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Kirken ude i verden

Fra Redaktionen
Digtet “Er du i verden vide” 1867 af H.C. Andersen.
”Disse Vers skrevne paa en eensom Bjærgvandring ved Setubal i Portugal 1866,”
fra H.C. Andersens dagbog for den 2. februar 1867.

Er Du i Verden vide,
Du er dog Hjemmet nær,
Gud aander ved din Side
I Luft og Blomst og Træer;
Du høre kan hans Stemme
I Dig og rundtenom,
Og føle du er hjemme
Hvor Du i Verden kom!
Og stedes Du i Fare,
Er uforskyldt i Nød,
Han vil dig vel forsvare,
Og der er ingen Død,
Og der er ingen Smerte.
Vort Jordlivs Stjerneskud
Er, fra en Moders Hjerte
At flyve op til Gud.
Dette digt passer rigtig godt til vores tema for dette kirkeblad, nemlig om kirken
udenfor Danmarks grænser. Den findes i alle dele af verdenen og det er såmænd
så dejligt at opleve, at forskellige kulturer og samfund kan samles omkring andet
end sol, strand og arbejde. Vi rejser i dag rigtig meget, og mange af os besøger
kirker; vi ser, hvordan det, der er nærmest på os herhjemme, praktiseres andre
steder i verden. Som I kan læse, gjorde H. C. Andersen det samme!
Det er altid spændende at høre, hvad søfolk, au pair piger/drenge, præster og vi
andre almindelige turister oplever; hvordan de danske kirker i udlandet kan blive
samlingssted for sociale- og samfundsmæssige aktiviteter – måske også hjælp.
Jeg har haft en søster i Paris, hvor den danske kirke spillede en central rolle for
hende og mange andre unge. Vores søn har gennem sin søfart haft kontakt til
mange sømandskirker ved landlov.
Der sker et kæmpe stykke arbejde, som jeg har stor respekt for.
Bente Nørgård-Sørensen
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Sådan arbejder danske kirker i udlandet
Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK er folkekirke 48 steder i verden, heraf
22 i Sydslesvig. Der afholdes kirkelige handlinger og højtidsgudstjenester yderligere 50 steder i verden. DSUK har pt. 47 præster og 17 assistenter udsendt. Organisationen rækker tilbage til 1867 og har sekretariat på Frederiksberg.
Der er ikke nogen fast
opskrift på, hvordan
man driver dansk kirke i
udlandet, udover vores
protestantiskelutherske liturgi. De enkelte lande, og de danskere, der efterspørger
kirken, er dybt forskellige. I fx New York, London, Sydney og Bruxelles er der tale om
pulserende storbyer
med store antal danskeSelma v. triumfbuen: Præst ved den danske kirke i Paris, Selma Ravn,
foran Triumfbuen. I Paris har kirken om nogen været stærkt
re, der arbejder, er udinvolveret i kriseberedskab de seneste år. Foto: Sille Arendt
stationerede eller har
giftet sig til byen. I Rotterdam, Singapore og Hong Kong har præsten mange besøg på skibe under dansk flag. I Canada og Argentina lever danske emigranter,
der rejste ud for 50-60 år siden. Og i Sydslesvig er menighederne et dansk mindretal og deres dansksindede familier.
Etablering af dansk kirke ude i verden sker på baggrund af en henvendelse fra en
gruppe danskere på stedet eller den stedlige ambassade. Som fx i Dubai og Thailand hvortil vi netop har udsendt to danske præster. En dansk kirke skal godkendes af det pågældende land, frivillige skal danne et kirkeråd og bruge deres netværk til at skabe et fundament for præstens tilstedeværelse, herunder også økonomi.
Kirkerne/menighederne er selvejende og har aftale med DSUK om ansættelse af
præster. Præsterne ansættes på folkekirkelige vilkår og rejser ud med familie,
indbo og kæledyr i fx 5 år. Nogle steder er der en decideret kirke, andre steder
låner og lejer man sig frem. Ofte samarbejdes der med vore skandinaviske søsterorganisationer. Forankringen i folkekirken kommer stærkt til udtryk ved tilsyn fra
tre danske biskopper og en udlandsprovst som leder af DSUK.
www.pas torat.dk
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Desuden er halvdelen af
landets sogne medlem af
DSUK og støtter dermed
egne og andres sognebørn
i det fremmede. Fælles for
alle DSUK kirker er fastholdelsen af dansk kultur og
kirkeliv. Dåb, konfirmation,
vielse og bisættelser - men
i høj grad også fastelavn,
Skt. Hans og jul. Det ligger
Købman dspræsten: Den danske præst i Singapore, Kirsten Eistrup,
betjener kassen i kirkens lille købmandsbutik. Salget af danske varer
dybt i mange af os, når vi
er et væsentligt bidrag til kirkens økonomi. Foto: Tine Harden
er ude i verden, at holde
fast i det vi kommer af. Vores sprog, kultur og tro samt ønsket om, at vores børn
skal kende dét, der er dansk.
Staten giver DSUK tilskud over finansloven, men størstedelen af omkostningerne
skal dækkes på anden vis. I denne sammenhæng er danske sognes medlemskab
af stor vigtighed, ligesom private donationer og støtte fra erhvervslivet.
De danske kirker i udlandet er en lang perlerække af fortællinger om mennesker i
spændende sammenhænge. Mange steder repræsenterer vi en mindretalsreligion og må agere på markedsvilkår. Alle steder står vores udsendte medarbejdere
klar til at tage sig af danskere i medgang og modgang. Mange steder samarbejder
vi tæt med de danske ambassader og konsulater, fx efter et terrorangreb eller en
naturkatastrofe.
Vi bliver aldrig færdige med at fortælle om arbejdet i udlandet, og vi kan aldrig
undvære forankringen hjem til de danske kirker. Læs mere på www.dsuk.dk eller
følg os på www.facebook.com/dsuk.dk.
Anne Meldgaard, redaktør DSUK

