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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
Når jeg bliver gammel
Så vil jeg sidde på en bænk
Der hvor havet slår ind over molen
Og ta imod duglette perlestænk
Af hav, når det glitrer i solen
Når jeg bliver gammel
Skal bugten være så fuld af liv,
der hvor solen går ned
For intet liv gemmes væk
For at forsvinde helt alene med sin ensomhed
Når jeg bliver gammel
Skal byen kende til kærlighed,
der hvor solen går ned
der er et lys, der rækker helt ind til land
På den anden side af ensomheden
Når jeg bliver gammel
Så du gammel selv
Denne sang af Peter A. G. fortæller så meget om vores liv og tilgangen til vores
alderdom. Nyd det, der er i dag, og håb på mange år med kærlighed og livsmod
på alt.
Der sker meget omkring os i verden, og
det skal vi selvfølgelig forholde os til!
Men hvis vi skal det, skal vi også forholde
os til vores eget liv; vi kan ikke hjælpe
andre, hvis vi ikke er hele mennesker
selv.
Alder har ingen betydning, blot vi er deltagende i vores hverdag og giver kærlighed og forståelse til alle andre.
Vi er i redaktionen nu gennem vores tema om generationer; det har været spændende og vi glæder os til at præsentere næste tema.
Nyd en forhåbentlig god sommer, med sol, kærlighed, venner og familie.
På redaktionens vegne
Bente Nørgård-Sørensen
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”Jeg synes, det er smukt at blive gammel, og rynkerne fortæller et menneskes livshistorie.
Ansigtet er formet af livets smerter og glæder, smil og tårer og den indsigt,
som et menneske opnår med alderen. Jeg vil gerne slå et slag for,
at det igen bliver ærværdigt at være gammel.”
Kirsten Sarauw, præst emeritus,
psykoterapeut, foredragsholder og skribent

At blive gammel
I vort land er det ikke så værst at blive gammel, især når man er selvhjulpen. Der
er mange aktiviteter for alle os her i sognet. Og kirken har en stor del af æren for,
at man kan have en indholdsrig alderdom.
F.eks.
Dagligstuen
onsdag
formiddage i
Sognegården,
hvor der altid
er en god
stemning,
hvad enten
der er noget
på programmet eller ej.
Her føler man sig som en del af fællesskabet. En kop kaffe, et rundstykke med et
godt lag smør, et dusin smukke sange, summende samtaler omkring bordet og
latter.
Men, hvis man er så uheldig at være afhængig af det offentliges hjælp, begynder
det at knibe med livskvaliteten. For så går friheden al kødets gang.
Jeg er i "Vågn op" tjenesten i ældresagen. Og det er ikke en dans på roser. Der er
mange, der sidder og venter på hjælp til forskellige praktiske gøremål. Vores opkald og hjælpen fra kommunen er for mange den eneste kontakt med omverdenen. Ensomheden fylder meget. Og det er meget trist. For så er fokus på de ensomme og triste stunder og ikke på de gode oplevelser, man har haft eller der
kunne komme.
Man kunne bare ønske, at de gode minder og undren over livet altid vil være til
stede som en drivkraft, som jeg håber at kunne udleve til det sidste.
Helene Holm
www.pas torat.dk
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Sprog og fællesskab
gør os smukke uanset alder
Nogle af de bedste arbejdsdage jeg har haft, har været de, desværre alt for sjældne, dage, hvor jeg har haft tid til at kigge ind til en af de ældre mennesker i vores
sogne. Særligt når jeg har kunnet få dem til at fortælle om deres liv og deres erfaringer fra barndom og voksenliv. De har måske fortalt om en tid, hvor jeg ikke
selv har levet. Men det, der blev fortalt – småt eller stort, – har levendegjort en
periode eller et sted i verden, hvor jeg ikke selv har været, og dermed er mine
horisonter blevet udvidet. På den måde synes jeg, at mit liv er blevet beriget, og
jeg er cyklet glad hjem fra arbejde med en lidt mere udvidet horisont.
Når vi taler sammen, bliver vi smukkere mennesker. Hvem kender ikke til at komme ind i en forsamling af mennesker, man ikke kender? Straks ser
man sig omkring på de ukendte ansigter. Nogle
ansigter finder man straks sympatiske og om andre tænker man, at her vil man aldrig møde noget
sympatisk. Men i det en samtale begynder – måske
fordi man er ”sat sammen” af tvang ved et selskab
eller ved en anden begivenhed, - så forandres ens
syn på det andet menneske. Den, man har alt for
hurtigt bedømt som ”gammel og uinteressant”,
viste sig at være et særdeles interessant og livgivende menneske.
Man kan også opleve det modsatte. I 8. klasse begyndte en ny pige i klassen. Hun var det yndigste
væsen, Gud Herren nogensinde havde skabt, da
hun første gang trådte ind i klassen med sit lange
lyse hår. Min forelskelse var heftig, men varede desværre kun to minutter – eller
mere nøjagtigt – kun til det øjeblik, hvor hun åbnede munden for første gang. Det
var ikke godt, det, der kom ud af hendes mund. For skønheden ligger i sproget.
Og omvendt. På et nu nedlagt plejehjem mødte jeg for mange år siden et noget
overvægtig fruentimmer, som umiddelbart ikke kunne ret meget andet end at
grynte. Jeg tænkte: ”Her spilder jeg da min tid. ” Men, da hun langt om længe
begyndte at sige noget, fortalte hun mig så smukt om sit liv, sin barndom, sin
ungdom og sine glæder og sorger, om livets sejre og livets nederlag. Der hang et
gammelt sepia-tonet fotografi over sengen hvor hun lå. Et fotografi af en meget
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smuk kvinde. Og jeg kan huske, at jeg tog billedet ned fra væggen og spurgte
hende hvem det var. ”Det er da mig”, svarede hun smilende. Og pludselig kunne
jeg, der hidtil havde været blind, godt se, at jeg netop havde mødt et af verdens
smukkeste mennesker.
Og så cyklede jeg hjem igen og syntes, at jeg var verdens heldigste mand.
Jes Rønn Hansen, sognepræst

