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Frivillighed
”Vi tror en kærlig Gud har brug for disse hænder,
og det i dag er os, han fuld af ømhed sender
ad Kristus-vejen ud mod grænser, ingen kender.”
(Lars Busk Sørensen 1991)

Frivillighed - hjørnesten til et lykkeligt samfund
Hjørnesten markerer rammerne for et hus. Hjørnestene er uundværlige, når vi
skal bygge et stærkt murværk for os, som skal bo i huset. På samme måde er de
frivillige hjørnesten for mange aktiviteter og er et socialt netværk for mennesker,
der har behov for ekstra tryghed.
Undersøgelse fra frivillighed.dk viser, at ikke mindre end 65 % af befolkningen er
eller har været frivillig i diverse sammenhænge. Træner for fodboldhold, hjælpeinstruktør for gymnastikhold, leder i FDF, besøgsven, medlem i skolebestyrelse,
vågekone, medlem af menighedsrådet - der er så mange muligheder. Hvis jeg var
politiker, ville jeg arbejde for, at der bruges flere af vores fælles skattekroner til at
danne trygge rammer omkring de frivillige og støtte frivilligt arbejde, fordi det er
der vores samfund i alle dets lag bliver til et lykkeligt folk ved, at vi kommer hinanden ved.
Vi hører mange myter om frivilligt arbe jde,
og nej - frivillige tager ikke arbejde fra de
arbejdsløse. Frivilligt arbejde overtager ikke kommunens ansvar for at passe de små
eller de gamle og svage, men frivillige er
der for at anerkende vores næste med de
ønsker og behov, som den enkelte måtte
have. Alt i alt for at lykke ikke kun bliver et
slag i luften – men noget, som vi alle kan få
noget positivt og livgivende ud af.
Vi har fået mange forskellige talenter af
Gud for at bruge dem. Som i Jesu lignelse om godsejeren og hans tjenere, skal de
tildelte ressourcer bruges og deles med andre. Vi skal bruge vores talenter til at
udfordre os, til at udfolde os og til at være der for andre. Hvis vi ikke bruger de
givne talenter, er vi uduelige tjenere, siger Jesus. Brug din fritid på at være sammen med andre. Din glæde smitter, og det er med til at gøre andre glade. Så lad
det bare smitte. Frivillighed giver livsglæde, livsmod og lykke for alle involverede.
Kristine Z. Nüchel, sognemedhjælper

Frivillighed
Dette nummer af kirkebladet handler om frivillighed. Hvad vil det sige for den enkelte at udføre et frivilligt arbejde, og hvad betyder det for de personer, som den
frivillige arbejder sammen med?
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Definition
Hvad vil det sige at være frivillig. Der findes ikke nogen entydig definition af, hvad
en frivillig er. Men der er dog iflg. Center for Frivilligt Socialt arbejde udbredt enighed om, at en frivillig er en person, der udfører et arbejde uden at få løn for det.
Det betyder videre, at den frivillige ikke kan trues til at udføre arbejdet eller tjenesten fysisk, retlig eller økonomisk. Det skal også pointeres, at det frivillige arbejde
er til gavn for andre end den frivillige selv eller dennes familie.

Omfang af frivilligt arbejde
Knapt halvdelen af alle danskere udfører frivilligt arbejde. Det er tal fra spørgeskemaundersøgelsen: Tal fra det frivillige Danmark (2017). Der er en forskel på de
forskellige aldersgruppers engagement. Inden for kultur og socialt arbejde er der
en klar overvægt af ældre over 66 år medens det er de 30 – 49 årige, der lægger
flest timer inden for idræt.
Der er stor forskel på, hvor
mange timer den enkelte
frivillige yder. Iflg. en analyse fra Socialforskningsinstituttet (SFI) er der tale om
et gennemsnit på 4 timer
om ugen. Ældre over 66 år
og personer uden for arbejdsmarkedet lægger flest
timer– i gennemsnit
5,5 timer pr uge.
Der er flere undersøgelser, der viser, at personer med særlig interesse for politik
eller religion bruger flest timer på et frivilligt arbejde.

Hvad er vigtigt for den frivillige?
Der 2 afgørende faktorer for den frivillige til at påtage sig arbe jdet:
1. Der skal være en særlig interesse for det formål, som aktiviteten handler om.
Er man interesseret i at støtte personer med særlige behov som f.eks. hjemløse
eller handicappede, vil man lægge sine timer der. Den frivillige skal synes, at han
eller hun gør noget godt for andre.
2. Det er afgørende, at der er et positivt samarbejde mellem de frivillige.
Den frivillige lægger stor vægt på, at det er personligt berigende at være med.
Det skal med andre ord være sjovt – og ikke opfattes som en nødvendig pligt.
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Der er undersøgelser, der viser, at de personer, der er engageret i frivilligt arbejde
har flyttet fokus fra egen navle og problemer. Når man gør noget væsentligt for
andre, så giver det udslag på ”lykke-barometret”. Man har bl. a. gennem det frivillige fundet en nøgle til meningen med livet. Og det i sig selv er befordrende for
et langt og spændende liv.

