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Martin Luther og Reformationen

Fra redaktionen
Den 31. oktober 1517 offentliggjorde Martin Luther (1483-1546) sine 95 teser mod
afladshandel (aflad er en lempelse eller eftergivelse af bod eller straf i form af
bøn eller almisser, som blev pålagt af præsten efter bekendelse af synder).
Teserne satte gang i det opgør mod den katolske kirke, der medførte grundlæggelsen af protestantismen, og som vi i dag kalder Reformationen.
I hele 2017 markerer vi det, der skete for 500 år siden.
De 95 teser var et radikalt opgør med paven og den katolske kirke – og de fik en
afgørende, betydning såvel økonomisk, politisk og samfundsmæssigt. Afskaffelsen af aflad fjernede grundlaget for kirkens meget store indtægter fra afladsbrevene. Det medførte endvidere, at den politiske magt blev flyttet fra det gejstlige
til det verdslige univers med adelen i spidsen.
For bønder og arbejdere var der ikke en mærkbar økonomisk fordel af reformationen. De var for de flestes
vedkommende livegne tilknyttet godsejerne. Der var dog
den betydelige ændring, at
prædikerne blev forkyndt på
modersmålet i stedet for på
latin.
Det var med livet som indsats,
at bekende sig til den ”nye lære”. Luther måtte flygte fra
Wittenberg til den magtfulde
fyrste på slottet Wartburg. Her
kunne han fortsætte sit arbejde med at udbrede budskaberne i de 95 teser.
Vi ser det også i Danmark hvor
Hans Tausen blev vores reformator. Han var munk i Slagelse. Herfra blev han i flere omgange sendt på studieophold i
Tyskland og ikke mindst til Wittenberg, hvor han lærte om de
nye tanker. Hjemme igen begyndte han nu at prædike på
dansk.
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I påsken 1525 holdt Tausen en prædiken i Antvorskov Klosterkirke, hvor han hævdede, at et menneske bliver frelst alene ved tro på Kristus og ikke ved fromhedsgerninger. Det var det centrale punkt i Luthers lære. Denne prædiken blev begyndelsen på en voldsom forfølgelse af Tausen. Han måtte flygte fra klosteret, men
blev fanget og smidt i et mørkt fangehul. Det knækkede dog ikke Hans Tausen.
Han blev senere samme år overført til en arrest i Viborg. Her fortsatte han med at
prædike på dansk til en stadig større tilhørerskare, som samledes uden for fængselsvinduet. Der gik yderligere 11 år, før kongen, Christian den 3. som overbevist
protestant afbrød alle forbindelser til pavedømmet og erklærede Danmark for
protestantisk. Hans Tausen blev benådet og kunne således være med til at fejre
reformationens indtog i Danmark 1536.
Læs videre i kirkebladet, som denne gang sætter fokus på reformationen.
Torben Iversen,
redaktion

