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Lykken er…

Lykke
Vi har i redaktionen valgt at sætte fokus på
begrebet ”lykke”. Det er et tema med rigtig mange facetter – og i de senere år er
lykke blevet sat i et system, så vi kan postulere, hvilke nationer, der er de lykkeligste – og herunder også, hvilke befolkninger, der er de mest ulykkelige. Danmark er
sammen med de øvrige nordiske lande år
efter år blevet betegnet som de lykkeligste i verden.

Hvad er lykke?
Jeg vil her tage afsæt i filosoffen Senecas
opfattelse af lykke – og se på det i en kristen sammenhæng. Seneca var romersk
filosof. Han levede i årene 4 f.Kr. til
65 e.Kr. Hans opfattelse af lykke var et spørgsmål om at møde verden i en optimistisk indstilling forstået på den måde, at det lykkelige menneske som udgangspunkt fortolker alt positivt. Smil til verden og den smiler til dig. Seneca betegner
lykken som en form for kontrol af følelser, hvor man hele tiden fokuserer på det
gode. Det vigtigste råd i jagten på lykke, er hos Seneca optimisme.
Hvis vi som mennesker møder verden med et smil og som udgangspunkt fortolker alt positivt, vil vi iflg. Seneca være aldeles usårlige følelsesmæssigt. Det bliver
altså et spørgsmål om at sige til sig selv: ”Der er ikke noget, der er så skidt, at det
ikke er godt for noget” og så fokusere på det gode.
I en kristen forståelse har teolog Lene Skovmark sagt det på denne måde: ”Ved at
se på Jesus ved vi, hvad det gode liv er! Og Jesus ønsker at udfolde sit eget liv i og
gennem dig. Kristenlivet er et Kristus-liv". Hvad var det, Jesus gjorde og udtrykte?
Det var netop kærligheden til alle mennesker. Han ønskede et lykkeligt liv for
alle – og med din udstrakte hånd som medhjælp.
Lene Skovmark siger: ”Det gode liv er et liv, der leves i opmærksomhed for andre.
Jesus kommer for at udfri mennesket fra mørkets magt, det vil sige fra vores egoisme, frygt og skyldfølelse og til at tjene. Hvert menneske er skabt i Guds billede,
og dette billede skal udfoldes, så vi genspejler Guds kærlighed og væsen i
verden.”
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Jesus kom til verden for at gøre os frie og handlende mennesker, der agerer i vores liv sammen med vore medmennesker. Jesus har sagt (Matt 25, 31-46):
”Sandelig siger jeg jer: Alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre,
har I gjort mod mig.” Her fortæller Jesus os, at vi skal tage os af vore medmennesker i alle forhold. Det er således troen, der giver dig styrken og muligheden for at
agere i verden. Vi kan således med Jesus i ryggen dele ud af vores overskud til alle
mennesker i alle situationer. Dermed også sagt, at jo mere vi deler vores egen
lykke, jo mere vil lykken sprede sig - og jo mere vil der være af den.
Lene Skovmark siger det sådan: ”Du har del i en glæde, som ingen kan tage fra
dig, og som ligger dybere end tanker, følelser og omstændigheder lige nu.”
Læs de forskellige indlæg om opfattelsen af lykke. Det er berigende og glad læsning. Vi vil fra redaktionen takker alle, der har bidraget med deres opfattelse af
lykke.
Torben Iversen, ansvarshavende