Konfirmander - anno 1967
Er det virkelig 50 år siden???? – Ja sådan var reaktionen fra de fleste, da Kristian
Hjerresen, som sammen med Susanne Kaalund og Jes Rønn, havde fået fat i navnene på de fleste af konfirmanderne fra 1967.
Og som i en reklame sagde vi: ”Det skal fejres!” Så søndag den 8. oktober 2017
kl. 10.30 samles Guldkonfirmanderne i Strib kirke. Det bliver nu rigtig sjovt at mødes igen. Nogle af os bor stadig i Strib eller lige omkring – andre er fløjet noget
længere væk.
Inden vi går i kirke vil lige gå en tur hen til Strib Skole. Bo Nielsen, som arbejder på
skolen, vil fortælle om hvordan det går med ”vores skole”. Når gudstjenesten er
slut, skal vi alle mødes nede i Sognegården, hvor vi spiser en frokost sammen.
Og der er garanteret meget at snakke om. Det vil blive sagt: ”Kan du huske…” og
så kommer den ene gode og sjove historie frem efter hinanden.
Men konfirmationsforberedelserne nede i Præstegården huskes sikkert af alle.
Pastor Johs. Tidemann var sognets præst den gang, og han har sikkert gjort alt
det han formåede for at lære os salmevers og tekster.
Vi sad i det lille værelse med kakkelovnen og tænkte på de kolde dage. Og jeg husker tydeligt, hvordan et viskelæder kan lugte, når det blev placeret på en varm
kakkelovn. Og det med at lære salmevers udenad – har formentlig aldrig været
den store fornøjelse for os. Mon det stadig eksisterer?
Og vi husker nok også selve dagen – pigerne i hvide flotte kjoler og drengene i
sort habit. Vi kom alle sammen med vores forældre, og efter endt fotografering
kørte vi hver især til konfirmationsfest – enten derhjemme eller måske i forsamlingshuset. Der kom ingen hestevogn, en Ferrari eller en helikopter og hentede
os.
Gaverne dengang: Ja jeg kan huske, at jeg fik omkring 800 kr. i kontanter, en ny
cykel, et par manchetknapper, et par bøger mm.
www.pas torat.dk
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Pengene blev bl.a. brugt til at købe en stereo pladespiller oppe hos Strib Radio og TV.
Konfirmationsfesten var ganske traditionel
– set med 67’er øjne – 3 rettes menu
(suppe – steg – og is).
Og imellem hver ret blev der sendt cigaretter og cerutter rundt, alt imens onkel kunne holde sin tale til konfirmanden. Og sangen fra mor og far var også en tradition.
Takken fra os konfirmander var ofte en
”købesang”, som vi have købt med hjælp
fra en storebror eller søster hos Boghandler Stensgaard i Vestergade.
I år bliver der nok ikke en ”Blå mandag” –
men i 67 tog de fleste af os med færgen til Fredericia. Vi gik i Veica og Føtex og på
et cafeteria og fik en ristet pølse måske.
Der var tre biografer – BIO, Palads og Kino – og vi ville jo allerhelst se ”9’eren”
Altså den som startede kl. 21. Problemet var, at vi aldrig kunne få afslutningen
med, da den sidste færge fra Fredericia sejlede ½ times tid før filmen sluttede.
En stor tak til Bente Luise Toft og Jes Rønn Hansen, som har været med til, at programmet kunne komme på plads, og at det hele har kunnet lade sig gøres med
guldkonfirmationen.
På alle konfirmanders vegne
Kristian Hjerresen
Tidligere Münstervej 10, Strib - Nu: Sydals