Kaldet
Når en ny præst begynder i sit embede er vedkommende udnævnt og ansat af
Kirkeministeriet, indstillet af biskoppen, som også tildeler kollatsen, men først og
fremmest er præsten kaldet af sin menighed som et af de helt afgørende fundamenter i den danske luthersk–evangeliske folkekirke.
Som det jo efterhånden nok er de fleste bekendt, er det i år 500 år siden, at
Martin Luther hamrede sine
95 teser op på kirkedøren til
slotskirken i Wittenberg og dermed gav startskuddet til reformationen, og dermed til at vi er
en luthersk-evangeliske
folkekirke.
Det, der dengang først og fremmest fik Luther til at reagere så
kraftigt var den på den tid udbredte afladshandel, hvor folk
rent ud sagt blev narret til at tro
ikke så meget, at de kunne købe sig evig frelse ved at købe
disse afladsbreve - men snarere,
at de og deres kære helt sikkert
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var fordømt til pine og fortabelse i skærsild, hvis de ikke købte afladsbrevene. De
95 teser er derfor rettet imod denne ufatteligt usmagelige udnyttelse af folks tro
og frygt, men alligevel formulerer Luther allerede her nogle helt grundlæggende
tanker for os i dag som luthersk kirke, menighed og præster.
I tese nr. 37 skriver han således: ”Enhver kristen, hvad enten han er levende eller
død, har del i alle Kristi og kirkens goder, og dem får han af Gud, også uden afladsbreve.” Selvom Luther på dette tidspunkt i efteråret 1517 endnu manglede en
masse mellemregninger, så er det jo tydeligt, at han her er på vej mod selve reformationens hovedprincip, nemlig ”retfærdiggørelsen ved tro”; altså at frelsen ikke
afhænger af en egenskab eller handling hos mennesket, men den er suverænt
Guds gave i troen; den er nåden.
Det er det urokkelige princip, som ligger under stort set alt, hvad Luther siger og
skriver, og ikke mindst om forholdet mellem menighed og præst. Den kristne
menighed kendes således på, at ”dér prædikes det rene evangelium”. Det skriver
han om 6 år efter teserne, i 1523, og hvor pointen er, at garantien for, at det er
dette rene evangelium, der prædikes, ikke ligger hos ”systemet”, hos institutionen, kirkeministerium, hos biskop eller provst; nej, den ligger hos menigheden, og
selvfølgelig ud fra forudsætningen om, at menigheden kender det ”rene evangelium”, kender Guds ord. Derfor kan Luther også slå fast, at ”enhver kristen har
Guds ord og af Gud er oplært og salvet til præst” og derfor har menigheden ret til
selv at kalde og indsætte dem iblandt sig, ”som man finder egnet dertil”, og - som
Luther så fint tilføjer – ”som Gud har oplyst med forstand og prydet med gaver
dertil.”
Godt nok er både kirkeminister, biskop og provst på hver deres måde med i ansættelsesprocessen, men valget, afgørelsen, kaldet er menighedens repræsenteret ved det valgte menighedsråd. Dette er præstens mandat til at kunne være
sognets præst,
til at kunne prædike evangeliet i
sognets kirker.
For det at prædike evangeliet
om Kristus er,
som Luther udtrykker det,
”det højeste
embede i kristenheden”.
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På det bygger alt det andet, som præsten måtte lave. At forkynde dette stærke
budskab i ord og gerning er præstens opgave, simpelthen fordi det er ethvert
kristent menneskes opgave og derfor, at menigheden har kaldet vedkommende
som deres præst.
Peter Lind, provst i Middelfart provsti
(Ovenstående artikel er en lettere omskrivning af talen ved indsættelsen
af den nye sognepræst i Asperup – Roerslev)

”Alene troen gør retfærdig og opfylder loven, for den bringer os Ånden på grund af
Kristi fortjeneste. Og Ånden virker et glad og positivt hjerte, således som loven kræver.
De gode gerninger springer således ud af troen selv.”
Martin Luther ”Fortale til Romerbrevet”, 1521
http://www.folkekirken.dk/om-troen/reformation/luther/luthers-skrifter/