...
”Lykken er, når jeg spiller fodbold med min far og sår gulerødder i haven sammen med
min mor.” (Amalie, 7 år)
”Lykken er, når jeg synger i kor og leger med mine venner.” (Marie-Louise, 7 år)
”Lykken er, når nogen har fødselsdag, og vi synger sammen med familien. Når jeg kæler
med mine katte og leger med mine venner.” (Amanda, 8 år)
”Lykken er en dejlig familie og gode venner.” (Anni, 73 år)
”Lykken er et godt helbred og at have en meningsfuld hverdag.” (Kis, 69 år)
”Jeg er lykkelig for et godt helbred, for at bo et sted med mange aktiviteter og et godt
netværk.” (Tommy, 73 år)
”Lykken er at kunne gense himlen om morgenen og vide, at der er givet mig en ny dag og
en ny mulighed for at rette op på det, jeg har klokket i, og en ny mulighed for at følge
sine drømme - og nå at sige ”Elsker dig!” til dem, man elsker.” (Karla, 45 år)
”Lykke er at lytte til bølgerne, og at kunne få hjælp og omsorg, når man har brug for det,
og at have venner.” (Kirsten)
”Lykken kan være mange ting i livet for den enkelte. Vi har en ting, som vi anser som en
lykke for os. Vi har kendt hinanden ”altid”. Vi gik i folkeskolen sammen, vi blev forlovet
og senere gift, hvilket snart er 58 år siden. Vi anser dette som en lykke for os.” (Mie og
Jørgen, 83 år)
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Hvornar er man lykkelig?
I begyndelsen af foråret har 5.a og 5.b på Strib Skole arbejdet med temaet
"Hvornår er man lykkelig?" i kristendom.
Eleverne har undervejs i forløbet lavet deres eget personlige lykketræ med henblik på at forklare, hvad de hver især forstår ved lykke. Eleverne har medbragt og
fortalt om lykketing og talt om lykkeritualer.

Mod afslutningen af forløbet blev der lavet små miniprojekter. Eleverne havde tre
muligheder:
1) Lav et læseteater i grupper ud fra eventyret om "Lykke-Hans". Her skulle de
sammenligne "Lykke-Hans" med "Konen i muddergrøften".
Her var det spændende at tale om forskellen på den evigt optimistiske og positive
Lykke-Hans sammenlignet med Konen i muddergrøften, som ikke er sådan at stille tilfreds.
2) Lav en lykkeundersøgelse ved at spørge tilfældige mennesker i forskellige aldre
i Strib om, hvilke tre ord de forbinder med lykke.
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Eleverne skulle illustrere den viden, de fik. De fik lavet f ine plancher med forskellige diagrammer.
Det var spændende ved fremlæggelserne at få talt om, hvordan de havde fundet
ud af, at svarene var meget forskellige alt efter hvilken aldersgruppe, de havde
spurgt. Eleverne kom frem til, at børn finder lykke i de små, håndgribelige ting
som pizza, is, fodbold og legetøj, mens unge og voksne forbinder lykke med venner, familie og rejser. Ældre mennesker også føler sig lykkelige med familie samt
ved at opleve høflighed og hjælpsomhed.
3) Skriv et digt om, hvad lykke er for dig.
Her er der nogle af de vers, der kom ud af arbejdet:
Lykke er som solen der skinner på himlen
stråler med lysende kraft
Gør alle glade og i godt humør
I mine ører er det som dejlige sommerfugle
der hvirvler rundt og synger smukke sange
Lykke er smukke, dejlige blomster
skinner i solen og siger sikke en dejlig dag
Lykke er som stjernerne på den smukke aftenhimmel
lykken er som et nyfødt barn
der siger hej til verden
Lykken er som din aller, aller bedste ven.
- Isabella, 5.b
Når din mor siger, at hun elsker dig
når du får en ny ven, der hedder Nikolaj
når jeg gamer for enden af min landevej
og fik jeg forresten fortalt, at jeg elsker dig?
- Troels, 5.b
Lærer Jane Helene Riggelsen, Strib Skole

...
”Lykken er barnebarnet, som kommer stormende og kalder på mig: ”Mormor, mormor,
mormor!” (Birthe, 74 år)
”Jeg er lykkelig, når min fa milie er hos mig og når min mor og far hjælper mig med ting,
jeg ikke kan.” (Mathilde, 8 år)
www.pas torat.dk
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Sommerkoncert
Musik i aftenrøden – guitarens poesi
Hør Poetiske guitarklange
Lørdag den 21. juli kl. 20.00 i Strib Kirke
Fri entré