25 år er gået ...
Tirsdag den 18. juli 2017
kan Karen og jeg fejre sølvbryllup.
I den anledning holder vi åbent hus på
Øster Alle 1A kl. 14.00-16.00
Venlig hilsen Jes Rønn Hansen
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Brobygger til en aktiv hverdag
Frivilligkoordinator i Middelfart Kommune er min stillingsbetegnelse, men i virkeligheden måske er det det, jeg gør mindst af i min hverdag. Jeg vil snarere betegne mig selv som brobygger, relations knytter, netværksskaber, ideformidler og
blæksprutte. Mit arbejde er spændende, udfordrende, inspirerende og vældig
givende. Det at møde de frivillige ildsjæle med så meget på hjerte og som gerne
vil vores medborgere det bedste, føles som en gave.
Min primære arbejdsopgave er knyttet til kommunens ældrecentre, hvor der er
frivillige bestyrelser alle 7 steder. Det er borgere over 60 år, som tilbringer en stor
del af deres tid med at skabe
gode rammer for de borgere, der bor eller kommer på
centrene. Ud over bestyrelserne, er der knyttet en række frivillige, som understøtter denne indsats. Det kan
være alt fra små kiosker, kaffeklubber, motion, udflugter, fester, læsegrupper til
kortspil, dans og sang. Listen
er næsten uendelig. Men
fælles for dem alle er at sikre
en aktiv hverdag, hvor sociale relationer bevares eller skabes, hvor ensomhed
holdes fra døren, og hvor alle, der har lyst til at deltage, bydes velkommen. Min
opgave i alt dette er at understøtte hvor der er behov, at finde løsninger, inspirere, samt sikre at alle de skæve, nye og værdifulde ideer, bliver bragt i spil.
Jeg har en rolle der ligger lige midt i mellem alle de frivillige og kommunens medarbejdere. Ingen kan undværes, men vi kan noget forskelligt. Ofte er den frivillige
indsats italesat som flødeskum og supplement. Det kan jeg ikke tilslutte mig. Jeg
mener at vi hver især bidrager med noget særligt, som tilsammen er værdifuldt
for os alle. Frivillige kan tænke udenfor de rammer vi andre arbejder indenfor. Jeg
forsøger i mit arbejde at omsætte tankerne til kommunens udviklingsarbejde. Jeg
inddrager dem i de projekter, som der igangsættes, og i de fleste tilfælde bliver
frivillige også inddraget i selve projektudviklingen.
Et godt eksempel er initiativet med at blive en demensvenlig Kommune, hvor Ældreråd, borgere med demens, pårørende, foreningerne og andre interesserede
har bidraget til de konkrete tiltag, der nu arbejdes videre med.
www.pas torat.dk
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Ensomhedsproblematikken har været prioriteret over længere tid, og
der har især foreningslivet bidraget.
De har taget imod oplysning omkring opmærksomhedspunkter og i
mange tilfælde sat det at inkludere
nye medlemmer højt. Frivillighed har
altid været en vigtig del af ældreområdet, men det har udviklet sig til
også at komme eks. handicapområdet til gode. Der er skabt relationer
og venskaber mellem frivillige og
udviklingshæmmede borgere, så de nu sammen kan få gode oplevelser. Som det
sidste nye bliver der sat fokus på samarbejdet med kirkerne, og det ser jeg personligt frem til. Jeg har gode erfaringer fra projekter, hvor vi netop sammen med
kirker, frivillige, lokale kunstnere, beboere på plejecentre og børn fra skoler eller
børnehaver, har fået lavet nogle
fantastiske altertavler. De skaber en særlig stemning, når
gudstjenesten ikke altid kan foregå i selve kirken.
Tætte samarbejder viser sig ofte
at skabe nye veje, og de har ført
til, at beboerne på plejecentre
igen kan komme til kirken til
særlige gudstjenester, hvor erindring er omdrejningspunktet.
Så, når jeg indledningsvis ikke
lige ser mig selv som frivilligkoordinator, er det vist tydeligt, at frivillige godt selv
kan koordinere. Men alt det, der skal til for, at det lykkes, og for at alle får en ligeværdig stemme, det er det jeg arbejder for.
Iben Løvstad, frivilligkoordinator i Middelfart Kommune
”Jeg oplever med årene, at der åbner sig nogle døre, som jeg ikke anede
eksisterede. Det er noget med at få en dybere fornemmelse og forståelse,
der gør det til en rigere oplevelse at være i live. Først og fremmest er jeg kommet
til at holde mere af folk. Jeg forstår mere og mere, hvorfor de er, som de er,
og det er blevet meget lettere for mig at tilgive.”
Niels Hausgaard, sanger og satiriker
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Et nyt smil i sognegården
Fra den 1. maj har menighedsrådet ansat medhjælper i Sognegården med rengøring og husværtinde som hovedopgaver. Julie Dyg er vores nye medhjælper, som
I vil møde her i huset hver uge hovedsagelig fra tirsdag til
torsdag.
Julie har bl.a. arbejdet som receptionist ved de blindes kursuscenter & hotel Fuglsangcentret i Fredericia og har en god sans
for detaljer. Hun elsker dans og musik og er klar på at danne
gode rammer omkring alle de aktiviteter og arrangementer vi
har her i sognegården.
Vi byder Julie velkommen og håber på mange gode år sammen.