Hvad er frihed?
Jeg er af redaktionen blevet bedt om at ”skrive noget om Luther”. Der er uendeligt meget at skrive om. Og meget er allerede skrevet. Men når jeg nu skal vælge,
er der en ting, som jeg først og fremmest tænker på, nemlig det lille skrift ”Om et
kristenmenneskes frihed. ” fra 1519.
I det her lille skrift gør Luther kort, skarpt, satirisk, morsomt og kompromisløst
rede for hvad den reformatoriske strid egentlig handler om, og hvad han mener
kirkens opgave er.
Hvis man skulle ”oversætte” skriftet til en nutidig kontekst, vil det være noget
med, at mennesket uden Kristus grundlæggende er alene og underlagt dødens
vilkår. Måske er vi ikke i det daglige bevidste om det vilkår, eller måske ønsker vi
af gode grunde heller ikke at beskæftige os med den slags spekulationer. Og derfor er der i os en reaktion, der altid ønsker at skubbe tanken om det ultimative
(døden) fra os.
Men det bliver virkeligheden ikke anderledes af. For alligevel præges og styres vi
af dødens magt. Ja, det er egentlig slående, hvor meget vi, fordi vi netop ikke ønsker denne beskæftigelse, alligevel er styret af en angst for det ultimative.
www.pas torat.dk
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Jeg rides også selv af den besættelse, at ville flygte fra det uafvendelige. For er
det ikke noget af motivationen for det forsøg, som jeg og mange andre gør, på at
holde os sunde, og ved at beskæftige os uforholdsvis meget med vores følelsesliv, vore sanser og erfaringer? Er det ikke i sidste ende derfor vi har så travlt med
at opleve, at rejse, at skifte til nyt, at forandre, hvad enten det er bil eller ægtefælle? Er det ikke alt sammen i høj grad drevet af, at ”moderne tider” har afskaffet begrebet evighed (og dermed Gud) og derfor hele tiden må minde sig selv om
at: ”Vi lever kun en gang” eller ”Nu eller aldrig”? Og da livet er kort, skal det hele
jo nås på den halve tid.
I det stress og jag, som derved bliver tidens kendetegn, bliver fokus som konsekvens heraf, hele tiden flyttet fra den sande kærlighed til en kærlighed, som i sin
rod kun er en avanceret form for selvoptagethed. For sådan må det gå, når vores
”ubevidste død” hele tider bekymrer sig om vores eget.
Fokus flyttes fra næsten til en selv. ”Tænk på dig selv før det er for sent” er blevet det første vi siger. Og dermed får selvoptagetheden, narcissismen eller endog
egoismen gode kår. ”Tænk på dig selv! ”
Det er kristendommens påstand og i høj grad Luthers fortjeneste, at der er sat
fokus på det, at ved denne optagelse af os selv (vores egenkærlighed, vores egen
godhed, vores egen frelse etc.) fordrejes det, som er kristendommens mål for os;
at vi skal leve et sandt og ægte liv i kærlighed til Gud og næsten.
For kærlighed søger, ifølge kristendommen, nemlig aldrig sit eget.
I modsætning til ”friheden til at vælge frit” eller hvad man nu forestiller sig frihed
er, skriver Luther på en måde, at et kristenmenneskes frihed er, at man altid har
god tid. Evigheden er jo brudt ind i tiden, og i dåben har vi f ået del i det evige liv.
Og derfor har det kristne menneske ikke længere nogen årsag til at søge sit eget.
Man har god tid, fordi døden ikke er en uoverstigelig grænse mere, men blot en
”pause”, en ”søvn” eller et kort ubemærket intermezzo, før opstandelsens løfte
bliver indfriet.
Men når mennesket befries fra sin egen dødelighed, får et menneske også frihed
til at leve i sin dødelighed. I tilværelsen kan man flytte sit daglige fokus væk fra
egne gerninger. Det vil sige, at det, vi ellers naturligt vil beskæftige os med, ikke
længere er interessant i sig selv: min egen mangelfuldhed, eller min egen fromhed, min vrede, mit svigt, min egen flittighed i bøn, bibel-læsning og kirkegang,
min egen selvgodhed, min egen optagethed, min egen evne til overhovedet at
kunne tro på Gud.
Det er alt sammen ikke interessant, fordi vi allerede har fået Kristus og troens –
og dermed evighedens - gave i dåben.
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Det som Luther altså understreger, og det, som er det befriende ved at kunne
kalde sig ”luthersk” (en betegnelse som Luther selv ville have hadet) er altså det,
at fokus flyttes væk fra egne gerninger og over på Kristus. Gud blev menneske af
kød og blod, for netop at gøre et ”saligt bytte” med os.
Fattig kom du til jorden ned,
adlede armod og usselhed,
fattig du gjorde dig med flid,
rige blev vi til evig tid.
Og Gud ske lov!
(DDS 108, 5) Martin Luther 1523
Han bytter det, der er vores, med det, der er
hans. Vores tid med Guds evighed. Så får vi da
del i hans kød og blod (nadveren).
Og dermed er vi frie for os selv og vores bundethed til tiden. Og i det vi er frie for os selv, bliver vi
frie for at blive drevet af døden (mennesket i sig
selv). Vi kan drives af livet (Kristus i os).
Således slutter Luther det lille skrift med ordene:
”Et kristenmenneske lever ikke i sig selv, men i Kristus og i sin næste: i Kristus gennem troen. I næsten gennem kærligheden. Gennem troen føres han op over sig selv
til Gud, ved kærligheden føres han atter ned under sig selv og bliver dog altid hos
Gud og i guddommelig kærlighed, som Kristus siger i Joh. 1, 51: ”I skal se himlen åben
og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen. ”
Se, det er den rette, åndelige, kristelige frihed, som gør hjertet fri af alle synder, love
og bud og er så højt hævet over al anden frihed, som himlen er hævet over jorden.
Gud give os ret at forstå og bevare den! AMEN. ”
Jes Rønn Hansen, sognepræst

"Hvis nogen ville male et præcist billede af Gud,
måtte det være et billede af lutter kærlighed,
som var den guddommelige natur intet andet end en åben ild
og lidenskabelig kærlighed, der opfyldte himmel og jord."
Martin Luther, prædiken fra 1532
https://www.kristendom.dk/martin-luther-og-reformationen/
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Salmesangsarrangement

Luther i ord og toner
Torsdag d. 2. november kl. 16.00 i Strib Kirke
Syngsammenarrangement med sognepræst Jes Rønn Hansen, Birgitte Skovmand
og Motetkoret. Se omtale på side 16.

