra Kühne, Solvænget 2
Viktoria Helene Korsgaard, Kåsvænget 2B
Anders Robenhagen Christensen, Stribgårdvej 31
Christopher Tobias Thorgny Hansen, Skolevej 6
Elliot Dønns Bjerregaard, Røjlemosevej 11
Jakob Emil Astrup, Kåsvænget 4
Jannik Baggesgaard Høy, Søborg Alle 6
Julius Gerdes Pontoppidan, Øster Alle 35
Lauge Sandager Høgh, Røjlemosevej 37
Magnus Larsen Vilsmark, Teglgårdsparken 42C
Mathias Kraft, Brændeskovvej 81
Mikkel Tobias Kristensen, Chr Dannings Vej 32
Mikkel Fonager Vesterbrandt, Peter Cornelius Vej 16
Nikolaj Ørbæk Schmidt, Sophievej 3
Rune Brochstedt Pedersen, Vestergade 77

Konfirmeres søndag den 14. maj kl. 10.30 i Vejlby Kirke
Alberte Koutsis Nielsen, Vestergårdvej 72
Camilla Holm Nielsen, Strib Landevej 19
Jasmin Bregnhøj, Færgegårdvej 80
Kieran-Hanna Egelund Pedersen, Vestergårdvej 67 A
Louise Puggaard Callø, H C Lumbyes Vej 15
Maja-Luise Holm Pedersen, Vilhelm Herolds Vej 5
Sandra Piihl Rasmussen, Møllebakken 23
Siw Hjernø Overgaard Madsen, Vestergårdvej 42
Andreas Gustav Bastkjær Pedersen, Tårnvej 1
Frederik Hyre-Fenneberg, Løkkevej 13
Gustav Jakobsen Qvick, H C Lumbyes Vej 50
Jens Brandt Riber, Vestergade 9
Johan Andersen Kold, Münstervej 18
Jonas Sindberg Hansen, Vestergårdvej 110
Mikkel Westad Randrup, Sofiendalvej 49
Mikkel Flesner Rejkjær, Sofiendalvej 78
Nicolai Kær Pedersen, Platanhaven 6
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
3. december

Jeppe Ravn

29. januar

Asta Choon Gellert
Isabella Berg Hjæresen

4. februar

Ida Bloch Refslund

Døbt i Røjleskov kirke
4. december

Lærke Vase Kaufmann

Døbt i Vejlby kirke
26. februar

Storm Sander Mortensen

Viet i Strib kirke
3. december

Tina Ravn Pedersen & Noah Gravers Danielsen
Charlotte Maria Faurholt & Günter Dyreborg Andersen

Begravet/bisat fra Strib kirke
17. december

Arno Winther

23. december

Ruth Bank

7. januar

Anna Lindhardt

13. januar

Klaus Jørgen Veel Jeppe

26. januar

Agnete Eleonora Elisabeth Hansen

28. januar

Lidi Nielsen

11. februar

Doris Kruse Kjærsdam

16. februar

Jørgen Christian Larsen

24. februar

Else Lemvigh

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
21. januar

Peter Grønlund Rasmussen
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Sogneudflugt
Hermed indbyder vi til årets sogneudflugt til ”Nordens Wittenberg”:

Haderslev og Christiansfeld
Lørdag den 10. juni kl. 8.30-18.00
Dagens program:
8.30: Afgang fra Strib Sognegård
Formiddagskaffe m. rundstykke ved Skamlingsbanken
11.30: Rundvisning i Haderslev Domkirke
13.30: Spisning af medbragt mad i
sognehuset ved Domkirken

Turen til Christiansfeld byen, der er optaget på
listen som en idealby,
der gennem sin helt særlige
byplan og unikke arkitektur
vidner om Brødrekirkens
forståelse af et samfund bygget på en kristen baggrund.
14.30: Brødremenigheden i Christiansfeld
16.00: Kaffe, honningkager og lagkager på
Den Gamle Grænsekro
18.00: Hjemkomst

Pris pr. deltager er 200 kr. (børn under 16 år gratis).
Husk at medbringe madpakke og drikkelse til frokost.

Tilmelding til sognemedhjælper Kristine Nüchel
(vsr_pastorat@mail.dk eller 23 95 58 05) senest den 17. maj.
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Navne og adresser
Kirkekontoret

Kirkegårdene

Strib Sognegård
Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 64 40 10 75, jrh@km.dk
Træffes efter aftale

Graver Jens Otto Nielsen

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

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

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

Menighedsrådets formand
Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Kirkeværge
Lydia Kragh-Hansen, 64 40 19 58

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

Kirkebladet udgives af Vejlby-Strib-Røjleskov
menighedsråd.

Helle Sørensen

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

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

Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart
Deadline for næste blad: 1. juni 2017
Tema: Ældre

Indsamlinger
Der er mulighed for at støtte følgende
organisationer hver sønda g i vore tre kirker:
April:

Kristelig Handicapforening

Maj:

Kirkens Korshær

Juni:

KFUM&K
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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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