Orientering fra menighedsrådet
Det er sommertid og dermed en mere stille periode i menighedsrådsarbejdet. Vi
har den 16. maj haft det sidste møde inden sommerferien og mødes først igen
den 31. august. De større byggesager er lagt bag os, men ved provstesynet den
10. maj dukkede nye byggesager op i horisonten. Taget på Ve jlby kirke skal indenfor få år udskiftes og forskellige renoveringsopgaver i Vejlby præstegård ligger
foran os, ligesom en renovering af toilet- og kapelbygningen ved Røjleskov kirke
gør det.
Men derudover var der under provstesynet ros for god orden og vedligeholdelse
både ude og inde i hele pastoratet. Renoveringen og omlægningen på Vejlby kirkegård blev nævnt som et godt eksempel på løsning af udfordringen med de
mange tomme gravsteder rundt om på kirkegårdene.
Gudstjenesteplanerne for sommerperioden er på plads sammen med sommerkoncerten i Røjleskov og minimusicalen i Strib.
Og så er det jubilæumsåret for fejring af 500 året for Luther og Reformationen –
og det skal ikke gå stille af sig, heller ikke her i pastoratet. På provstiplan er der et
stort fællesarrangement ”Kirkens Døgn” den 8. og 9. sept. 2017 (se omtale på
side 10).
Hermed en opfordring til at tage del i sommerens gudstjenester og arrangementer – og sæt også kryds i kalenderen 8.-9. september.
God sommer!
Svend Aage Jensen, formand
www.pas torat.dk
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Kirkens Døgn
Fredag den 8. september og lørdag den 9. september 2017
I hele Fyns stift afholdes Kirkens Døgn den 8. og 9. september. I Middelfart Provsti bliver der lavet et fælles arrangement, der når rundt om alle pastorater i løbet
af fredagen og lørdagen. Det er et meget spændende projekt, hvor en syngende
salmehær skal drage rundt i en række af provstiets kirker.
Fredag den 8. september:
kl. 19.00 Husby Kirke
kl. 20.00 Balslev kirke
kl. 21.00 Harndrup kirke
kl. 22.00 Brenderup Kirke
kl. 23.00 Nørre Aaby Kirke
Lørdag den 9. september:
kl. 12.00 Gelsted kirke
kl. 13.00 Kauslunde Kirke
kl. 14.00 Vejlby kirke
Kl. 16.00 sluttes der af
i Middelfart med optog fra det nye rådhus i Middelfart til Middelfart Kirke, syngende og "stompende" . Skaren ledes af organister, blæsere og janitsharer fra
Slesvigske Musikkorps.
Kl. 16.30 er optoget og forhåbentligt mange
andre mødt frem på kirkepladsen. Her synges to af Luthers kendte salmer under musikalsk ledelse af blæserne.
Hele døgnet slutter af med fællesspisning
på kirkepladsen foran kirken. En let anretning, hvor alle er velkomne og hvortil, der
ikke behøves tilmelding.
Kontakt gerne den lokale sognepræst for yderligere info eller se provstiets hjemmeside . Information omkring tilmelding til salmehæren findes i kirkerne og i
Strib Sognegård.
Alle er velkomne til Kirkens Døgn i Middelfart Provsti.
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Sognekalender
Mini Musical - Forestilling
Onsdag den 28. juni kl. 19.00 i Strib Kirke
Børn fra 1.-5. klasse opfører en kort musical ”Jonas og den store fisk” efter blot
3-dages øvning af smukke sange og inspirerende skuespil.
Alle er velkomne til en farverig musicalaften. Fri entré

Sogneaften
Torsdag den 21. september kl. 19.30

Elisabeth Dons Christensen
”Det gode samliv” er et foredrag om
kærlighed for dem, der satser på det
gode samliv. ”Kærligheden er slet
ikke noget, som er, men noget, der
bliver til undervejs: Det er handlinger,
historier, ord og det at være sammen
i modgang,” siger tidl. biskop fra Ribe stift Elisabeth Dons Christensen.
Der er næppe tvivl om, at det bliver
en aften, som man vil huske, med en spændende foredragsholder, der med sit
engagement og medrivende humor tryllebinder sine tilhørere.
Fri entré. Kaffe og kage 40 kr.