Hverdagsgudstjeneste med fællesspisning

Onsdagskirken
Onsdag d. 15. november kl. 17 i Strib Kirke
Vi holder en anderledes gudstjeneste, hvor vi inviterer lokale musikere til at spille.
Denne gang medvirker Uffe Boldt og Christian Klemensen.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Strib Sognegård. Af hensyn til maden tilmelding til sognepræst Bente Luise Toft, 64 40 14 66 eller blft@km.dk

Kirkens udlandsarbejde

Aftensmøde
Torsdag den 23. november kl. 19.00 har kirkens
udlandsarbejde møde i Sognegården. Vi har tidligere afholdt basar, men i år inviterer vi til foredrag om Tanzania og kaffebord med hjemmebagte lækkerier. Taler
er Else Højvang (foto).
Tanzania - i kirkens forskellige arbejdsgrene
Else Højvang, som har været udsendt af Danmission, vil tage os med på en rejse gennem
forskellige dele af Den evangelisk lutherske
kirke i Tanzania. Alle år er det blevet til undervisning - på husholdningsskole—i menighederne med mange emner og ude i landsbyerne
under skyggetræer i samfundsudvikling
(MAYAJA).
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Advents– og julemusik

Adventsmusikgudstjeneste
Søndag d. 3.december kl. 19.30
i Røjleskov Kirke
På kirkeårets første dag, første søndag i
Advent, holdes traditionen tro en adventsmusikgudstjeneste.
Vores dejlige Motetkor synger adventsmusik.
Laura Folmer (foto) spiller fløjte.
Birgitte Skovmand spiller orgel og Jes Rønn Hansen er liturg.

De 7 læsninger
Søndag d. 10.december kl. 19.30
i Vejlby Kirke
Vi synger julen ind med kirkens traditionsrige stemningsfulde julekoncert, der er
bygget op over De 7 læsninger. Det er i år kirkernes korskole, børnekor, Motetkor, organisterne Helle Sørensen og Birgitte Skovmand, musikskolens talentfløjtelinje, pastor Bente Luise Toft og oplæsere, der medvirker.

Julekoncert
Tirsdag d. 12.december kl. 19.30 i Strib Kirke
Carambakoret er et blandet kor fra Middelfart med ca. 40 medlemmer. Det er
ledet af deres nye dirigent - Caspar Præstegaard, violinist, Odense. Koret synger
et alsidigt repertoire af viser, pop, musical og hits. Koret
har afholdt koncerter ved Hindsgavl
Slot, Tvillingegården, Strib Vinterfestival og Kulturøen.
Fri entré.
www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

8. oktober

10.30

17.s.e.Trinitatis

(Jørgen Flenste d-Je nsen)

Røjleskov Kirke

15. oktober

9.00

10.30

18.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

22. oktober

10.30

9.00

19.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

29. oktober

10.30

9.00

20.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

5. november

9.00

19.30

10.30

Allehelgen

(Bente Luise Toft)

Mindegudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

12. november

19.30

9.00

22.s.e.Trinitatis

(Jette Rosendal)

(Jette Rosendal)

15. november

17.00

Onsdag

Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

19. november

9.00

10.30

23.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

26. november

19.30

10.30

Sidste s. i kirkeåret

Aftensang
(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

3. december

9.00

10.30

19.30

1.s.i Advent

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

Advents
musikgudstjene ste
(Jes Rønn Ha nsen)

10. december

19.30

14.00

2.s.i Advent

De 7 læsninge r
(Bente Luise Toft)

Strib skole medv.
(Bente Luise Toft)

17. december

10.30

9.00

3.s.i Advent

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

23. december

14.00

Lillejuleaften

Familiejulegudstjeneste
(Bente Luise Toft)

24. december
Juleaften

14.30
16.00

14.30
15.30

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

Røjleskov Kirke

13.30
(Bente Luise Toft)

25. december

10.30

10.30

9.00

Juledag

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

26. december

10.30

2. juledag

(Jes Rønn Ha nsen)

31. december

10.30

16.00

Julesøndag

(Bente Luise Toft)