Syng lovsang hele jorden
I slutningen af 70‘erne fik Broder Roger idéen om at starte en „Pilgrimsfærd for
tillid på jorden". Hvert år gæster op mod 100.000 mennesker fra hele verden et
klosterfællesskab i den lille franske landsby Taizé. Stedet har bidraget til tidens
spiritualitet- blandt andet er flere af de meditative Taizé-sange nu med i salmebogen. En Taizé-gudstjeneste er båret af de smukke og meditative Taizé-sange.
Mange af dem bygger på et bibelvers eller er en smuk, enkel bøn, der kan holde
til at blive sunget igen og igen. Læs mere om Taizé på http://www.taize.fr/da
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Kirken blandt danskere i udlandet
Gennem årene har tusindvis af danskere forladt fædrelandet for at finde en ny
fremtid i lande som USA, Canada, Australien, New Zealand, Argentina og Venezuela. Man anslår, at op mod 400.000 danskere siden midten af 1800-tallet er udvandret alene til USA, - og ca. 170.000 canadiere formodes i dag at have danske
rødder. Alene i 1957 udvandrede over 7.000 danskere til Canada, og selv om det
nu kun er få hundrede, der hvert år tager turen over Atlanten for at slå sig ned og
skabe sig en fremtid i det canadiske, findes der stadig mange Hansen’er,
Jensen’er, Christensen’er og andre med dansk-klingende navne i det store land.
Udvandrerne forlod det kendte og skulle for manges vedkommende begynde
helt forfra i det nye land. Man havde forladt “det sikre” herhjemme - bl.a. hjem,
familie og venner, og for mange blev den første tid i det nye land en svær tid.
Vanskelige økonomiske vilkår i Danmark var baggrunden for den massive udvandring i 1950’erne. Men for de fleste ventede der også udfordringer og vanskeligheder i Canada. Derfor var det godt, at man i de danske kirker i det nye land kunne finde et fællesskab, der på mange måder kunne være en hjælp og støtte i de
svære tider. Som en har sagt det: “Dansk-canadierne nærer en dyb kærlighed både til det Danmark, man har forladt, og til det nye land, Canada, man nu kalder sit,
og en fast tro på, at livets Herre fulgte med fra det gamle hjem til det nye.
Man fandt trøst og styrke i at vide, at det dog er den samme Gud, der våger over
os. At komme i kirke
var ligesom at komme ”hjem”.
I sommeren 1986
tog vi den store beslutning at følge i
emigranternes fodspor. Den danske
kirke i Vancouver
helt ovre ved Stillehavet søgte en ny
præst for en femårig periode, og efter grundige overvejelser kastede vi os
ud i dette eventyr.
www.pas torat.dk
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Vi forlod det kendte og sikre, Strib-Røjleskov sogn, hvor vi i 8 dejlige år havde været præstefamilie, og satte kursen mod vest. Med os tog vi vore tre børn, Jakob,
Kathrine og Anne-Sofie, der på det tidspunkt var 9, 6 og ½ år gamle. Vi havde naturligvis ingen anelse om, hvad der ventede os, da vi havde krydset Atlanten og
flyttede ind i præsteboligen på Burnfield Crescent i Vancouver-forstaden Burnaby. Men det skulle hurtigt vise sig, at vore forventninger om udfordrende og
spændende oplevelser på alle måder blev indfriet for os alle fem.
Den nye danske kirke, der var blevet færdig to år før og havde erstattet den gamle kirke fra 1937, var et samlingssted for mange, og der blev taget godt imod den
nye præstefamilie. I gennemsnit kom ca. 80 i kirke hver søndag, og i løbet af ugen
var der mange aktiviteter i det travle kirkehus.
Mange kom langvejs fra, men man kørte gerne langt for at komme til den danske
kirke, som betød rigtig meget for rigtig mange. Og det gør den stadig. I både kirkebladet fra Vancouver-kirken og Danske Sømands- og Udlandskirkers blad, NYT,
kan man læse om de mange spændende ting, der stadig foregår i kirken - og i de
fem andre danske kirker i Canada.
Vi vendte i 1991 hjem igen til det fynske - denne gang til Tommerup og Broholm
sogne, men vi tænker tilbage på tiden derovre med stor glæde og følger stadig
med stor interesse med i, hvordan det går i “vores kirke” i British Columbia og i
de øvrige kirker blandt danskere i udlandet.
Vi har været tilbage flere gange, og næste sommer skulle det gerne blive til endnu et gensyn med kirken og vore mange venner i Vancouver. Og skulle jeres vej
gå der forbi, er I helt sikkert også velkomne!
Birgit og Svend Faarvang