Mikkel Andersen spiller denne aften musik, der er skrevet som hyldest til mennesket og til livet af komponister fra blandt andet Sydamerika og Spanien. Her kan
nævnes Villa-Lobos fra Brasilien, Barrios fra Paraguay og Lauro fra Venezuela.
”Det er musik der taler til det at være menneske”, siger Mikkel Andersen,
”musikken er i øjenhøjde”.
Mikkel Andersen er en international anerkendt guitarist, og den røde tråd i hans
repertoire er samhørighed og medmenneskelig forståelse. Han rejser meget i
Danmark, i spansktalende lande og i Grønland.
Man kan læse om Mikkel Andersen på www.mikkelandersen.dk

...
”Lykken er at synge, spise og tage på skovture sammen med mine dejlige
børnebørn. Blomsterduft og lysegrønt græs.” (Marie, 77 år)
”Lykken er at kunne nå a lt det man skal, få en krammer af sit barnebarn og være sammen
med familien. Når fuglene fløjter en ny dag ind og al den mangfoldighed, jeg møder hver
eneste dag. Og - når knuden ikke strammer.” (Annegrete, 71 år)
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SOGNEKALENDER
Høstgudstjenester og fælles kirkefrokost
Traditionen tro fejrer vi høsten med gudstjenester i
Røjleskov, Strib og Vejlby kirker henholdsvis den 9., 16. og
30. september. Efter høstgudstjenesten i Røjleskov kirke
d.9. september er alle velkomne til fælles kirkefrokost i
Kulturhuset.

Foredragsaften
Tirsdag den 11. september kl. 19.30 i Sognegården

Caminoen - en rejse i livet
Karen Rønn Hansen fortæller om sin 800 km vandring i det nordlige Spanien ad pilgrimsruten El
Camino. ”I en hverdag, hvor vi ofte oplever stress
og pres, og i en tilværelse, hvor vi ofte kommer til at prioritere tomme værdier
frem for menneskelige værdier, er Caminoen for mig blevet – ikke blot en fodrejse på 799 km på 38 dage – men også en erkendelse af, at vi kan forvalte vores tid
og prioriteringer på en mere rolig og afklaret måde,” fortæller Karen Rønn Hansen. Denne aften er arrangeret i samarbejde med KFUM og KFUK Vestfyn.
Fri entré. Kaffe og kage 40 kr.

Sangaften
Torsdag den 11. oktober kl. 19.30 i Sognegården

Syng med Povl Christian Balslev
Foruden at være en fantastisk musiker er Povl
Christian Balslev en eminent fortæller og med god
sans for humor. Med udgangspunkt i højskolesangbogen vil der blive fortalt om den danske
sangskat og sunget både nye og gamle sange.
Vel mødt til en spændende sangaften.
Fri entré. Kaffe og kage 40 kr.
www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

24. juni

10.30

9.00

4.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

1. juli

9.00

10.30

5.s.e. Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

8. juli

9.00

10.30

6.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

15. juli

10.30

9.00

7.s.e.Trinitatis

(Jette Rosendal)

(Jørgen Flenste d-Je nsen)

22. juli

10.30

9.00

8.s.e.Trinitatis

(Jette Rosendal)

(Jørgen Flenste d-Je nsen)

29. juli

19.30

10.30

9.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

5. august

19.30

10.30

10.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

12. august

10.30

9.00

11.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

19. august

10.30

9.00

12.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

26. august

10.30

9.00

13.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

2. september

10.30

9.00

14.s.e.Trinitatis

Konfirmandindskriv ning
(JRH / BLT)

(Jes Rønn Ha nsen)

9. september

9.00

10.30

15.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

Høstgudstje neste
med fælles kirkefrok ost
(Jes Rønn Ha nsen)

16. september

9.00

10.30

16.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

Høstgudstje neste
(Bente Luise Toft)

23. september

10.30

19.30

17.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

30. september

10.30

9.00

18.s.e.Trinitatis

Høstgudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Jette Rosendal)

Røjleskov Kirke

7. oktober

9.00

10.30

19.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

14. oktober

10.30

9.00

20.s.e.Trinitatis

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

Konfirmander 2018-2019
Konfirmationsforberedelsen begynder med gudstjeneste i Vejlby Kirke søndag
den 2. september kl. 10.30. Umiddelbart efter gudstjenesten er der mulighed for tilmelding. Nærmere information følger efter skolernes sommerferie.
Venlig hilsen sognepræsterne Bente Luise og Jes