Nytårsaftensgudstjeneste
(Jette Rosendal)

1. januar

14.00

Nytårsdag

(Jes Rønn Ha nsen)

7. januar

10.30

9.00

1.s.e.H3K

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

14. januar

10.30

14.00

2.s.e.H3K

(Jes Rønn Ha nsen)

Nytårsmusikgudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

Nytårsmusik

Nytårsmusikgudstjeneste
Søndag d. 14. januar 2018 kl. 14.00 i Strib Kirke
Smuk nytårsmusikandagt med soloindslag,
læsninger og fællessang.
Sopransangerinde Anitta Solitz Nielsen
Motetkoret, Birgitte Skovmand, orgel
Pastor Jes Rønn Hansen
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 Hell e Sørensen, hds@pastorat.dk

Børnekoret (9-12 år) øver onsdage kl. 14.15-15.15, korleder Helle Sørensen
Motetkoret (13 år +) øver torsdage kl. 16-17, korleder Birgitte Skovmand

Babysalmesang i Strib kirke
Et tilbud til forældre med spædbørn. Kristine Z. Nüchel leder forløbet.
Kirkerum med orgelspil ved Birgitte Skovmand og fælles salmesang
åbner sanserne og giver en særlig oplevelse af fred og glæde for små børn og
deres forældre. Nyt hold: Torsdage 9.-23. november 9.30-10.15.
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. Legestuen holder juletræsfest d. 12. december med juleafslutning i Strib kirke kl. 10 og æbleskiver i Sognegården, og alle er velkomne.
Mere information hos Lene Simonsen, 27 82 25 35 eller Facebook - Molly Strib Legestue

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. Spise sammen aften kl. 16.00
i sognegården: 2. okt., 6. nov., 4. dec. 2017 og 15. januar 2018.
Tilmelding til Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.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.
Mere information hos Kristine Z. Nüchel, 40 22 01 30
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FDF Vejlby-Strib
Har du lyst til godt kammeratskab og masser af hygge, så kom til FDF Vejlby-Strib,
hvor vi nyder friluftslivet, leger, er på løb, binder med reb og rafter, laver mad på
bål og mange andre sjove ting.
Læs mere på Facebook: FDF Vejlby -Strib ell er kontakt kredsleder: Henrik Balle, 50 41 16 31

Vejlby-Middelfart Indre Mission
26.okt.kl.19.30: Bibelforedrag. Pastor Bente Luise Toft, Vejlby
14.dec.kl.19.30: Julemøde Vejlby. Missionær Elna Thisgård Olesen, Tommerup
Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 14 40

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

Tirsdag d.10. okt. kl.19.30: Theresa af Avila, venskabets mystiker
Lis Tarnow, lærer og psykolog
Konfirmandstuen v. Ejby præstegård, Nørregade 97, 5592 E jby
Theresa af Avila er interessant som person både for hendes tidsalder og i dag,
hvor hendes bøger læses flittigt af nye nonner og munke i den katolske kirke.
Lørdag d. 11. nov. kl. 14.00: Distriktets Efterårsstævne på Skåstrup Strand
Forstander på Tommerup Efterskole, Peter Munk
Poulsen, taler om: " Hvordan påvirker det unge at
leve under det konstante karakterpres, de gør i dag?”
Om aftenen er der sangtime med komponist Per
Krøis Kjærsgaard.
Tirsdag d. 14. nov.kl.19.30:
Ord om menneskelivet – en fortælling
Bente Hjul Johannessen, sognepræst i Taulov
Brenderup sognehus, Kirkevej, 5464 Brenderup

Per Krøis Kjærsgaard er pianist,
komponist og forfatter af fl ere
kendte danske sange (”Kære linedanser” og ”Gi’ os lyset tilbage”).

Den amerikanske forfatter Marilynne Robinson har
skrevet tre bøger: ”Gilead”, ”Hjemme”, ”Lila”.
Smukt og poetisk genfortælling fra de tre bøger om nogle af
livets største emner: ensomhed og kærlighed, tro, længsel, glæde og sorg.
Tirsdag d. 12. dec.kl.19.30: Ind under jul – hvor er det trist!
Eva Jerg, sognepræst v. Christianskirken, Fredericia
Sted: Asperup sognehus, Kirkestræde 1A, 5466 Asperup
www.pas torat.dk
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Kirkehøjskolen