Der er altid brug for flere hænder
Vi vil med de forskellige fortællinger give et indtryk af det frivillige arbejde i vores
pastorat. Vi ved, at det ikke fuldt dækkende for, hvad der foregår. Forhåbentlig
har indlæggende givet dig som læser lyst til at bruge nogle timer til et frivilligt
arbejde.
Torben Iversen

Om at være sammen
Der var børneklub i kirken, en moderne forstadskirke. Den ligger og er svær at få
øje på, der mellem boligblokkene. Børnene var små og halvstore, de fleste af dem
kom fra familier der havde lidt af hvert at slås med. Men her, i kirkeklubben, var
der ro og god tid. Voksne at snakke og synge med.
En dag spurgte en knægt på en 10 år en af de voksne: ”Lene, hvad får du egentlig
i løn?” Hun svarede, at hun jo arbejdede på plejehjemmet og fik en almindelig løn.
”Nej, nej.. ”sagde knægten. ”Jeg mener, hvad får du for at være her, i klubben?”
”Nå” sagde hun. ”Jamen, jeg får ikke noget for at være her.”
”Hvorfor er du her så?” spurgte han.
Hun sagde: ”Jeg synes det er sjovt, jeg kan godt lide at være sammen med jer.
Med dig og de andre børn”. ”Nå, okay…” smilede drengen og gik videre med dagens aktivitet… Men han så ud til at være vokset en lille smule, og sådan så han
stadig ud, da han gik ud af døren.
Han var blevet overrasket. Over at her var der en, som bare var der, fordi hun gerne ville. Klubben og fællesskabet – og ham.
Uden at få noget for det og uden at gøre noget stort ud af den sag. Men ganske
enkelt fordi hun havde lyst og fordi hun vidste, at den måde at møde hinanden
på, har sin helt egen værdi. For begge. For alle.
Bente Luise Toft, sognepræst
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Skærtorsdag – måltid og fællesskab
I grunden fejrer vi Skærtorsdag mange gange i løbet af et kirkeår. Hver gang vi
går til alters, lyder ordene fra den aften. Hver gang bliver vi sendt ud med nyt
mod og nye kræfter. Hver gang bliver vi mindet om fællesskabet.
For som vi samles om alteret og knæler, så strækker det sig ud over tid og rum. Vi
deler budskabet om Guds fred og barmhjertighed med alle verdens andre kristne.
Og med dem, som har været før os.
Konfirmanderne har lavet tegninger til trosbekendelsen. Tegningen her er en illustration af ”de helliges samfund”. Hvad betyder det i grunden? Jayden har givet
et fint billede af det her. Det er fællesskabet, som vi ikke kan eller skal opfinde
selv. Han har tegnet knæfaldet som en cirkel. Sådan ser der ikke ud i kirken. Og
dog.
For det stykke af cirklen, der
”mangler” i vores kirker: Det
er der, hvor der er plads til
dem, vi ikke kan se, dem, som
er langt væk, dem, som vi
blev uvenner med og mistede
kontakten med, dem, vi savner og de døde.
Nadverens og nådens fællesskab omfavner os alle sammen på en gang. Og det minder os om, at håbet om nye
veje, om modet til at tage
imod en udstrakt hånd, alt
det skal vi ikke kunne eller
skabe selv.
Det er givet os af Gud.
Her har vi en kilde at øse af,
og når vi giver til andre, hjælper og bærer, så deler vi med
hinanden. I det fællesskab
Gud har lagt under os, deler
hans gaver.
Bente Luise Toft, sognepræst
www.pas torat.dk
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Ingen skal dø alene
Tanker fra en vågekone: ”Jeg sidder her ved din seng sent om natten. Jeg tror ikke,
du registrerede, da jeg kom og afløste min kollega kl. 04.
Din hånd er brændende
varm, og du trækker vejret hurtigt og lidt rallende. Jeg kender dig slet
ikke. Hvem er du? - Du har
et rigtig flot navn, så du
må have betydet noget
særligt, da du blev født,
siden dine forældre har
givet dig så smukt og så
særligt et navn.
Der hænger et billede på
væggen i din stue af en
lille pige i en hvid kjole.
Hun står på en kurvestol og har hånden på stoleryggen. Billedet er i en rund guldramme. Det er sikkert dig som ca 2-årig. Og nu ligger du så her som 96- årig på ét af
Middelfarts plejecentre og venter på døden. Og jeg får lov at sidde hos dig. Jeg har
sunget en lille aftensang for dig. Mon du kunne høre den? Måske! Vi ved, at hørelsen
er noget af det sidste, som forsvinder fra os.
Plejepersonalet har lige været her . De fortæller, at du nu har ligget i 5-6 døgn uden
at være kommet til bevidsthed og uden at have fået noget at spise eller drikke. Jeg
sidder og tænker på min egen mor og far, da jeg fik lov at være hos dem, da de skulle dø. Jeg tænker på mig selv! Hvordan vil jeg gerne have mit dødsleje? Der er tid til
mange tanker her ved et dødsleje.
Jeg vil gerne være med til at give dig ro og tryghed. At du måske kan mærke, der er
en person hos dig! At du ikke skal ligge alene og dø. Nu er det ved at være morgen,
vinduet står åbent, for det er en sommermorgen, selv om det regner og blæser uden
for. Der ligger en sangbog hos dig, og du har et lille el-klaver stående i din stue. Så
jeg tror, du har været glad for sang og musik. Så jeg vover at synge en lille morgensang for dig: ”I østen stiger solen op!” Der er snart gået 4 timer her hos dig, så nu
kommer min afløser om et øjeblik."
Vågevagten er til stede og giver omsorg til døende. Det kan være en ensom, der
ikke skal dø alene, eller vågetjenesten kan aflaste familien. De frivillige er alle nøje
udvalgte og gode til at berolige, lytte og skabe ro omkring sig.
6 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

www.pas torat.dk

Vågevagten erstatter ikke den professionelle pleje, men sørger for menneskeligt
nærvær i den sidste tid. Det er Fredericia Middelfart Selvhjælp sammen med Ældresagen i Middelfart, som formidler vågevagten i hele Middelfart kommune. Vågevagten vil meget gerne have flere frivillige. Der afholdes kursus, hvor man har
mulighed for at være med og uddanne sig til at blive vågevagt.
Har du lyst til at være en del af vores gruppe, kan du henvende dig hver dag kl. 917 på tlf. 2349 3673, eller mandag - torsdag kl. 9-13 på tlf. 7210 6773.
Britta Bertelsen