Langt væk - og alligevel hjemme
I efteråret var præsterne fra Middelfart Provsti en uge på studerejse til Hong
Kong. Der blev besøgt en masse kirker og templer, og vi hørte mange foredrag
fra en by, et land og en verden, der på mange måder er foran os i udviklingen.
Det var en lærerig og inspirerende rejse for os alle. Vi blev bedre rustede til at forstå, hvordan den kristne tro og vores kirker har deres berettigelse i et samfund,
der bliver mere og mere uroligt og fragmenteret.
En af de gode oplevelser var dog alligevel at mærke, hvordan kirker bygger fællesskaber på tværs af alle grænser og kulturer.
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Vi var søndag formiddag til
gudstjeneste i en lille
husmenighed i Hong Kong.
Gudstjenesten var på kinesisk, men fællesskabet var
internationalt.
Menigheden var stor og
mangfoldig, her var børn,
unge og gamle. Her var smil
og varme til stede, og det
fik vi helt selvfølgeligt og
naturligt del i.
Ganske vist havde vi fået en
meget fin oversættelse af præstens (lange) prædiken. Men det var egentlig ikke
nødvendigt, og flere af os lagde den til side undervejs. For som ved et mirakel tror
jeg godt vi alle forstod, hvad der på kinesisk blev sagt.

Det er noget af det tætteste mange af os har været på et pinseunder, jævnfør
pinseunderet som er beskrevet i begyndelsen af Apostlenes Gerninger i Bibelen:
At sprog flyder sammen og et fremmed sprog pludselig lyder som et fortroligt
sprog. Det er noget af det stærkeste en kirke kan: Få os til at føle os hjemme.
Ordet møder os med varme og lys. Og de mennesker, der i den menighed hørte
ordet, lyste op og blev lys og salt i verden, for os som tog del i gudstjenesten i
Hong Kong den søndag. Det var tydeligt som aldrig før.
Må også vi møde alle andre på den måde. Med lys og varme og liv. Så alle, der
føler sig langt væk, kan være hjemme.
Jes Rønn Hansen, sognepræst

www.pas torat.dk
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Et gensyn med Etiopien
I 2014 genså jeg Etiopien, hvor jeg for mange år siden arbejdede for Folkekirkens
Nødhjælp. –Under den store hunger- og tørkekatastrofe, som ramte landet fra
1984 til 1986, blev det dengang min opgave at bistå en helt igennem afrikansk
ledet kirke ”Mekane Yesus kirken”, med at hjælpe deres landsmænd, som var i
den allerstørste nød man kan forstille sig – uden tag over hovedet og uden mad,
fordrevet fra hjemmet på grund af langvarig tørke.

Her lærte jeg, at en kristen kirke og ethvert kristent menneske har et ansvar for
både mission og praktisk hjælp. Jeg lærte, at kristendom uden gode gerninger
bliver utroværdig for andre. Jeg lærte, at kristendom ikke kun er en intellektuel
disciplin, men at tage del i livet omkring os ganske praktisk. Jeg vender ofte tilbage til en sætning, som en af de gamle kirkefædre udtrykte således: ”Prædik evangeliet og brug om nødvendigt også ord!” Altså, lad den måde, du lever på, være
det vigtigste. Eller som Mother Teresa sagde det: ”Lad din omsorg for et lidende
medmenneske være din prædiken”.
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Som sagt genså jeg
landet for få år siden
og oplevede, at de
områder, som dengang var ramt af tørke, i dag havde grønne og frodige marker
omkring de primitive
hytter af ler og strå.
Jeg oplevede en
gudstjeneste i en
kirke så langt ude i
bushen, at hvide ansigter var yderst
sjældne. Både voksne og børn var næsten nøgne, men gudstjenesten vibrerede af
glæde, trommer og ungdomskor i rytmisk lovsang. Der var store kulturforskelle
mellem dem og os, men vi følte, at her hang dagligdag og søndagsgudstjeneste
sammen i en helhed for disse mennesker.
I vores danske salmebog er der en salme, som udtrykker den grænseflade, der er
mellem mission og humanitært arbejde. Nr. 370 vers 2 står der: ”Du skal bringe
verden fred, dagligt brød og kærlighed. Livets Gud har dine hænder, derfor er det
dig, han sender”.
Jørgen Flensted-Jensen