Hvad udfordrer troen
Tro og tvivl har til alle tider fulgtes ad. Men hvad kan derudover udfordre troen?
Det vil foredragene i denne sæson i kirkehøjskolen søge at belyse. Velkommen til
spændende formiddage, vedkommende foredrag og mulighed for at reflektere
over egne tanker. Tilmelding og information på: http://www.kirkehojskole.dk/
Lektion 1: Udfordring til troen v/ tidl. biskop Kjeld Holm
Lørdag 28. oktober 2017 kl. 9.00-12.00
Harndrup Forsamlingshus, Rugårdsvej 73, 5463 Harndrup
Udfordringer til troen, som ikke mindst blev toneangivende i det 20. århundrede.
Kjeld Holm vil berøre holdninger af tidens teologer bl.a. Rudolf Bultmann, Paul
Tillich og Peter Kemp og deres forhold til problemet ved at se troen som engagement.
Lektion 2: Når verden flytter sig v/generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp
Andreas Kamm og sognepræst Jens Backer Mogensen, Middelfart
Lørdag 18. november 2017 kl. 9.00-12.00
Sognegården, Algade 7, 5500 Middelfart
Andreas Kamms præsentation vil tage udgangspunkt i den aktuelle flygtninge- og
migrationskrise. Jens Backer Mogensen følger op med den lokale vinkel på flygtningesituationen.

Foredrag

Med Luther i Osten
To sogneaftener om kristendom i Hong Kong anno 2017 v. provstiets præster
I oktober 2017 drager Middelfarts provstis præster på studietur til Hong Kong.
Målet er at blive klogere på, hvordan
kristendommen og de lutherske kirker
lever og vokser på den anden side af
jordkloden netop nu, samt at undersøge
hvilke former kirken og kristendommen
antager i mødet med østlig/kinesisk religion og på multikulturelle vilkår.
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Sogneaftenerne vil byde på fortællinger og erfaringer fra studieturen krydret
med billeder undervejs. Alle er velkomne til foredragsaftner (det er samme program, der afvikles begge aftener):
8. november kl. 19.00 i Ejby sognegård
9. november kl. 19.00 i Middelfart sognegård

Orientering fra menighedsrådet
Sommeren gik og efter en god lang pause har vi igen taget fat på menighedsrådsarbejdet. Fra den ret omf attende dagsorden til mødet den 31. august vil jeg nævne et par sager, som vedrører os alle. (Referater fra menighedsrådsmøderne kan
læses på: http://pastorat.dk/kontakt/menighedsraad/menighedsraadsmoeder)
Der bliver i nær fremtid sat en hjertestarter op ved Sognegården i Strib; det er
organisationen ”Kunsten at redde liv”, der står bag og har fundet sponsorer til
det.
En anden nyhed er, at vi nu har fået oprettet Mobile Pay nr. 64446 (der er altså
kun fem tal), som bl.a. kan bruges ved kollekter (indsamling af penge) i kirkerne
til de organisationer, som vi har valgt at støtte, og forskellige arrangementer.
I forrige kirkeblad skrev vi lidt om de kommende større byggesager, som blev noteret under provstesynet i maj måned. Der er nu nedsat nogle udvalg, som den
kommende tid skal arbejde med planlægning og gennemførelse af nyt tag på Vejlby kirke, renovering og istandsættelse af præstegården i Vejlby samt etablering
af ordentlige toiletfaciliteter ved Røjleskov kirke.
Angående det sidstnævnte er det besluttet at nedlægge kapellet ved Røjleskov
kirke og fjerne hele bygningen for at give plads til en lille ny bygning med toilet og
fyrrum. Kapellet bruges meget sjældent og bygningen er generelt i meget dårlig
stand.
Til det nye budget for 2018 har vi fået bevilliget 2 mill. kr. til opstart af de ovennævnte byggesager; prisen på de nævnte opgaver kender vi naturligvis først efter
udarbejdelse af projekt og afholdt licitation. Det skal i øvrigt bemærkes, at provstiudvalget har besluttet at nedsætte kirkeskatteprocenten næste år til 0,90 %
(den er i dag 0,95 %)
Gudstjenesteplanerne for resten af året er på plads, som det ses i kirkebladet, og
vi er godt på vej ind i vinterhalvåret med de mange tilbud om aktiviteter, møder
og arrangementer, og også Kirkehøjskolen har programmet for vinterhalvåret.
Vel mødt til gudstjenester og andre arrangementer.
Svend Aage Jensen, Menighedsrådsformand
www.pas torat.dk
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Salmesangsarrangement