Ja til menighedsrådsarbejde
I 5 år har jeg været medlem af menighedsrådet i Vejlby-Strib og Røjleskov. Jeg er
med i flere udvalg, men det, der kræver mest opmærksomhed og arbejde, er aktivitetsudvalget.
I aktivitetsudvalget er der 3 ansætte
(sognepræst, organist og sognemedhjælper) og 4 medlemmer af menighedsrådet, og jeg er valgt som formand. Den største udfordring er dog
at samle 7 personer til et møde. Vi har
et budget, som vi kan anvende til indbudte foredragsholdere. I dag er honorarer for foredragsholdere så høje,
at vi må langtidsplanlægge. Et år kan
vi gøre flere ting, et andet år må vi
nøjes med et arrangement. De første
år i aktivitetsudvalget for mig var ikke
nemme. Vi har i mange situationer behov for, at frivillige hjælper os, og det var
ikke nemt for en fynbo, der var vendt hjem efter mange år andre steder i Danmark. Nu synes jeg ikke, det er et problem. Når jeg beder om hjælp, er I flinke til
at hjælpe.
Vi afholder 2-3 møder, hvor vi planlægger og følger op på det kommende arrangement og uddelegerer opgaver. Der vil altid være nogle, der arbejder mere end
andre, og formanden skal sørge for, at alt er på plads.
I 2012 blev jeg kontaktet og spurgt, om jeg var interesseret i kirkeligt arbejde, for
så var der en plads i menighedsrådet. Det ville jeg gerne. Jeg har altid været vant
til at gå i kirke, og menighedsrådsarbejde kendte jeg fra mit barndomshjem, og
måske kunne jeg være med til at gøre en lille forskel.
www.pas torat.dk
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Jeg vil så gerne have, at flere kommer i kirke. Det tænker jeg på hver gang, vi afholder et arrangement. Måske kommer der nogle til sognearrangementer, der også får lyst til at komme til en almindelig gudstjeneste.
Jeg tror på det.
Vi er ikke kun kirke for dem, der regelmæssigt kommer i
vores kirker, men for hele sognet. Heldigvis har vi også
flere tilbud om at komme i kirken og Sognegården: Babysalmesang, onsdagskirken, spise sammen aftner for
enlige, onsdagsformiddage og meget mere. Det sociale
spiller en stor rolle.
Hvorfor har man sagt ”ja” til at være med i menighedsrådet? Jeg håber oprigtigt, at det er fordi, man har et kristent livssyn, at man vil
komme i vores kirker, gøre det så godt som muligt i de udvalg, man kommer i, og
ikke at forglemme, at man viser sin interesse ved at møde op til de ting, som aktivitetsudvalget står for.
Karen Margrethe Junge, formand for aktivitetsudvalget

Kram og smil er alt mit arbejde værd
Mit navn er Vikki, jeg er 35 år og flyttede fra Sjælland her til Sognet i 2011. Jeg har
de sidste 5 år været aktiv leder i FDF Vejlby-Strib, hvor vi har børn fra 5 år og helt
op til de fylder 18 år.
Det, at være tilflytter, kan tit være rigtig svært. Det kan være svært at falde til og
at møde nye mennesker. Så da jeg fik tilbuddet om at blive frivillig leder i FDF,
sprang jeg til med det samme. Det, at kunne få lov til at give børn og unge et ståsted i verden og lade dem se og mærke, at vi alle er gode til noget. Ja, det er min
største motivation.
Det, at være ude og lave aktiviteter, bygge med rafter, lave mad over bål, tage på
de fedeste lejre både i weekender og i sommerferien, er blevet en livsstil for både
mine børn og jeg.
Jeg er som frivillig med til også at lade de lidt ”skæve” børn mærke, at man altid
kan passe ind et sted. Så kan det godt være, at skolen er svær, eller at vennerne
svigter. Men når de kommer til uge møder og på lejre, så er vi alle ens, alle hjælper alle, og alle er med til aktiviteterne. Det, at få et kram og et smil efter et møde
eller en lejr, er noget af det, der gør, at jeg bliver ved hos FDF.
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I 2015 blev jeg hjælpetræner hos Aulby Kultur og Idrætsforening, på det mindste
hold: Hoppelopperne. Det gjorde jeg, da min yngste søn gik der, og der manglede
hænder. Året efter blev jeg træner på holdet og havde glæden at 14 fantastiske
børn fra 3 – 5 år, som jeg sammen med meget kompetente hjælpetrænere, legede, hoppede og sang med en hel sæson. Den glæde, dette gav mig ,ønsker jeg
kun at kunne give videre. For det at se helt små børn, der kommer og ikke har
balance, mod eller kræfter til at lave øvelserne, og til sidst at slutte af med at lave
en fantastisk opvisning for forældre og andre gæster, det gør, at jeg som person
ved, at jeg har gjort mit for at give det videre.
Det er mit håb, at min indsats medvirker til, at børnene vokser op og bliver til ansvarlige unge. Jeg tror på, at børnene på den måde vil forstå at sige til og fra. Jeg
tror også, at de forstår vigtigheden af at hjælpe andre, der har brug for støtte fra
et andet menneske - om det så er børn, unge, voksne eller ældre. Det kan altid
betale sig at give bare en smule af sig selv for det, man får tilbage, er SÅ meget
mere værd.
Vikki Lidegaard