Lord I come before you
Gospelmusikken opstod i midten af 1800-tallet blandt sorte slaver i Amerika, der
sang om håb og frihed under det hårde arbejde i bomuldsmarker og plantager.
Slaverne fandt inspiration og trøst i det bibelske billedsprog, og som den religiøse betydning tog til, fandt de rytmiske kald og svar-hymner også vej ind i den
kristne kirke i hele verden (www.kristendom.dk).
Lord I come before You.
Hear me now I pray.
In Your presence I find comfort,
You’re my hiding place.
Lord hold me now I pray
I need You please let me stay.
Only You can heal my broken heart,
never let me go.
(Hans Christian Jochimsen)
www.pas torat.dk
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Sommerkoncert i Vejlby Kirke
Tirsdag d. 19. juni kl. 19.30

Fri entré

Haderslev Domkirkes Drengekor

Der venter publikum en stor koncertoplevelse, når det populære Haderslev domkirkes Drengekor
giver jubilæumskoncert i Vejlby kirke, Middelfart. Henrik Skærbæk Jespersen er domorganist og
kantor ved Haderslev Domkirke. Han er stifter af det eminente Drengekor og kunstnerisk leder af
Haderslev Sangakademi, der tæller sprudlende 220 sangere. Drengekoret , består af 65 drenge- og
mandssangere i alderen 9-61 år, har et højt aktivitetsniveau med koncerter , oplevelser og turnéer.
Den årlige udlandsrejse går i år til New York og Washington. Vi er så heldige, at høre koret
præsentere sit turnéprogram ved sommerkoncerten i Vejlby kirke. Alle er velkomne.
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Mini Musical i skoleferien
De første tre dage i skoleferien
(2.-4. juli) tilbyder organist Helle
Sørensen og sognemedhjælper
Kristine Nüchel børn fra 1.-5. klasse
at opføre en kort musical i Strib
Kirke.
Stykket hedder ”Daniel og de farlige
løver”. Sangene er skrevet af Peter
Sander Andersen og Svend Erik
Petersen.
Vi glæder os til at se en masse sang- og teaterglade drenge og piger. Spiller du et
instrument, er du velkommen til at tage det med.
Tilmelding senest 1. juni til Kristine Z. Nüchel på kirkemedarbejder@pastorat.dk
eller sms 40 22 01 30

Mini Musical - Forestilling
Onsdag den 4. juli kl. 19.00 i Strib Kirke
Fri entré
Børn fra 1.-5. klasse opfører en kort musical efter blot 3-dages øvning af smukke
sange og inspirerende skuespil. Alle er velkomne til en farverig musicalaften.

Kirkefrokost i Strib
Søndag den 27. maj efter højmessen samles vi i sognegården for at spise
frokost og synge nogle af vores smukke forårssange.
Beboere og personale fra Friplejehjemmet Lillebælt er indbudt til at
være med.
Af hensyn til maden vil vi meget gerne
have tilmeldinger til sognepræst Bente
Luise Toft, 64 40 14 66 eller
blft@km.dk
Menighedsrådet er vært, og det er
gratis at spise med.
www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

8. april

10.30

9.00

1.s.e.påske

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

15. april

10.30

9.00

2.s.e.Påske

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

22. april

9.00

10.30

3.s.e.Påske

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

27. april

10.30

10.30

Bededag

Konfirmation

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

28. april

10.30

Lørdag

Konfirmation

(Bente Luise Toft)

29. april

10.30

10.30

9.00

4.s.e.Påske

Konfirmation

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

6. maj

10.30

19.30

5.s.e.Påske

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

10. maj

10.30

9.00

Kr.Himmelfart

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

13. maj

9.00

10.30

6.s.e.Påske

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

20. maj

10.30

10.30

9.00

Pinsedag

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

21. maj

10.30

2.Pinsedag

Fælles friluftsgudstjeneste ved Sognegården i Strib

(Jes Rønn Hansen, Bente L uise Toft)

27. maj

9.00

10.30

Trinitatis

(Bente Luise Toft)