Kirkebil
Benyt gerne gratis ”kirkebilen”, hvis det kniber med transport til gudstjenesterne.
Ring til TAXA tlf. 64 41 40 55 helst inden kl. 8.00
søndag morgen.
Mod brugerbetaling på 20 kr. kan ”kirkebilen” benyttes
også onsdag formiddage til Dagligstuen. Lav en aftale
med sognemedhjælper Kristine Nüchel (tlf. 40220130),
hvis du har brug for denne kørselsordning.

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

Folkekirkens Nødhjælp
Dansk Missionsråd
KFUM’s sociale arbejde

MobilePay ønskede bidrag til 64446
med tekst ”Kirkeindsamling”.
www.pas torat.dk
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Kirkekor
Korskolen (8-10 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. 14.15-15.30, korleder Helle Sørensen
Motetkoret (13 år +) øver torsdage kl. 16-17, korleder Birgitte Skovmand

Babysalmesang i Strib kirke
Et tilbud til forældre med spædbørn (0-12 mdr.). Kristine Z. Nüchel leder forløbet.
Kirkerum med orgelspil ved Birgitte Skovmand og fælles salmesang
åbner sanserne og giver en særlig oplevelse af fred og glæde for små børn og
deres forældre. Efterårshold torsdage kl. 9.30 fra 16. 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 Strib Sognegård for børn under 5 år
ifølge med en voksen.
Mere information: Lene Simonsen, 27 82 25 35 eller Facebook - Molly Strib Legestue

Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10-11.30 er der kaffe, rundstykker, sang og et lille foredrag i Strib
Sognegård. Opstart den 15. august. 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: 13. august, 10. september,
8. oktober, 12. november og 10. december 2018.
Tilmelding: Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk

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
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Strikkeklub
Den første onsdag i hver måned kl. 14-15.30 strikker, snakker, 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 dåbskluder) 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 F DF.
Hver torsdag nyder vi friluftslivet, hvor vi leger, er på løb, binder med
reb og rafter, laver mad på bål og mange andre sjove ting i
sandgraven.
Kredsleder: Henrik Balle, 50 41 16 31

Indre Mission Vejlby-Middelfart
Mandag den 3. september
Voksenstævne på Skåstrup strand. Mere information hos Karen Pedersen, 42 40 15 15.
Torsdag den 27. september kl. 19.30
Høstfest. Taler IM samfunds- og familiekonsulent Jakob Olesen, Langeskov.

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag:
Tirsdag den 9. oktober kl. 19.30
”Livet på kanten af samfundet”
Merete Ørskov, korshærspræst
Sted: Sognehuset, Kirkevej, 5464 Brenderup
I Kirkens Korshær møder man mennesker i øjenhøjde,
også, når de ligger ned. Hvad det indebærer, vil Merete
Ørskov, korshærspræst i Fredericia, fortælle om. Hendes menighed lever i magtesløshed og kæmper typisk
med misbrug, psykisk sygdom, ensomhed, fattigdom og udstødelse. Men midt i smerten
er der gode øjeblikke og styrke.
www.pas torat.dk
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Hjerte, anker, due, kors...
De sidste par uger har de ligget på mit
skrivebord. To fine, hvide klude. Den
ene hæklet, den anden strikket. De bærer symboler begge to, en due, en kirke, et anker, et hjerte og et kors.
Fra februar måned har vi haft strikkeklub i sognegården. Den første mandag i måneden kl. 14 mødes man om
håndarbejde - og god snak.
Kludene er en del af resultatet af strikkeklubbens arbejde. Og nu er der lavet
så mange, at vi Pinsedag kunne tage
dem i brug. Det er dåbsklude. De bruges til at tørre barnets hoved efter dåben, og forældrene får dem med hjem
fra kirke som minde om dåbsdagen.
En dåbsklud er bare en lille ting, men som med så mange små ting, bærer de nu
alligevel på noget vigtigt. De kristne symboler for troen, Ånden, fællesskabet og
kærligheden. Alle de ting, man får at undre sig videre på, når man bliver døbt.
Og så er dåbskludene et lille konkret tegn på, at vi hænger sammen. På kryds og
tværs, små og store, familier og enlige, glade og sørgende. Vi er bundet sammen
af at være Guds børn.
Dåbskludene er små gaver lavet af frivillige og givet videre til de små nye medlemmer af menigheden og deres familier.
Modtageren og "strikkeren" kender ikke hinanden, men mellem dem er den her
lille hilsen og gave. Et minde om dåben og en påmindelse om, at troen binder os
sammen. Også selvom vi er forskellige eller slet ikke kender hinanden, så har vi
fælles grund i alt det, symbolerne taler om i tro, håb, fællesskab og Ånd.
Bente Luise Toft, sognepræst