FDF Vejlby-Strib
Har du lyst til godt kammeratskab og masser af hygge, 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 eller kontakt kredsleder: Henrik Balle, 50 41 16 31
www.pas torat.dk
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Sognekalender
Nytårsmusikgudstjeneste i Strib Kirke
Søndag den 14. januar kl. 14.00
En særlig nytårsfejring i form af en stemningsfuld fredsskabende musikandagt med besøg af solosangerinde Anitta Soliz Nielsen fra Odense. Musikandagten former sig i fællessalmer, læsninger, bøn og kor/soloindslag.
Anitta Soliz synger akkompagneret af Birgitte Skovmand følgende stykker: Fra Händels Messias: Air for soprano: Rejoice
greatly, O Daughter of Zion. Af W.A. Mozart udføres med solist, kor og orgel: Laudate Dominum fra ”Vespere solenne de
confessore” og ”Agnus Dei” fra Coronation Mass . Det er
yderst to velklingende satser der hæver sig op.
Kirkernes Motetkor, der til dagligt har 16 sangere, medvirker.
Pastor Jes Rønn Hansen er liturg. Der er fri entré.

Fastelavn i Vejlby Kirke
Søndag den 11. februar kl. 14.00
Sammen med Vejlby-Strib FDF holder vi familiegudstjeneste i
Vejlby kirke. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og
spiser fastelavnsboller i konfirmandstuen.
Alle er velkomne - også til at komme udklædt.

Onsdagskirken i Strib kirke
den 21. februar og 14. marts kl. 17-19
Onsdagskirken begynder kl. 17 med en anderledes gudstjeneste.
Hver gang inviterer vi gæster til at tage sig af musikken.
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
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Soldat i Kosovo
Torsdag den 15. marts kl. 19.30 i Strib Sognegård
Soldatervennestævne med foredrag v. tidligere
udsendt soldat Lasse Nybo.
Det er lykkedes os, at få en ”rigtig soldat” til at fortælle om tiden som udsendt soldat med hold 21 i Kosovo.
Lasse Nybo vil fortælle om Den Danske Bataljons opgaver i det nordlige Kosovo med byen Mitrovica og
om bevogtnings opgaver ved grænseposterne i et
bjergrigt område. Lasse Nybo vil også fortælle om
dagliglivet i Den Danske Militærlejr ”Camp Olaf Rye”
omgivet af et 1,4 km langt pigtrådshegn og om samarbejdet mellem de Franske, Estiske og Danske soldater.
Lasse Nybo er nu under uddannelse i København og
er sideløbende ansat som forbundssekretær hos FDFs hovedorganisation på Rysensteen i København.
Velkommen til en spændende aften i Strib sognegård og vær med til at støtte
KFUM soldaterhjems arbejde. Vel mødt!

Fangekoret i Vejlby Kirke
Søndag den 18. marts kl. 16.00
Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel under ledelse af Louise Adrian synger
og fortæller deres historier i Vejlby kirke. Læs mere på side 13.

Forårskoncert i Strib Kirke
Onsdag den 18. april kl. 17.00
Kirkernes Korskole og Børnekor under
ledelse af organist Helle Sørensen inviterer alle til en musikalsk rejse gennem
bibelhistorier fra skabelsen til pinsen.
Eftermiddagen kædes sammen af
fransk orgelmusik og fællessalmer.
Vel mødt!
www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

7. januar

10.30

19.30

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)

21. januar

9.00

Sidste s.e.H3K

(Bente Luise Toft)

Kirken er lukket
pga. malerarbejde *

(Bente Luise Toft)

Kirken er lukket
pga. malerarbejde *

(Jes Rønn Ha nsen)

28. januar

10.30

Septuagesima

(Jes Rønn Ha nsen)

4. februar

19.30

10.30

Sexagesima

Aftensang
(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

11. februar

14.00

10.30

Fastelavn

Familiegudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

10.30
9.00

18. februar

9.00

10.30

1.s.i Fasten

(Jette Rosendal)

(Leif Pedersen)

21. februar

17.00

Onsdag

Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

25. februar

9.00

10.30

2.s.i Fasten

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

4. marts

9.00

10.30

3.s.i Fasten

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

11. marts

9.00

10.30

Midfaste

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

14. marts

17.00

Onsdag

Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

* Strib kirke er lukket fra d. 15. januar til d. 2. februar 2018, da bænke, knæfald og alter skal males. Vi glæder os til
et fint resultat. Desværre betyder det, at kirken ikke kan bruges til kirkelige handlinger i den periode. Vi er henvist til at benytte Vejlby og Røjleskov kirker i stedet for. Der kan stadigvæk være begravelser og urnenedsættelser på Strib kirkegård som vanligt.
12 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

www.pas torat.dk

Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

18. marts

16.00

10.30

Mariæ Bebudelse

Koncert med Fangekoret
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

Røjleskov Kirke

25. marts

10.30

9.00

Palmesønda g

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

29. marts

19.30

17.00

Skærtorsdag

(Jes Rønn Ha nsen)