Onsdagskirken i Strib kirke
den 27. september kl. 17.00-19.00
Onsdagskirken begynder kl. 17.00 med en anderledes gudstjeneste.
Peter Mathiasen medvirker på guitar.
Efter gudstjenesten er der
fællesspisning i Sognegården.
Af hensyn til maden:
tilmelding til sognepræst Bente Luise
Toft, mob. 30 30 15 31 eller
blft@km.dk
www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

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)

16. juli

10.30

19.30

5.s.e.Trinitatis

(Jette Rosendal)

(Holger Lissner)

23. juli

10.30

19.30

6.s.e.Trinitatis

(Jette Rosendal)

(Jette Rosendal)

30. juli

10.30

19.30

7.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

6. august

19.30

10.30

8.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

13. august

14.00

10.30

9.s.e.Trinitatis

Døvegudstje neste
(Christina Ebbe sen)

(Jes Rønn Ha nsen)

20. august

10.30

9.00

10.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

27. august

10.30

9.00

11.s.e.Trinitatis

Konfirmandindskriv ning
(JRH / BLT)

(Jette Rosendal)

3. september

10.30

9.00

12.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

10. september

9.00

10.30

13.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

Høstgudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

17. september

9.00

10.30

14.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

Høstgudstje neste
(Bente Luise Toft)

24. september

10.30

9.00

15.s.e.Trinitatis

Høstgudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

27. september

17.00

Onsdag

Onsdagskirke
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

Røjleskov Kirke

1. oktober

10.30

9.00

16.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

8. oktober

10.30

17.s.e.Trinitatis

(Jørgen Flenste d-Je nsen)

Høstgudstjenester med kirkefrokost
Traditionen tro fejrer vi høsten med gudstjenester i Strib,
Røjleskov og Vejlby kirker henholdsvis den 10., 17. og 24. september.
Efter gudstjenesterne i Røjleskov og Vejlby er der kirkefrokost.
Alle er velkomne!

Konfirmander 2017-2018
Konfirmationsforberedelsen begynder med gudstjeneste i Vejlby Kirke søndag
den 27. august kl. 10.30. Umiddelbart efter gudstjenesten er der mulighed for tilmelding.
Nærmere information følger efter skolernes sommerferie.
Venlig hilsen sognepræsterne Bente Luise og Jes

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 a ftale 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.
Opstart tirsdag d. 5. september kl. 14.00-15.00.
Tilmelding til korleder Helle Sørensen, hds@pastorat.dk
Børnekoret (9-12 år) øver onsdage kl. 14-15.30, korleder Helle Sørensen
Opstart onsdag d. 30. august fra kl. 14.00-15.30.
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. 40 22 01 30 eller
kirkemedarbejder@pastorat.dk

Legestuen
Hver tirsdag kl. 10-11.30 er der legestue i Strib Sognegård
for børn under 5 år ifølge med en voksen.
Mere information: 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: 12. juni, 7. august, 11.sept., 2. okt.
Tilmelding: Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk
14 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