Luther i ord og toner
Torsdag d. 2. november kl. 16.00 i Strib Kirke
afholdes Luther-salmesangstime

Medvirkende er Jes Rønn Hansen, som fortæller om udvalgte Luthersalmer.
Motetkoret synger med publikum. Birgitte Skovmand, orgel
Fri entré

Lutheraret
Med den aktivitet, der udfoldes i 500-året for Luthers opslag af sine 95 teser på
Slotskirkens port i Wittenberg, er man lige ved at tro, at nogle ønsker Luther kanoniseret.
Begivenheden for 500 år siden er selvfølgelig skelsættende, idet den markerer
begyndelsen på reformationen, som grundlæggende ændrer synet på forholdet
mellem Gud og mennesker. Adgangen til Gud sker ikke gennem præster og pave,
og der findes ikke nogen kirkeordning, som er specielt kristen. Ligeledes er jubilæet en markering af Luthers afvisning af, at mennesket ved sine gerninger skulle
kunne opnå en speciel velvilje fra Gud.
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Det enkelte menneskes adgang til Gud var centralt for Luther. Der behøves i princippet hverken præster eller pave,
ej heller afladsbreve, cølibater og andre ydre tegn på en
speciel frelsthed.
Det betyder også, at alt kan diskuteres, også Luthers udsagn. I min familie , som har været præget af de forskellige
kirkelige retninger, har diskussionen altid været livlig. Min
farfar var formand for Indre Missions Samfund i Serup
sogn, min morfar grundtvigsk sognepræst i Humble og min
mormors bror Niels Iver Heje var fængselspræst i Vridsløselille og stifter af tidsskriftet ”Tidehverv”. Når man mødtes i
familien kunne det altid give anledning til stærke diskussioner og meningsudvekslinger. Af og til kunne man tro, at
borgerkrigen var brudt ud.
Men alle vedkendte sig arven fra Luther, selvom det absolut gav sig forskellige udtryk.
Ligeså var synet på Luther forskelligt. Luther var jo blot et menneske, som naturligvis også kunne begå fejl. Stærkest fremhæves ofte hans skrift ”Om jøderne og
deres løgne” fra 1543, som hadefuldt plæderer for at udelukke jøder fra det offentlige rum. Hitler fremhævede ofte Luther som et forbillede, netop pga. det
skrift.
Luther var en stærk polemiker, som udtalte sig både barsk og bidsk. Ligeledes var
han en stor reformator. Han ville ikke selv bryde sig om at blive -blot tilnærmelsesvis- kanoniseret. Hans bidrag til historien bør til stadighed diskuteres, herunder også de mere problematiske sider ved hans tankegang.
Det vigtigste er hans påpegning af, at intet menneske overhovedet kan tale på
Guds vegne og at det eneste, der betyder noget, er troen. Med Grundtvigs ord:
”Da får vi lyst og lykke til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde”.
Søren Nørgård-Sørensen, undervisningskonsulent

"Guds barmhjertighed er som himmelen,
som altid står fast over os.
Under dette tag er vi trygge, hvor vi end er."
Martin Luther, prædiken over Salmernes Bog 15, 1532
https://www.kristendom.dk/martin-luther-og-reformationen/
www.pas torat.dk
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”Luther lagde i sin pædagogik vægt på udenadslære. Man skulle gentage teksterne indtil de
sad fast hos eleverne. Eftertidens børn lærte i høj grad at læse, fordi de skulle kunne Den lille
Katekismus og salmerne udenad. Det har spillet en stor rolle for, at folket lærte at læse.”
Ove Korsgaard, professor emeritus
https://www.kristendom.dk/martin-luther-og-reformationen/

Luther for born
Tag børn med tilbage i historien, og bliv klogere på reformationen og dens betydning i Danmark. Materialet består af
6 film, som kan anvendes både til undervisning og samtale.
I filmene er den danske reformator Hans Tausen (Sigurd
Barrett) i anledning af 500- året for reformationen taget tilbage for at se, hvordan det egentlig er gået siden. Men det kan
være lidt svært at finde hoved og hale i nutiden, når man er
500 år gammel. Heldigvis møder han pigen Alvilda, der kan
hjælpe ham. Sammen går de på jagt efter spor fra reformationen. Hvad har Luther at gøre med, at vi taler dansk i dag? Og
kan man overhovedet finde spor efter noget, der skete for så
længe siden?
Projektet er produceret af Danmarks Kirkelige Mediecenter,
og blevet til i et samarbejde mellem Viborg Kommune,
Viborg Stift, Tumblehead og Sigurd Barrett.
Filmene kan ses gratis på:
https://www.dkm.dk/boern-og-familier/vi-lytter-til-luther