Fællesmåltid
(Jes Rønn Ha nsen)

30. marts

9.00

10.30

Langfredag

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

1. april

10.30

10.30

9.00

Påskedag

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

2. april

9.00

2. påskedag

(Jette Rosendal)

8. april

10.30

9.00

1.s.e.påske

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

Fangekoret i Vejlby kirke
Velklingende toner fra de hardcore sangere med de rå stemmer
Søndag den 18. marts kl. 16.00
Fangekoret består af indsatte på udgang
samt tidligere indsatte, som er fortsat med
at synge efter løsladelsen. Korleder igennem
22 år, Louise Adrian, synger med indsatte i 5
fængsler og koret optræder rundt om de
danske kirker. Koret optræder med sange,
som korsangerne selv har skrevet samt information om korets virke og livet bag murene. Teksterne er vedkommende og
handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger.
Entré: 50 kr., som betales i våbenhuset.

www.pas torat.dk
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Kirkekor
Børnekoret (7-12 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 (0-12 mdr.). Kristine Z. Nüchel leder forløbet.
Kirkerum med orgelspil ved Birgitte Skovmand og fælles salmesang
åbner sanserne og giver en særlig oplevelse af fred og glæde for små børn og
deres forældre. Forårshold torsdage fra 18. januar til 22. marts kl. 9.30-10.15.
Tilmelding til Kristine Z. Nüchel, mob. 40 22 01 30 mail: kirkemedarbejder@pastorat.dk

Legestuen
Hver tirsdag kl. 10-11.30 er der legestue
i Sognegården 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
Sognegården. Programmet kan fås i Sognegården og i kirkerne.

Spise sammen aften
Er du blevet alene - og du stadig gerne vil være en del af et fællesskab, så kom og
vær med, når vi mødes en gang om måneden og hygger os ved at lave et måltid
sammen og siden hen nyde det i hinandens selskab. Kom og mød nogle dejlige
mennesker, som er åbne over for hinanden, og som snakker om løst og fast.
Spise sammen aften kl. 16.00 i Sognegården: 15. jan., 5. feb., 5. marts og 9. april.
Tilmelding: Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk

Læsekreds
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. Sluttelig kommer vi med forslag til næste bog.
Mere information hos Kristine Z. Nüchel, mob. 40 22 01 30
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Strikkeklub i Sognegården
Den første onsdag i hver måned kl. 14.00 strikker, snakker, synger og drikker vi
kaffe. Der er plads til alle, og manglende strikkeerfaring er ikke en undskyldning
for at fravælge strikkeklubben.
Der er mulighed for at deltage i et fælles projekt eller
sidde med sit eget strikketøj.
Vi har garn og strikkepinde til fri disposition, og vi
strikker dåbsklude, som er gave til børn, som bliver
døbt i vores tre kirker.
Første gang onsdag den 7. februar kl. 14.00 i Sognegården.
Tilmelding og information hos Ina Hansen, 24 80 40 73

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag:
Tirsdag 9. jan. 2018 kl. 19.30 i Sognegården i Strib
”Gamle og unge, syng sorgen af led!" - Sådan skriver en af de nyere salmedigtere,
Simon Grotrian. God fællessang kan løfte os og være det åndedrag, der giver ny
luft til vores liv. Aften med fællessang og besøg af organist Martin Lysholm Hornstrup og sognepræst Hanne Jul Jakobsen.
Tirsdag 6. feb. kl. 19.30 i Nørre Aaby sognehus
Ole Hartling, tidl. formand for etisk råd,
taler ”Om at finde glæden ved livet”
Tirsdag 13. marts kl. 19.30 i Asperup sognehus
Sognepræst Tine Illum ”Gudstjeneste er noget,
vi arbe jder frem sammen.”

Ole Hartling, overlæge og debattør

Vi ønsker alle at have et gudstjenesteliv, vi er glade for, men hvordan får vi det?

Vejlby-Middelfart Indre Mission
11.jan. kl. 19.30
18.jan. kl.19.30
8. feb. kl. 19.30
12. apr. kl. 19.30

Bedemøde. Pastor Jette Rosendal, Kauslunde
Nytårsfest. Pastor Johanne Fårup, Middelfart
kl. 18.30 Årsmøde med fællesspisning
Bibelforedrag. Pastor Jes Rønn Hansen, Strib

Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 1 4 40
www.pas torat.dk
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Orientering fra menighedsrådet