Kirkefrokost

(Bente Luise Toft)
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

3. juni

9.00

10.30

1.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

10. juni
2.s.e.Trinitatis

10.30

19.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

17. juni
3.s.e.Trinitatis

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

24. juni
4.s.e.Trinitatis
1. juli
5.s.e. Trinitatis
8. juli
6.s.e.Trinitatis

10.30

9.00

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

9.00

10.30

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

9.00

10.30

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

Fælles friluftsgudstjeneste for Middelfart, Kauslunde,
Gamborg og Vejlby, Strib, Røjleskov
2. pinsedag den 21. maj kl. 10.30
ved Sognegården i Strib
Festlig gudstjeneste i skønne
grønne omgivelser, stemningsfuld
musik og dejlige salmer – alt
sammen bundet sammen af
Helligåndens glød.
Efter gudstjenesten inviteres alle
til en let frokost, hvor menighedsrådet er vært.
Medbring gerne stol eller tæppe.

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe efter kl.9 gudstjenester i alle tre kirker i juni måned. Alle er velkomne til hyggeligt og socialt samvær over en kop kaffe og hjemmebag.
www.pas torat.dk

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 13

Kirkekor
Korskolen (7-9 år) øver tirsdage kl. 14-15. Kirken tilbyder at følge børnene fra og
til skolen. Gennem lege og sangøvelser oplæres børnene i at synge i kirkekor.
Tilmelding til korleder Helle Sørensen, hds@pastorat.dk

Børnekoret (9-12 år) øver onsdage kl. 14.15-15.15, korleder Helle Sørensen
Motetkoret (13 år +) øver torsdage kl. 16-17, korleder Birgitte Skovmand
Juniorkoret (fra 10 år) stemmedannelse, forberedelse til deltagelse i Motetkoret.
Start torsdag d. 12. april - 7. juni kl. 15-15.50, korleder Birgitte Skovmand

Babysalmesang i Strib kirke
Torsdage kl. 9.30-10.15. 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. Sommerhold fra 17. maj til 7. juni.
Efterårshold fra 23. august til 11. 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
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.
Sommerkaffe onsdage 6., 13., 20. og 27. juni 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 og snakker om løst og fast.
Spise sammen aften kl. 16.00 i Sognegården: 9.apr., 14.maj og 11. juni.
Tilmelding: Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk
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Læsekreds
Den første mandag i hver måned kl. 10.30-11.30 har vi i Sognegården en rigtig god
diskussion 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, 40 22 01 30

Strikkeklub
Den første onsdag i hver måned kl. 14-15.30 strikker, snakker, synger og drikker vi
kaffe i Sognegården. 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 (vi strikker dåbsklude) eller sidde med sit eget strikketøj.
Tilmelding og information hos Ina Hansen, 24 80 40 73

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.
Kredsleder: Henrik Balle, 50 41 16 31

Vejlby-Middelfart Indre Mission
12. apr. kl. 19.30
24. maj kl. 19.30

Bibelforedrag. Pastor Jes Rønn Hansen, Strib
Bibelforedrag. Pastor Jens Bagger Mogensen, Middelfart

Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 14 40

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

Ti. d. 10. april kl. 19.30: Livsmod og håb fra kærlighedens gåde – om kunstens betydning i sjælesorgen
Ejby konfirmandstue
Sognepræst Anne Marie Krogh, Nørre Aaby, havde
sidste år studieorlov, hvor hun gik i dybden med
diakoni.
www.pas torat.dk
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Det religiøse liv
- i det tidligere Dansk - Vestindien
Lang ude i det caribiske hav findes der- blandt mange andre -3 små øer: Sct Croix,
Sct Thomas og Sct John. De udgør den tidligere danske koloni, Dansk Vestindien.
I 2015 rejste min kone og jeg derud. Mit ønske
var at se de steder, hvor min mormor blev født i
1893 og hvor hendes far, min oldefar, var dansk
præst i 1890-erne. Han var præst i Frederikssted
på Sct. Croix ved Treenigheds kirken, som blev
opført af danskere og taget i brug 1792.
Religiøse retninger på øerne
Hele rejsen gav anledning til at studere den lidet
flatterende danske kolonihistorie og samtidig få
et indblik i det religiøse og politiske liv på øerne.
Religion spiller en stor rolle på øerne i dag for de
Treenighedskirken i Frederikssted,
ca. 110.000 indbyggere. Det er et stort sammenhvor min mormor blev døbt i 1893
kog af forskellige religiøse retninger, som lever
overordentligt fredsommeligt og venskabeligt med hinanden. Øerne har haft forskelligt tilhørsforhold gennem tiderne, og i den danske kolonitid fra 1675 til 1917
var det ikke kun danskere ,som havde sukkerrørsfarme på øerne. Der var franske,
engelske , hollandske, spanske og portugisiske farmere på øerne. Danmark købte
Sct. Croix af Frankrig i 1733. Det er én af forklaringerne på, at der findes en stor
katolsk menighed på Øerne.
Men på øerne finder vi i dag hollandsk-reformerte, Herrnhuterne, katolikker, anglikanere og selvfølgelig lutherske menigheder, samt et mindre antal muslimer.
Derudover var og er der en stor jødisk menighed, som historisk kan tilskrives jødeforfølgelserne i Europa op gennem tiderne. En del er flygtet til de vestindiske
øer.
Endelig findes der en nyere religion, Rastafari, som udover Reggae-musikken er
kendetegnet ved en blanding af kristendom, afrikanske religioner og længslen
efter Afrika som det nye Zion. Den tidligere etiopiske kejser, Heile Selassie, anses
for at vær den 101. reinkarnation af Kong David fra det gamle testamente. Afrikanske religioner har påvirket meget af troslivet og 80% af befolkningen er da også direkte efterkommere af de tusindvis af slaver, som danskerne fik fragtet over
Atlanten og solgt som slaver til sukkerrørsfarmene.
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Til påskegudstjeneste i Frederikskirken
Vores rejse fandt sted i påsken 2015. Hvad var
da mere naturligt end at gå til påskehøjmesse
påskedag i Frederikskirken i hovedbyen Charlotte Amalie på Sct Thomas. Kirken er bygget
som en evangelisk luthersk kirke af danskere
ca. 1780-1790.
Den evangelisk-lutherske liturgi var ved gudstjenesten let genkendelig. Forløbet var i prinIndgangen til Frederikskirken i
cippet som en dansk højmesse . Men den vaCharlotte Amalie
rede mere end to timer. Vi følte os velkomne
og blev modtaget hjerteligt. Kirkegængerne var i deres absolut bedste tøj. Et farverigt skue. Det var tydeligt, at påskedagen blev anskuet som en absolut festdag.
Indretningen af kirken var smuk, og det faldt i øjnene, at man i kirken havde et
kirkeskib, som er en dansk tradition. Gudstjenesten foregik på engelsk, det almindelige sprog på øerne. Hele alterpartiet var opbygget af mahogni-træ. Mahogni
gror naturligt på øerne. Det skyldes, at denne træsort er så hård, at den ikke udsættes for angreb af termitter.
Salmerne var lokale og for en dels
vedkommende ikke kendte af os,
Der blev sunget kraftigt med, og
musikledsagelsen bestod af det store kirkeorgel, keyboard, olietønder
og trommer. Det var festligt og med
stærke caribiske rytmer. Så vi deltog
aktivt, deltog i sangen, hørte tekstlæsninger og prædiken, nadver og
bøn. Hele den kendte liturgi var der.
Gudstjeneste påskedag i Frederikskirken
Men en forskel var der.
Midt under gudstjenesten blev der spurgt , om der var gæster til stede. Vi var en
del. Derefter blev vi budt velkomne og hele menigheden gik nu rundt mellem
hinanden og ønskede god påske. Det gjorde vi også. På et tidspunkt hilste vi på
præsten, som spurgte, hvor vi kom fra. Vi sagde Danmark. Derefter rakte han os
hånden og sagde: Velcome home. Det var i øvrigt kendetegnende, at vi alle steder
blev modtaget hjerteligt trods det faktum, at Danmark har udøvet en ufattelig
hård kolonipolitik og bedrevet et umenneskeligt slaveri. Alle på øerne kender deres historie. Alligevel er venligheden og den imødekommende holdning meget
stor. Således også denne påskedag 2015 i Frederikskirken på Sct Thomas.
Søren Nørgård-Sørensen
www.pas torat.dk