...
”Lykken er at leve i et samfund, hvor alle kan mærke sammenhold og fællesskab.
Lykken er frihed, tryghed og livsglæde. At være tilfreds med sit liv.” (Elin, 78 år)
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www.pas torat.dk

”Lykke er at bli’
helt væk og så igen bli’ fundet”
Man kan da ikke få nogen bedre fortolkning af, hvad lykke er, end når man hører
Preben Kaas synge sangen ”Lykke er”. Er man oppe i årene, har man hørt den
utallige gange, men stopper uvilkårligt op for at lytte endnu en gang, når den toner frem.
Jeg føler lykke, når jeg en gang om
ugen udfører frivilligt arbejde på et plejehjem, hvor jeg har stolegymnastik
med nogle motiverede ældre, som både
er beboere og ældre fra nærområdet. Vi
starter med kaffe, og her går snakken
lystigt, for nu ser man jo andre end lige
dem, man bor i ”hus” sammen med. Der bliver valgt et par sange, det er gerne
sange, som hører til årstiden, og så synger vi med hver vores ”næb”.
Så skal vi have gang i gymnastikken, og der bliver sat stole op i en rundkreds, men
det varer jo lidt, inden alle er på plads, og rollatoren sikkert parkeret. Så starter vi
lystig musik, hvor der gerne synges med, når det er kendte toner. Der bliver trukket i elastikker og leget med bolde. Vi har øvelser som styrker vores hænder, og vi
træner vores hjerner med små huskelege. Vi nyder fællesskabet, hvor tankerne
for en stund har været andre steder, og måske er de blevet en lille smule lykkeligere. Jeg sporer i hvert fald glæde.
Det er bare en lille del af vores virke i foreningen Motionsvenner i Middelfart
Kommune, som blev stiftet for otte år siden. Foreningen Motionsvenner blev
dannet med fokus på den lidt lettere motion som f.eks. stolegymnastik, for at
tilgodese ældre, som havde svært ved at deltage i andre eksisterende tilbud. Vi
kommer rundt i hele kommunen på plejehjem, forsamlingshuse og fælleshuse.
Der kommer jævnligt henvendelser fra ældre, som gerne vil være med, men vi har
svært ved at opfylde deres ønsker, da vi mangler frivillige. Derfor søger vi frivillige, som har lyst til at være med i vores forening, ikke kun til undervisning (kursus
gives), men også til at lave kaffe og bare være der med en hjælpende hånd.
En frivillig motionsven har lyst og overskud til at glæde andre.
Har det vakt interesse så kontakt formanden Sonja Lynge tlf. 26279819 eller mail:
sonfle@gmail.com
Annelise Hansen
www.pas torat.dk
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”Gud give os lykke
og gode råd, sin nådes lys os tilsende!”
Fordi Du er, kan jeg leve
Fordi Du er, kan jeg dø
Fordi Du er, kan jeg miste kontrol
Fordi Du er, kan jeg se
Fordi Du er, er jeg salig
Fordi Du er, kan jeg elske
Fordi Du er, kan jeg tilgive
Fordi Du er, finder jeg hvile
Fordi Du er, passer jeg på alt, som du har givet mig
Tak for din kærlighed
Det siger sig selv, at, når det er lykken at kende Gud, så må man starte med at
banke på og lede, læse og høre, hvad der siges om Gud af Jesus. Han beskriver
Gud, hvordan Han er og hvad Han vil give os.
Kirstin Deckert
De fleste mennesker mener, at lykken er at føle sig tryg og godt tilpas og leve
uden bekymringer. Bibelen beskriver den menneskelige lykke både som noget
jordnært og noget åndeligt med et himmelsk perspektiv. I Jesu bjergprædiken
sidestilles lykke og salighed. I den prædiken lover Jesus de ulykkelige og de marginaliserede mennesker, at Helligånden vil gøre disse mennesker salige, trøste
dem, styrke dem og give dem håb.
Apostlen Paulus taler om, at lykkelig er den, som er blevet tilgivet,
den som er sat fri fra alt det, som tynger. Vi får et helt nyt liv i Kristus og forvandles ved Helligåndens kraft til en ny skabning. Det,
som før tyngede os, falder nu bort, for i den nye skabning bliver vi
salige og lykkelige nye mennesker.
Gerhard Hansen