Et nyt kirkeår
- og et nyt menighedsråd, som har fungeret godt det første års tid.
I løbet af året er der sket en enkelt udskiftning af medlemmer, idet Lilli Larsen
ønskede at udtræde og som nyt medlem er i stedet valgt Søren NørgårdSørensen. På menighedsrådsmødet den 30.11.17 har menighedsrådet konstitueret
sig på ny med genvalg på alle poster. Det er helt normalt med genvalg i hele valgperioden, men loven giver mulighed for et skifte hvert år. Også mødekalender og
kollektliste for 2018 faldt på plads.
Året 2017 blev præget af færdiggørelsen og ibrugtagningen af udvidelsen til Sognegården. Vi har tidligere nævnt ønsket om at ansætte en medhjælper til Sognegården med funktioner som vært, mødeservicering, rengøring m.v., men det lykkedes desværre kun for en kortere periode. Vi har fundet lidt flere timer til stillingen og arbejder nu igen på at finde den rette medhjælper til Sognegården.
I forrige kirkeblad skrev vi om de kommende bygge- og istandsættelsesopgaver –
herunder kapelbygningen ved Røjleskov kirke. Vi nævnte i den forbindelse, at det
var blevet besluttet at nedlægge kapellet og bygge et helt nyt hus med handicaptoilet og fyrrum. I mellemtiden modtog vi i oktober måned en protest mod nedlæggelse af kapellet fra en gruppe beboere i Røjleskov sogn bilagt en række underskrifter. Det har vi i menighedsrådet taget til efterretning, og vi arbejder nu
med en renovering af bygningen ved sammenlægning af rum til et ordentligt handicaptoilet og bevarelse af kapellet i sin nuværende form.
Også ved Strib kirke arbejdes der med en tiltrængt opdatering af toiletforholdene. Inventaret i Strib kirke blev i 80’erne malet i blå farver, men mange års brug
har givet skrammer og slidtage på især bænke, knæfald, prædikestol og top af
alterbord, som nu står til en ny gang maling. Efter planen vil det ske sidst i januar
måned 2018, hvis ellers stiftsøvrighedens tilladelse foreligger inden da. Det vil dog
medføre, at Strib kirke bliver lukket i en kort periode.
En opdatering af kirkegårdsvedtægten med henvisning til plejeplanen for alle kirkegårde er på vej. Taksterne på kirkegårdene er steget med 1,5 % svarende til den
procentvise stigning i forbrugerprisindekset fra august 2016 til august 2017.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2018 med alle i og omkring kirkerne.
Med ønsket om et godt og velsignet nyt kirkeår.
Svend Aage Jensen, formand
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Kirkehøjskole

Tro i tiden
Kirkehøjskolen står i reformationsjubilæets tegn. Vi vil gerne markere
reformationens begyndelse for 500 år siden, da Luther slog de berømte
95 teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Læs mere på www.kirkehojskole.dk
Lektion 3: ”Litteratur og tro”
v/lektor på Aarhus Universitet, David Bugge.
Kan troen flytte bjerge, hvis den bygger på en løgn? Dette belyses i Kaj Munks evigt aktuelle skuespil "Kærlighed". Foredraget
forudsætter ikke, at man har læst Kaj Munk.
Lørdag 14. januar 2017 kl. 9.00-12.00 i Brenderup Forsamlingshus.
Lektion 4: ”Troen alene”
v/ provst Thomas Reinholdt Rasmussen,
Hjørring Søndre Provsti.

David Bugge, lektor i
Teologi ved Aarhus
Universitet

Foredraget vil se på, hvorledes Martin Luthers lille katekismus blev til,
og den sammenhæng, Luther skrev den i.
Lørdag 4. marts 2017 kl. 9.00-12.00 Asperup Sognegård

Røjleskov kulturhus takker for opbakning
Efter en forrygende stiftende generalforsamling den 28. april med ca. 90 deltagere og overtagelse af huset 1. juli, er vi kommet godt fra start med hensyn til brug
af huset. Når dette læses, har der været omkring 500 personer til enten kaffebord
eller spisning i huset.
Det er flot i et ganske
lille sogn som vores.
Vi siger tak for opbakningen.
Bestyrelsen

www.pas torat.dk
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Livet slutter slet ikke ved 60+
I Middelfart kommune har man valgt at etablere centerråd ved frivillige kræfter
på pleje– og ældrecentre. Centerrådet på Rudbækshøj består af 11 frivillige, der
planlægger og udfører forskellige arrangementer på Rudbækshøj. Kommunen
har ansat en frivilligkoordinator, som deltager i centerrådets månedlige møder og
som vi har stor hjælp og støtte af. Der holdes generalforsamling hvert år med
valg til de forskellige poster.
I centerrådet sørger vi for underholdning af forskellig art, dækker
bord, serverer kaffe eller mad til
disse arrangementer, samt rydder
op efter arrangementerne. Vi arrangerer også ture/udflugter ud
af huset. Vi sørger for at der kontinuerligt er udstillet malerier/
kunst i cafeen på Rudbækshøj
ved at indgå aftaler med forskellige kunstnere.
Centerrådet støtter op om de frivillige tovholdere eksempelvis: Mandagsvandrerne, stavgang, cykling, bridge, whist, l`hombre, billard, edb, slægtsforskning,
patchwork, loppebord. I centerrådet Rudbækshøj mener vi ikke, at livet slutter
ved 60+, hvis man er førtidspensionist eller er flyttet på Ældrecenter! Der er skam
stadig liv i os! Dette ønsker vi, at vores arrangementer skal afspejle!
Vi afholder mange arrangementer, og alle er velkomne. Vi kan
bl.a. nævne vores månedlige
mandags- samt søndagscafeer
med musik, kaffe og hygge. I år
har vi haft besøg af Inge Marie
fra Dræsinebanden til vores
fødselsdagsfest. En beboer valsede rundt med en medarbejder, og det synes vi er livsbekræftende.
Foråret 2018 er allerede planlagt: Koncert med de helt fantastiske ”Zenobia” og
gule ærter med underholdning af ”den syngende maler”. Vores aktivitetskalender/program ligger på Rudbækshøj, på biblioteket, i venteværelset hos Strib lægerne og kan læses på Middelfart kommunes hjemmeside under ”Rudbækshøj”.
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Glimt i øjet, livsglæde og store smil, synes vi, kendetegner vore arrangementer,
og det er medvirkende til, at vi som frivillige gerne gør en ekstra indsats. Man kan
god blive lidt ”høj” af at være frivillig! Så velkommen til centerrådet Rudbækshøj
– her er altid plads til en mere, og nye tanker og ideer modtages gerne.
Mette Hansen