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 17

Orientering fra menighedsrådet
Ny medarbejder i Sognegården
Blandt mere end hundrede ansøgere er det lykkedes at ansætte en ny medhjælper til Sognegården. Christel Meijburg er begyndt i det nye job den 1. marts. Christels opgaver er meget forskelligartede med bl.a. værtsfunktion i forhold til aktiviteter, mødeservicering, indkøb, oprydning og rengøring i Sognegården og i
Strib kirke. Vi byder Christel velkommen som medarbejder.
Samarbejde med Middelfart menighedsråd
Menighedsrådene i Middelfart sogn og i Vejlby Strib Røjleskov sogne har indgået
en aftale om fælles kirkekontor i Middelfart for personregistrering, kirkeligt og
civilt. Nuværende kordegnefunktion i Middelfart vil blive suppleret, så der er kapacitet til at betjene alle 4 sogne.
Jes Rønn Hansen vil fortsat være den ansvarlige kirkebogsførende sognepræst i
Vejlby, Strib, Røjleskov sogn i samarbejde med kordegnen i Middelfart. Nærmere
information om det nye fælles kirkekontor og konsekvenser for brugerne i næste
nummer af Kirkebladet.
Præstegården i Vejlby
Præstegården er i disse måneder underlagt en større renovering i form af nyt
køkken og badeværelse, ny varmeforsyning og en tiltrængt gang maling indvendig som udvendig. Så for en periode vil præstefamilien i Vejlby præstegård føle
sig lidt husvilde, men vi tror det ender godt.
Andre større opgaver, som vi tidligere har omtalt, er i skrivende stund endnu ikke
afklaret. Det drejer sig om renovering af kapellet ved Røjleskov kirke, hvor vi fortsat mangler Stiftsøvrighedens godkendelse af projektet. Nyt tag på Ve jlby kirke
er under forprojektering hos arkitekt og ingeniør. Arbejdets omfang, omkostning
og tidsplan er derfor endnu ukendt. 2. etape af omlægningen af kirkegården i
Vejlby er i fuld gang.
Bygningsmassen i sognene er stor, hvorfor drift, vedligeholdelse og fornyelser
stedse vil fylde godt i menighedsrådsarbejdet. Regnskab 2017 skal behandles og
godkendes på menighedsrådsmødet i marts måned; prognosen lyder på et mindre overskud på driften mod budgettets forventede underskud – og det synes vi
er ganske tilfredsstil lende.
Vel mødt til forårets mange gudstjenester og arrangementer.
Svend Aage Jensen, formand
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Kirkelige handlinger
Døbt i Strib kirke
4. februar

Ingrid Zenia Hulgaard- Bruvold

25. februar

Mikkel Lind Deleuran
Thea Mullesgaard Elnegaard

28. februar

Iben Knudsen Larsen

Begravet/bisat fra Strib kirke
7. december

Ketty Hansen

13. januar
3. februar

Lilly Marie Skipper Nielsen
Tove Solvejg Andersen

27. februar

Erik Ejvind Simonsen

Begravet/bisat fra Røjleskov kirke
27. januar
2. februar
17. februar

Niels Jørgen Christensen
Asta Vibeke Hansen
Karen Berthelsen Hougaard

Døbt i Vejlby kirke
14. januar

Alva Weinkauf Andersen

Begravet/bisat fra Vejlby kirke
30. december Johannes Petersen
29. januar
31. januar