www.pas torat.dk

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
4. september: Efterårsstævne på Skåstrup strand
28.september: Høstfest i Missionshuset, taler Arne Olesen, Fredericia
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 nyder vi 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 12. september kl. 19.30: Når livet går i sort
– en aften om, hvordan sorgens la ndskab ser ud fra troens perspektiv
Lone Vesterdal, sognepræst i Bramdrup, forfatter og MA i sjælesorg
Sted: Nørre Aaby Sognehus, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby
Lone Vesterdal har været gæst hos biskop
Marianne Christiansen i TV-udsendelsen på P4
”Søstrene Bisp” til en samtale om sorgen og
tiden og om de mange forskellige måder,
mennesker sørger på og alligevel har til fælles.
Fordi sorgen både er ensom og fælles.
”At bære sorg ” hed det i gamle dage, når
man synligt var ramt af sorg og bar sort. Nu
bærer vi sorgen indeni.
Tv-udsendelsen kan ses på: www.fyensstift.dk/biskoppen/tv-serien- soestrene -bisp
www.pas torat.dk
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Jeg bruger min tid som frivillig
Der er meget at kunne være frivillig i. Noget af det, jeg har valgt, er at være frivillig i Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik.
Jeg begyndte for ca. 30 år siden. Det var egentlig fordi en ældre dame, der arbejdede i genbrugsbutikken, syntes det kunne være noget for mig. Vi kendte hinanden i forbindelse med en årlig basar i Strib til fordel for Ydre Mission.
Genbrugsbutikken lå dengang i Jernbanegade i
Middelfart. Jeg husker
den første tid, hvor jeg
kun var afløser ind imellem sammen med to ældre damer. Den ene var
meget gammel (syntes
jeg på det tidspunkt), hun
magtede ikke så meget,
sad på en taburet i et meget lille baglokale og sorterede tøj. Det var godt at
opleve, at der også var noget hun kunne bidrage med. Begge damer var søde og
rare. Jeg kunne godt lide at klæde kunder på, tale med dem og se deres tilfredse
ansigter, når de havde fundet noget de kunne passe. Samtidig var det en god fornemmelse at vide, at de penge vi fik ind gik til nogle af verdens fattigste.
Det at være frivillig gav mig også stærke sociale bånd til kolleger. Besøg hos en
syg kollega blev helt naturlig for mig.
Der var ofte mangel på personale, så efter få år fik jeg en ugentlig fast vagt. Årene gik og med de mange ældre kolleger var der naturligvis stor udskiftning i personalet. Også vores kontaktperson måtte give op, så på et tidspunkt synes min
gode kollega og jeg, at nu måtte vi indkalde til et møde, hvor vi kunne få talt om
arbejdsfordelingen i butikken.
Det resulterede i, at jeg blev kontaktperson, og med min kollegas hjælp fortsatte
vi arbe jdet. Heldigvis er det også sådan, at vi kan få hjælp af en konsulent fra FKN,
og det gjorde vi brug af. Vi fik annonceret efter nye frivillige, indkaldte til møde,
og heldigvis var der nogle friske, gæve damer, der meldte sig. Og de arbejder stadig i butikken.
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Efter et par år manglede vi igen frivillige. Denne gang lykkedes det også for os at
få en handy mandlig hjælper. Det blev vi rigtig glade for. Der blev repareret mange ting, sat lys op, kørt affald væk og meget andet, alt sammen noget, som vi
damer havde svært ved at gøre.
Man kunne mærke forandringer
i butikken.
På et tidspunkt fik vi et nyt kasseapparat med ny teknik, og så
dankort automat – alt det nye er
godt for butikken, men svært for
mange af os ældre helt at blive
dus med.
For mig fulgte der også mange
andre gode oplevelser med, udover dem jeg fik med kunderne i butikken. En gang om året inviteres der til
Landsmøde på Nyborg Strand, hvor jeg er blevet bredt og godt orienteret om,
hvad FKN arbejder med ude i verden og hvad pengene bliver brugt til. I øvrigt er
det også hyggeligt at møde kolleger fra de andre 126 butikker, nogle af dem møder vi også ved det årlige regionsmøde og det årlige kontakt- og butiksudvalgs
møde. I vor egen butik mødes vi ca. hver 3. måned.
Sidste år flyttede vi ind på gågaden i Middelfart, og det har betydet stor fremgang for butikken, men også en spændende udfordring for os ældre. Vi er stadig
en god flok medarbejdere, men det ville også være godt med medarbejdere, der
var lidt yngre.
Jeg fortsætter gerne som frivillig i genbrugsbutikken så længe helbredet vil, og er
glad for en anden for få år siden ville overtage jobbet som kontaktperson - butiksleder, som det hedder i dag.
Lis Jensen
”Frivilligt socialt arbejde er en måde at udfolde et værdimæssigt engagement på, og det er
en livsform, som giver de frivillige bå de mening og indhold. Så det er en arena, hvor man får
både mening og perspektiv. Når du går ind i socialt arbejde, kan du komme tæt på livets