Frivillige på Lokalhistorisk Arkiv
På Lokalhistorisk Arkiv for Strib og Røjleskov sogne er vi nogle engagerede mennesker, som synes, at det er spændende at samle på minder og konkrete vidnesbyrd af lokalhistorisk værdi. Vi samler på dokumenter, protokoller, foreningsreferater, husbeskrivelser, jubilæumsskrifter, erindringer og meget andet i papirform.
Vi samler også fotografier og billeder. Vi samler ikke på ting, det lader vi museet
om.
Ofte kommer folk fra egnen, ja,
også folk, som ikke bor her, men
som har slægt eller familie, der
har boet her, med arkivalier og
fotografier af lokalhistorisk interesse. De har gemt på disse breve, dagbøger, person- og familiefotografier i mange år, men er nu
nået til en erkendelse af, at disse
vil blive bevaret bedst muligt i et
egnsarkiv i stedet for hos familiemedlemmer, som ikke har tilknytning til Strib og Røjleskov sogne. Vi laver både personarkiver, slægtsarkiver,
foreningsarkiver, virksomhedsarkiver og lignende.
Vi gør os umage med at beskrive, at holde orden og registrere, så det er let at finde arkivalier og fotos frem, når det ønskes. Vi benytter lokalarkivernes landsdækkende elektroniske database, kaldet ”Arkibas”.
Når vi har registreret noget i denne elektroniske database, bliver det, vi har lagt
ind og beskrevet, automatisk offentliggjort på hjemmesiden www.arkiv.dk., hvis
vi og de, der har afleveret noget til os, giver lov. Alle danske lokalarkiver er knyttet til denne hjemmeside www.arkiv.dk.
Vi får hele tiden udvidet vores viden om Strib og Røjleskov sognes historie og synes, at det er spændende at finde ud af den historiske baggrund for arkivalier, og
hvem der er på et fotografi, hvor det er taget og i hvilken anledning, det er taget.
www.pas torat.dk
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Somme tider skriver vi en artikel eller laver udstillinger og holder foredrag på baggrund af de materialer, vi har fået eller får indleveret til arkivet. Vi viser arkivalier
og fotos på vores egen hjemmeside www.striib.dk, sammen med beskrivelser af
relevante emner for Strib og Røjleskovs historie. Vi følger relevante Facebook
sider. Vi ”uploader” Strib Lokal TV’s udsendelser og andre lokalhistoriske filmklip
til Youtube.
Hver mandag fra 16 til 18 har vi åbent i lokalarkivet ved siden af Strib Bibliotek, og
vi får tit besøg. Vi opsøger også personer med kendskab til særlige emner i lokalhistorien. Vi hjælper tit og gerne forskere, forfattere, undervisere - især skolelærere - med materialer til relevante emner.
Så vi har nok at se til, men vi synes, at det er spændende, og da det er frivilligt,
”når vi det, vi når!” Vi er for øjeblikket 7 – 8 personer knyttet til arkivet, men vi vil
meget gerne være flere. Der er som beskrevet mange spændende emner og områder at arbejde med, og så sætter det ens eget liv i perspektiv at beskæftige sig
med mennesker, der har levet og har efterladt sig spor.
Svend Ankjær Nielsen, arkivleder for Lokalarkivet for Strib og Røjleskov sogne
svendankjaer@gmail.com, www.striib.dk

Hvorfor bruge tid på frivilligt arbejde
i en travl hverdag?
For mig er der flere grunde til, at jeg har valgt at være frivillig:
- Jeg håber at kunne være med til at gøre en forskel for andre – og mig selv.
- Jeg møder andre engagerede mennesker og får udbygget mit netværk.
- Jeg får udvidet min horisont og f år indsigt i nye områder.
De seneste år har jeg engageret mig i
skolebestyrelsesarbejde, fordi det interesserer mig at være med til at skabe basis for et godt skoleliv for vore børn. Skolebestyrelsen består af repræsentanter
for lærere, elever, forældre og ledelse.
Vi har et rigtig godt samarbejde og bestyrelsens opgave er overordnet set at
’sætte retning’ og ’føre tilsyn’. Til tider
kan arbejdet også være frustrerende og
problemfyldt, men mest af alt er det
spændende og lærerigt.
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I Middelfart Kommune har vi fået etableret et netværk for alle skolebestyrelserne. Her kan vi sammen udveksle erfaringer og stå stærkere om at skabe gode vilkår for Folkeskolen. Det giver god rigtig god mening også at mødes med andre
ligestillede.
At være frivillig er for mig meget berigende, og det giver mere, end det kræver.
Tidligere har jeg også været frivillig gymnastikinstruktør i mange år. Hvem ved,
hvad fremtiden bringer af spændende frivilligt arbejde? Frivillighed kan være
mange ting – stort og småt – og jeg håber, at fremtidens generationer også ser
værdi i frivilligt arbejde – det er der brug for i vores samfund.
Christina Nørgaard Pedersen