www.pas torat.dk

Tove Kathrine Nielsen
Edel Maren Marie Andersen
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Årets konfirmander
Konfirmeres 27. april kl. 10.30 i Vejlby Kirke
Signe Fenneberg Bak, Rudbæksbanke 31 B
Ellen Ørgård Carlsen, Skolevej 8
Anne Kølby Christensen, Nørre Allé 4
Emmely Vangsgaard Christiansen, Tangmosen 5
Anne Grønbech, Chr Dannings Vej 51
Nanna Hinke, Søborg Allé 50
Emma Lykke Jacobsen, Korsvejs Allé 21
Iben Knudsen Larsen, Idrætsvej 8
Kathrine Møller Madsen, Lerbjergvej 38
Amalie Kjær Nielsen, Chr Dannings Vej 26
Flora Elisabeth Fogh Rubenius, Bros Allé 2
Sara Christiane van Wyhe-Storgaard, Strandvejen 195
Jonas Bjerregaard, Færgegårdvej 76
Tobias Demant, Skolevej 10
Victor Carl Emil Eskildsen, Münstervej 38
August Toft S Frahm-Rasmussen, Karlskovvej 4
Malte Vesti Gregersen, Røjlemosevej 31
William Dupont Toft Hansen, Mellemmarkvej 28
Magnus Hyre-Fenneberg, Løkkevej 13
Asger Creutz Høffer, Münstervej 9
Emil Hoffmann Jensen, Niels Hansens Vej 11
Jeppe Kloppenborg-Skrumsager, Strib Landevej 113
Eskild Kragh-Dall, Stribgårdvej 6C
Noah Sebastian Lauritzen, Kilevænget 12
Rasmus Skræpgaard Midtgaard, Røjlemosevej 22
Mikkel Grønfeldt Nielsen, H C Lumbyes Vej 53
Magnus Brodorf Rønnemose, Vestergade 55
Jayden Dominic Young Schmidt, Kamillavej 14
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Konfirmeres 28. april kl. 10.30 i Vejlby Kirke
Karla Davidsen, Nørre Allé 19
Nina Cecilie Dyreby, Gl. Møllevej 12
Karen Lund Eriksen, Øster Allé 42
Sofia Kristiansen Honoré, Vestergårdvej 108
Thea Rønnow Jensen, Nørre Allé 69
Mathilde Juhl Jørgensen, Møllebakken 20
Laura Raundahl Kristiansen, Mellemmarkvej 10
Katrine Klitgaard Larsen, Dæmningen 97
Victoria Meyer, Vejlbyvej 43
Ida Iwan Sonne, Korsvejs Allé 3
Sabine Bangsgaard Celidonio Teixeira, Platanhaven 3
Victoria Snogdal Thyregod, Korsvejs Allé 34
Alma Sophie Torpegaard Vessaz, Røjlemosevej 41
Frederik Sommer Brøndum, Klaveret 8
Thomas Aagaard Dall, Øster Allé 54
Ebbe Hoffmann, Sønder Allé 29
Tobias Holmslykke, Münstervej 25
Tue Witte Jacobsen, Vestergade 88, st.
Noah Juhl Jørgensen, Møllebakken 20
Tobias Georg Klemensen, Lerbjergvej 5
Hjalte Vesterby Knudsen, Brændeskovvej 95
Jonas Larsen, Gl. Aulbyvej 10
Søren Peter Møller Laursen, Røjlemosevej 113
Marcus Lykke Kampp Madsen, Bolsvej 24 D
Thomas Klindt Pilegaard, Jacob Gades Vej 10 B
Oskar Arfelt Skaarup, Nørre Allé 31
Scott Sørensen, Øster Allé 55
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Konfirmeres 29. april kl. 10.30 i Vejlby Kirke
Iben Sigrid Andersen, Chr. Dannings Vej 9
Sofia Ullum Birkholm, H.C. Lumbyes Vej 31
Nina Rahr Bluhme
Caroline Voss Lykke Jensen, Gl. Strandvej 11
Laura Nedergaard Kristensen, Münstervej 42
Mathilde Snejbjerg Larsen, Øster Allé 15
Fie Lind, Flintevænget 2
Frederikke Ancher Madsen, Vilhelm Herolds Vej 15
Katrine Lea Madsen, Hovkrogvej 20
Mille Olesen, Møllebakken 22
Ina Sarup, Violinen 20
Marie Thuesen Schousen, Røjlemosevej 46
Mathilde Naundrup Svendsen, Münstervej 17
Freya Schneider Wiemann, Bolsvej 18
Amalie Marloth Ørnstrøm, Øster Allé 64
Jackie Skovgaard Andersen, Søborg Allé 32
Jeppe Ahrnkiel Boubjerg Hansen, Østervænget 2
Magnus Trans Bruun-Rasmussen, Abelonelundvej 20
Asmus William Holmen, Münstervej 19
Mads Huusmann Jacobsen, Toppen 5
Rasmus Rønholt Jacobsen, Gl. Slotsvej 25
Gustav Brinch Kjer, Røjlevej 6
Andreas Kjærgaard Nielsen, Bogensevej 39
Jeppe Debel Sassersen, Chr. Danningsvej 43
Aske Bjerg Sørensen, Søborg Allé 10
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Sogneudflugt
Hermed indbyder vi til årets sogneudflugt til:

MARIAGER OG HVIDSTEN
Lørdag d. 2. juni kl. 8.00-18.00
Dagens program:
8:00 Afgang fra Strib Sognegård
Formiddagskaffe m. rundstykke
ved Ejer Bavnehøj
10:30 Rundvisning i Mariager Kirke
12:00 Frokost og foredrag på Hvidsten kro

15:30 Røverhistorier og
eftermiddagskaffe ved Knudsø
18:00 Hjemkomst
Pris pr. deltager er 200 kr. (børn
under 16 år gratis) - alt inkluderet.

Tilmelding til sognemedhjælper
Kristine Z. Nüchel
(kirkemedarbejder@pastorat.dk
eller sms 40 22 01 30)
senest den 15. maj.
www.pas torat.dk
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Navne og adresser
Kirkekontoret

Kirkegårdene

Sognegården i Strib
Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 64 40 10 75, jrh@km.dk
Træffes 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.

Sognemedhjælper

Sognepræster
Jes Rønn Hansen
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

Kristine Z. Nüchel
Tlf. 40 22 01 30
kirkemedarbejder@pastorat.dk
Fredag er fridag

Sognegården i Strib
Christel Hansen Meijburg
Tlf. 64 40 11 98
sognegaarden@pastorat.dk

Menighedsrådets formand
Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Organister

Kirkeværge

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

Lydia Kragh-Hansen, 64 40 19 58

Indsamlinger

Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart

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

Kristelig Handicapforening

Maj:

Kirkens Korshær

Juni:

KFUM&K

MobilePay ønskede bidrag til 64446
med tekst ”Kirkeindsamling”.

24 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

Kirkebladet udgives af Vejlby-Strib-Røjleskov
menighedsråd.
Redaktion: Bente K. Nø rgård-Sørensen, Søren
Nørgård-Sørensen, Kristine Z. Nüchel, Torben
Iversen (ansv.)
Deadline for næste blad: 1. juni 2018
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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