...
”Lykken er at have fred med sin Gud og sin næste.” (P.R., 94 år)
”Lykken er at høre solsortesangen om foråret.” (Gertrud, 79 år)
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Orientering fra menighedsrådet
Sommeren er over os og dermed også en lidt stille periode i menighedsrådsarbejdet, hvor der i juni – juli ikke er
planlagt ordinære menighedsrådsmøder.
I Vejlby præstegård er der absolut ikke stille – her kæmper håndværkerne med at blive færdige med den omfattende istandsættelse af præstegården, som er forløbet
planmæssigt hidtil, og som forhåbentlig kan afsluttes i
løbet af juni måned.
Ved Strib kirke kan den renoverede toiletbygning snart
tages i brug igen, og det næste, der står for tur, er toiletbygningen ved Røjleskov kirke – og det er tiltrængt. Godkendelserne er på plads, og arbejdet starter op efter ferieperioden.
Vi har tidligere omtalt nyt tag på Vejlby kirke – det er
under forberedelse, men går tidligst i gang i 2020.
Det årlige lovpligtige syn af bygninger og anlæg finder
sted nu inden sommerferien. Ved et syn vurderer menighedsrådet vedligeholdelsestilstand og behov for kommende istandsættelser.
I forrige kirkeblad omtalte vi den indgåede aftale med menighedsrådet i Middelfart om fælles kirkekontor i Middelfart Sognegård for personregistrering, kirkeligt
og civilt, fra 1. juli 2018.
I konsekvens heraf må vi sige farvel til sekretær Karen Rønn Hansen, som har
været sekretær for kirkebogsførende sognepræst i Vejlby Strib Røjleskov Pastorat siden 2005. Menighedsrådet vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak
til Karen for det mangeårige gode samarbejde.
På det fælles kirkekontor i Middelfart er der pr. 1. maj ansat en kordegn mere på
deltid til at assistere i betjeningen af de 4 sogne i samarbejdet.
Sognemedhjælperen i Strib skal fremover yde sekretærhjælp til begge sognepræster.
Gudstjenesterne i sommerperioden er på plads sammen med sommerkoncert,
minimusical og andet, som du kan læse mere om i kirkebladet her.
God sommer!
Svend Aage Jensen, formand
www.pas torat.dk

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 15

Navne og adresser
Kirkekontoret

Sognegården i Strib

Kordegnen

Christel Hansen Meijburg

Alt vedrørende attester, navneændring
og personregistrering

Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 64 40 11 98
Mail: sognegaarden@pastorat.dk

Algade 8, Middelfart
Tlf. 23 40 94 20
Mail: strib.sogn@km.dk
Træffes mandag og torsdag 9-13

Sognepræster

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

Jes Rønn Hansen (kbf.)
Tlf. 64 40 10 75, jrh@km.dk
Træffes på kontoret i Sognegården i Strib
efter aftale
Mandag er fridag

Menighedsrådets formand
Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Kirkeværge
Bente Luise Toft
Tlf. 64 40 14 66, blft@km.dk
Træffes på kontoret i Sognegården i Strib
efter aftale
Fredag er fridag

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

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