Med til at skabe netværk
Frivilligcenter Middelfart er en paraplyorganisation for 52 frivillige sociale foreninger, organisationer og klubber, der arbejder i Middelfart Kommune. Medlemskabet er gratis.
Frivilligcentret arbejder for at støtte og
inspirere det eksisterende frivillige sociale arbejde og hjælpe nye initiativer i gang.
Vi mobiliserer nye frivillige og gør det lettere at blive frivillig. Vi gør det lettere for
borgerne at finde det rette tilbud i de
sociale foreninger, hvad enten det er at
arbejde som frivillig eller det er at benytte de frivillige tilbud.
Vi er med til at skabe netværk på tværs af
medlemsforeningerne og samarbejdspartnere for at medvirke til og udvikle en
mere helhedsorienteret indsats på frivilligområdet. Vores fornemste opgave er
hele tiden at skabe bedre rammer og vilkår for den frivillige indsats.
Frivilligheden er værdifuld, fordi den skaber fællesskaber. Når man er en del af et fællesskab, får man venner, som man
deler interesser med. Vi møder andre mennesker, det gør os glade og gør livet
mere meningsfuldt. Vi får anerkendelse og ansvar overfor andre. Det skaber tillid
og selvtillid.
www.pas torat.dk
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Vi lærer de sociale spilleregler, der er nødvendige for at lære hinanden at kende,
og den enkelte bliver styrket af den handlekraft, der kommer ved, at man sammen med andre skaber forandringer.
Når vi oplever, at der er brug for os og at vores bidrag betyder noget, skaber det
værdier i form af bedre livskvalitet, mening med tilværelsen og følelsen af at være
til.
Kort sagt frivillighed bidrager til at lære om fællesskab, deltagelse, samarbejde,
selvstændighed og oplysning. De frivillige sociale foreninger spiller en stor rolle
for udviklingen af et aktivt civilsamfund og for at fremme mødet mellem mennesker fra forskellige dele af samfundet.
Det er nogle væsentlige værdier at have med i det daglige frivillige arbejde og i
livet i al almindelighed.
Hans-Jørgen Tarup Nielsen, formand for Frivilligcenter Middelfart

Besøgsven til eftermiddagskaffe
At få besøg af en besøgsven er rigtig dejligt. Det er så hyggeligt at kunne dele
eftermiddagskaffen med en anden, og det er rart at være to, når man går en tur.
En besøgsven er en person, du kan dele dine stunder med - og det kan netop være det lyspunkt, som har overskud til at lytte og tale med dig. En besøgsven er en,
du kan regne med 1 - 2 timer om ugen. Det vigtigste er, at det er hyggeligt at være
sammen.
Jeg er besøgsven, og det er rigtig dejligt. Det er skønt at vide, at der er en, der
rigtig glæder sig og ser frem til, at jeg kommer. Det giver mig en stor glæde at
have overskud til at kunne gøre noget for en anden. Som besøgsven ser jeg frem
til mange glade timer med min besøgsmodtager. Vi taler om alt løst og fast.
Der er stadigvæk mange ældre kvinder
og mænd, der ønsker en besøgsven til at
dele en eftermiddag med.
Hvis du har tid og lyst til at blive besøgsven, er du meget velkommen til kontakte
Ældresagen på tlf. 24 81 73 61.
Jette Kristensen
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
22. oktober
29. oktober
4. november
12. november
26. november

Sille Søndergaard Krogh
Sebastian Roar Wamberg
Astrid Holm
Signe Sofie Stenled Torbensen
Liam Bindslev Christiansen
Natasja Bonne Due Højbjerg
Olivia Toft Grønhøj
Esther Holm Jakobsen

Viet i Strib kirke
14. oktober

Mathilde Felthaus & Martin Hagen Striib

Begravet/bisat fra Strib kirke
18. september
19. september
30. september
28. oktober
9. november
17. november

Kirsten Eriksen
Anna Kirstine L undgaard Madsen
Kai Waldermar Berg Pettersen
Gunnar Pedersen
Ketty Ellinor Kristensen
Inge Pedersen

Døbt i Røjleskov kirke
15. oktober

18. november
19. november

Emmalie la Cour Bentzon
Katie la Cour Bentzon
Ellie la Cour Bentzon
Georg Schou Dunne
Nanna Marie Vester Larsen
Niels-Sejr Lund Adelhardt
Malthe Jens Buchwald Hjæresen

Viet i Røjleskov kirke
23. september

Bethina Salina Serrani & Jens Frost

Døbt i Vejlby kirke
24. september Isabella Kristine Johansen

Viet i Vejlby kirke
14. september

Gunhild Johansen & Stefan Just Pedersen

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
9. september Gerda Lund Jensen
29. september Mona Johansen
14. november Harald Emil Larsen
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 bedst 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

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

Indsamlinger

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

Sognegården
Sognemedhjælper Kristine Z. Nüchel
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
Ring til TAXA tlf. 64 41 40 55
inden kl. 8.00 søndag morgen.
Kirkebladet udgives af Vejlby-Strib-Røjleskov
menighedsråd.
Redaktion: Bente K. Nø rgård-Sørensen, Søren
Nørgård-Sørensen, Kristine Z. Nüchel, Torben
Iversen (ansv.)
Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart

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

Deadline for næste blad: 1. marts 2018

December: Børnesagens Fællesråd

Materiale og indlæg sendes til redaktionen
vsr_pastorat@ mail.d k

Januar:

Det Danske Bibelselskab

Februar:

Danske Sømands– og Udlandskirker

Marts:

KLF, Kirke og Medier
MoblePay ønskede bidrag til 64446
med tekst ”Kirkeindsamling”

24 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

Du kan også finde os
på Facebook - Vejlby-Strib-Røjleskov kirker
Du kan ”like” siden, se billeder og opdateringer
omkring arrangementer ved vore tre kirker.
www.pas torat.dk