sværeste udfordringer og faser og dermed få en læring, som du ikke ellers vil kunne få på
den måde, som vi i dag har indrettet vore familier og samfund på. Det man tror på, må man
vise i handlinger, ellers er det ikke en religion, som er værd at røre. Engang gik unge
på gaden og argumenterede for kristendommen, men i dag foretrækker mange gennem
engagement at skabe sammenhæng mellem tro og liv.”
(Terkel Andersen, sekretariatschef i Frivilligrådet)
www.pas torat.dk
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Livets dessert
Hvornår er man gammel? Et spørgsmål man af og til støder på. Vi har ikke følt, at
vi hørte til de gamle, men i denne uge har jeg haft flere sjove oplevelser angående dette spørgsmål. Vi har haft meget travlt på arbejde og der hjemme, og jeg var
ganske enkelt blevet træt, og så var det, at min elev sagde: ”Det har da også været alt for meget for dig, og så i din alder.” Samme dag var jeg i banken for at
veksle penge til vores ferie, her fik jeg kommentaren: ”Ja, man skal jo rejse medens man kan.” Ikke nok med det, så fik vi en mail fra Kristine, om vi vil skrive i
kirkebladet med temaet ældre. Så er det sat på plads. En klog person har engang
sagt, at det at blive ældre er som at gå op ad et bjerg - luften bliver tyndere, men
udsigten bedre.
Livets dessert er børnebørn, og
det kan vi kun bekræfte. Vi er
blevet velsignet med 7 stk. i løbet af 8 år, så der er liv og glade
dage, når de er på besøg her
hos os. Hvad er det, vi kan give
disse dejlige Blybber? Hvad er
det, vi gerne vil huskes for, når
engang de bliver voksne?
Vi har stor køkkenhave, så en
tur rundt for at smage på de
forskellige afgrøder kan være
en stor oplevelse for børnene,
først er der jordbærerne, så
hindbærerne, ærterne, gulerødderne, bønnerne, kirsebærrene,
blommerne, æblerne osv. For mig som bedstemor er det vigtigt at lære de små,
hvor maden kommer fra, det er jo ikke nødvendigvis noget man køber i Fakta. Jeg
vil også gerne lære dem, at æbler, der ikke er fuldstændig ensartet, godt kan spises alligevel.
De største af børnebørnene kan nu selv ”plukke” kartofler og gulerødder i køkken haven, og hvor er de stolte, når de kommer ind med spanden fuld. Vi går også
gerne en tur om til kornmarken og mærker på det silkebløde aks, når byggen lige
er skredet igennem. Når de små skal sove, skal jeg gerne fortælle den samme historie om dengang jeg var en lille pige og havde en lille missekat, der blev væk og
fundet igen af min far.
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På vores tur rundt i
haven møder vi Bedstefar, som glædestrålende kommer med en
kurv, for nu skal der
hentes æg hos hønsene. Det kan godt koste
et par æg. De små
hænder kan godt tabe
et en gang imellem,
men så kommer den
sorte hund og får en
godbid. En anden dag
er andemor kommet
med ællinger, eller den
lille dværghøne har
netop klækket et kuld
kyllinger. Kaninmor har
i al hemmelighed lavet
en lun rede af uld, som
hun har plukket af sig
selv, og her hun puttet
sine små nyfødte kaninunger. Der er stor
jubel i børneflokken.
Der er mange dyrebørn
der har været med inden for her i huset, for
at blive præsenteret. Det næste projekt er, at de store piger skal lære at strikke.
Det fik jeg aldrig lært mine egne piger, så jeg må se at få dette givet videre til vores børnebørn. En gang i mellem går vi til stranden med børnebørnene for at lege
ved den lille kilde, som i flere tusind år har leveret vand til Lillebælt. Gad vide hvor
mange generationer der har leget her.
Der findes mange forskellige dage i løbet af året, men intet er så skønt som den
første rigtige forårsdag. Det skulle da lige være en sommersøndag, hvor man tager en middagslur i hængekøjen i skyggen under de gamle æbletræer, medens
Blybberne leger i haven.
Lene og Niels-Erhard
www.pas torat.dk
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Mandagsvandrerne på tur
Ideen fik Anna og Arnbjørn Lomstein på en studietur til Skotland, og 1. maj 2000
blev ideen omsat til virkelighed for pensionisterne i Strib. Vi har nu passeret tur
nr. 900, uden aflysninger.
Hver mandag kl. 10.00
mødes vi ved forsamlingshuset, går en
planlagt tur på ca. 1
time, drikker medbragt kaffe, synger et
par sange og går hver
til sit. Deltagerantallet
er steget fra ca.10 personer til 60-70 personer. Det koster 10 kr. at være med, og overskuddet bruges til
den årlige udflugt.
Formålet er samvær - motion - oplevelser. Turene arrangeres oftest i Strib og den
nærmeste omegn. Oftest går vi ud i naturen, måske langs stranden og i Dyrehaven. Vi får også invitationer til at besøge private haver, sommerhuse og gallerier.
Vi har besøgt det lokale vandværk og Middelfart Spildevand.