Julemarked pa Rudba
Rudbaekshoj
Søndag den 26. november kl. 10-13
De frivillige på ældrecentret Rudbækshøj
holder julemarked med salg af juledekorationer, patchwork tombola m.m. Der
kan købes småkager bagt af Mandagsvandrerne, gløgg og æbleskive ved Centerrådet og pølser og brød ved Støtteforeningen. Markedet slutter med en lille julekoncert ved Strib Kirkes børnekor
kl.12.15. Alle er velkomne.
Jytte Willems
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
3. juni Kaya Hauge Kaae Kris tensen
Luna Pagh Glistrup
Lauge Jens Wonsyld
4. juni Emma Mygind-Elmann
Alberte Fibiger Kaaber
18. juni Ellen Marie Gade Duus
25. juni Agnete Staursbøl Mogensen
Sia Berg Lassen
6. aug. Melanie Ballegaard Hust
Cia Mathilde Svane Bejs trup
3. sept. Annika Ravn-Johansen
Emma Ingrid Barslund
Viet i Strib kirke
3. juni Charlotte Schil dknecht Hoé &
Hans Henrik Simonsen
Julie Hansen & Charles Lindberg
12. aug. Diana Ruzevits & Anders
Jakobsen
Sofie Kofod Nørgård-Sørensen
& Jesper Gjelstrup Kristensen
Kirstine Christens Dyg & Nick
Gjessing Laustrup
26. aug. Herdis Marthedal Hansen &
Verner Jørgensen
Begravet/bisat fra Strib kirke
14. juni Bente Jenny Jensen
15. juni Gerda Jensen
22. juni Signe Ellingham Dyg
11. juli Dagny Hjorth
28. juli Erik Strøm Poulsen
18. aug. Birger Brodin Larsen
Kim Erik Madsen
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Døbt i Røjleskov kirke
25. juni Nova Majoy Stæhr Pedersen
13. aug. Josefine Terndrup Bøjsen
Damm
Viet i Røjleskov kirke
4. juni Ane Horndrup & Sigmund
Wenningsted Torgard
29. juli Mai Louise Grüttner & Bjarke
Fonager Larsen
19. aug. Camilla Marie Daugaard Jensen
& Brian Ulvsbje rg Jørgensen
Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
17. august Anne-Grethe Søfeldt Isaksen
Døbt i Vejlby kirke
18. juni Laura Vesten Lind
2. juli
Philip Erik Lilie Klintholm
20. aug. Dines Roslev Rasmussen
Viet i Vejlby kirke
8. juli Cassandra Green & Torben Rene
Jørgensen
Begravet/bisat fra Vejlby kirke
7. juli
Jørgen Conrad Marinus Hansen
13. juli Gitte Brandt Pedersen

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 19

Navne og adresser
Kirkekontoret

Kirkegården

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

Graver Jens Otto Nielsen
Tlf.: 21 47 38 97
graverkontor@pastorat.dk
Onsdag er fridag

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

Sognegården

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

Organister

Sognemedhjælper Kristine Z. Nüchel
Strib Sognegård, Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 64 40 11 98 / 40 22 01 30
kirkemedarbejder@pastorat.dk
Fredag er fridag

Menighedsrådet
Formand Svend Aage Jensen
Tlf. 64 40 20 30
Kirkeværge Lydia Kragh-Hansen
Tlf. 64 40 19 58

Kirkebilen

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

Til gudstjenesterne: Ring til TAXA
tlf. 64 41 40 55 inden kl. 8 søndag morgen.

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

Kirkebladet udgives af Vejlby Strib Røjleskov
menighedsråd.

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

KFUM’s sociale arbejde

November: Skt. Nicolaj Tjenesten Fyn
December: Børnesagens Fællesråd
Januar:

Bibelselskabet

MobilePay ønskede bidrag til 64446
med tekst ”Kirkeindsamling”
20 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

Redaktion: Bente K. Nø rgård-Sørensen,
Kristine Z. Nüchel, Torben Iversen (ansv.)
Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart
Deadline for næste blad:
1.december 2017 - tema ”Frivil lighed”
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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