Vi møder gæstfrihed i Strib bådehavn, Strib sognegård, Strib forsamlingshus,
Roklubben, Rudbækshøj og Strib bibliotek, hvor der sidste år blev arrangeret oplæsning ved litteraturformidler Maria Guldager.
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Vi har været på besøg hos Lillelund på Kystvejen, museumsbesøg på Clay, og vi
holder juleafslutning med gløgg og æbleskiver.
Turene går også ud til nabolaget, her har vi bl.a. set og hørt om de lokale kirker.
Den årlige udflugt sker med dobbeltdækkerbus. Her kan nævnes turen til Mandø,
Lille Vildmose, Hosthaven ved Ringkøbing og Roskilde Domkirke. Mona og Niels
Andersen har taget over efter Anna og Arnbjørn, og vi er klar til mange mandags
ture endnu.
Mortensen, Mandagsvandrer

Oplevelse af nuet
Vi har ved Grundtvigskirken i Esbjerg tilbudt salmesang for mennesker med
demens siden 2011. Tanken opstod fordi jeg, som kirke og kulturmedarbejder, er
ansat til at varetage kirkens diakonale arbejde og på den måde er meget involveret i arbejdet med sognets ældste. Jeg har, med min sygeplejefaglige baggrund
og tidligere arbejde på forskellige plejehjem, en naturlig, let tilgang til og stor
glæde af og i samværet med målgruppen. I Grundtvigs sogn har vi i 23 år haft vores egen besøgstjeneste og værested, kaldet søndags-caféen. Gennem de sidste
20 år, som jeg har arbejdet her, er jeg kommet til at kende mange mennesker og
kunne se, at der ud over det traditionelle ældrearbejde, også kunne tilbydes en
aktivitet som salmesang for demensramte.
Jeg fik et godt samarbejde i
stand med Aflastningstjenesten i Esbjerg og sognets
ældrecenter. Lige nu har vi
salmesang forår og efterår.
Det foregår således, at frivillige fra kirken og aflastningstjenesten henter beboere fra plejecenteret i
kirkebil og kører med dem
til kirken. Vi bruger kirkerummet, og der medvirker organist og sanger. Jeg tilrettelægger og afholder salmesangen. Vi har efterhånden udviklet et koncept, hvor
vi, foruden naturligvis salmesang, tænder lys, beder en bøn og bruger diverse visuelle virkemidler, gerne blomster og ting fra naturen. Hver gang samles vi ved
døbefonten, hvor der helt spontant opstår meget intense stunder og gode samtaler om det, som deltagerne lige pludselig kan mindes.
www.pas torat.dk

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 21

Jeg oplever ofte, at
mennesker, som har
været faste kirkegængere i mange år og som
er blevet ramt af demens, gør præcis de
samme ting som før,
når de kommer i kirkerummet. F.eks. tager
salmebogen og sætter
sig på den ”vante”
plads, synger og beder
med, som om de slet
intet fejler. Og det er lige præcis dét, som det hele handler om: at få en dejlig oplevelse i nuet. Så kan det godt være det hele er glemt, når de igen forlader kirkerummet.
Efter ca. 40-45 minutter er salmesangen slut og vi får lidt at drikke, inden kirkebilen kommer og kører retur til plejecenteret. Der har somme tider været folk udefra, som er kommet med en demensramt pårørende, og det er de meget velkomne til. Det er alfa og omega for mig, at personalet på ældrecenteret og de frivillige
arbejder med. Der er for lang vej mellem ældrecenter og kirke, til man kan gå. Og
jeg er taknemlig for alles indsats for at salmesangen lykkes.
Lisbet Knudsen, kirke og kultur medarbejder og
medlem af Ribe Stifts arbejdsgruppe, ”Kirken og de ældste”

”Demens er betegnelsen for en tilstand, hvor de mentale færdigheder bliver svækket
af sygdom. Ordet demens kommer fra latin og betyder ”væk fra sindet”.
Selvom man ikke ved, hvorfor demenssygdomme opstår,
skyldes det altid sygelige forandringer i hjernen.”
(https://www.alzheimer.dk)

”Musik og sang har for mange mennesker en unik evne til at fremkalde følelser og
erindringer. Fremskreden demenssygdom går ofte ud over de sproglige færdigheder,
men nogle af dem, der mister sproget som følge af demens, er stadig i stand til at synge.
Andre er på trods af udtalt hukommelsesbesvær i stand til at huske sangtekster,
holde en rytme eller spille på et instrument. Sang udgør i nogle tilfælde
den sidste sproglige udtryksform ved svær demens.”
(http://www.videnscenterfordemens.dk)
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
5. marts
12. marts
26. marts
2. april
8. april
9. april
16. april
30. april
7. maj
21. maj

Xander Kjærgaard Knærkegaard
Noell Busch
Tara Jafari Pouia
Ellen Bisgaard Greve Thomsen
Nor Roy Lægsgaard
Sophia Ea Johannessen-Bech
Elsba Sophie Brøchner Danielsen
Pelle Desberg Jakobsen
Julie Hammer Nymark
Loui Theodor Kissov Nielsen
Emil Bommersholt Damsgaard

Viet i Strib kirke
8. april
21. maj

Trine Roy & Jakob Kofod Lægsgaard
Pernille Bommersholt Sørensen & Jonas Emil Damsgaard

Begravet/bisat fra Strib kirke
24. marts
31. marts
5. maj
16. maj
18. maj

Hans Albert Klausen
Ane Marie Pedersen
Carl Løvbjerg Christensen
Anna Lomstein
Anne Katrine Sundahl Jensen

Døbt i Røjleskov kirke
12. marts
26. marts
12. maj

Charlie Alfred Risskov Højland
Mads Carl Soon Petersen
Laura Læborg Rønnov

Døbt i Vejlby kirke
6. maj

Filippa Storm Stensvig Hossfeld

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
8. april
www.pas torat.dk
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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
Jes Rønn Hansen
Strib Præstegård, Øster Alle 1A, Strib
Tlf. 64 40 10 75, jrh@km.dk
Mandag er fridag
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

Sognemedhjælper
Kristine Z. Nüchel
Strib Sognegård, Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 40 22 01 30 / 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. september 2017
Tema: Reformation og Martin Luther

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

Danmission

August:

Folkekirkens Nødhjælp

September: Dansk Missionsråd
Oktober:

KFUM’s sociale arbejde
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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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