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Fred i verden er der et glimt af håb?

Før i tiden prøvede man at stifte fred
Danmark mistede for nylig en usædvanlig digter, hvis underfundige leg med ord
var formidabel. Benny Andersen var især kendt for ”Svante Viser”, men udgav
også mange digtsamlinger, som både hudflettede os og viste stor kærlighed til
mennesker som sådan.
Jeg havde fornøjelsen at høre ham læse op af sine
digte, første gang i 1969, hvor han gæstede Humble
Skole på Sydlangeland. Det var lang tid før ”Svantes
Viser”, som først udkom i 1972. Anden gang jeg hørte
ham var i 1972, hvor jeg på Odense Seminarium deltog
i én af de allerførste koncerter, hvor Andersen optrådte sammen med Poul Dissing med netop ”Svantes
Viser”.
Siden den gang har Benny Andersen fulgt mig, og
hans digte og sange har beriget min tilværelse både
via hans oplæsning og mange koncerter.
Ofte har han en original og opf indsom indfaldsvinkel, hvor han endevender kendte begreber og leger med betydningen af dem.
Dette nummer af kirkebladet har temaet ”Fred i Verden”. Andersen har mange
gange beskæftiget sig med ”fred” på sin egen måde. Så jeg vil lade ham selv komme til orde i et digt, hvor han underfundigt taler om at ”yppe kiv” og ”stifte
fred”.
YPPELSE
(Benny Andersen, fra digtsamlingen ”Det sidste øh”, 1969)
Før i tiden prøvede man at stifte fred
når nogen yppede kiv
det er man mere og mere gået bort fra
At stifte er for besværligt og tidrøvende
at yppe er langt mere effektivt
Følg med tiden og de ypperste kanoner
Yp fred yp til med det samme
før nogen overhovedet tænker på
at komme op at yppes
yp først
med alle rådige midler
panservogne cykelkæder skærpelser smæk
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I dag står kampen mellem yppere og stiftere
yp dem under bæltestedet
under fodsålerne
under alt
yp så det kan mærkes
til vi opnår en ypperlig verden
hvor ingen behøver at leve i frygt
for nye stiftere.
Søren Nørgård-Sørensen

Korsang til sjælefred
Ved sommerkoncerten i Vejlby kirke den 19. juni kunne man opleve, hvordan sjælefred og skønhed blev formidlet af de unge stemmer. Gennem Haderslev Domkirkes Drengekors sang kunne man mærke deres kærlighed til kirkemusikken,
komponeret gennem mange hundrede år af sublime komponister fra den Europæiske kirkesangs tradition.
Det lykkedes dirigenten at forme drengestemmerne til et unikt instrument af
fred, skønhed og ro. Man følte, at stedet forvandledes og fyldtes med englevinger.
Birgitte Skovmand og Kristine Nüchel
www.pas torat.dk
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En tryggere verden
Hvis verden skal blive et tryggere sted for andre og for en selv, mener jeg, at man
skal turde stole på Gud. De gange hvor jeg har følt mig virkelig utryg eller magtesløs, har jeg ikke kunnet finde på andet, end at bede en lille simpel bøn: ”Gud –
hvis du findes – så pas på mig og mine”.
Jeg ved ikke om tingene blev nemmere af det. Men jeg ved, at jeg i nogle momenter fik lov til at slippe min evige cirklen omkring mig selv og min egen frygt. Og
det var en befrielse. Jeg synes det er en befriende ting, at turde tro på, at Gud
passer på os. For så bliver jeg fri for uafladeligt at stirre mig blind på mine egne
bekymringer. Og jeg får jeg tid og mod til at løfte blikket opad mod himlen og udad mod horisonterne, så jeg kan se de mennesker der er omkring mig; de som det
er blevet betroet mig, at skulle tilgive og elske.
Man læser flere steder i evangeliet, at
Jesus helbreder de
blinde. Når evangelierne har meget fokus på synet, tror jeg
det er fordi, der er
en sammenhæng
mellem kristentroen
og synet. Den vigtigste pointe som Jesus
Healing of a B lind Man by Br ian Jekel
lærer os her er, at
hvis vi vil se Guds Søn, så skal vi ikke stirre os blinde i bøger eller love eller i os
selv. Men så skal vi se den mindste midt iblandt os. Den der vil være stor, siger
Jesus, skal være alles tjener. Og ”alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig .”
Hvis verden skal blive et tryggere sted, så tror jeg, det ville være nyttigt at stole
på Gud, hvis det vel at mærke er en sådan tro, der flytter fokus væk fra egoisme,
magtsyge og selvoptagethed. I stedet må jeg fokusere på tilgivelse og kærlighed
til mit medmenneske, uanset hvem det menneske er, og om mennesket har fortjent det eller ej.
I verdenspolitikken ville det da være fantastisk, hvis landenes magthavere kunne
se bort fra egne interesser og fordele. Jeg tror, det ville give os en tryggere verden. Men da det heldigvis er de færreste forundt at have så meget magt i verden,
må vi begynde i den lille hverdag, som er vores.
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Man kunne tage Aastrups lille høstsalme til overvejelse:
Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet!
(Salmebogen nr. 728, K.L. Aastrup 1945)
Jes Rønn Hansen

Solidaritet
Det vævede billede er udført
af den fynske tekstilkunstner
Solvejg Refslund.
Det er udført i 1988 i forbindelse med en Mellemamerika-konference afholdt på
SID’s (i dag 3F) kursusejendom Langsøhus. Baggrunden
var forfølgelsen af fagligt aktive, herunder mord og terror, i Mellemamerika. Vi har i
dette kirkeblad valgt at fokuserer på fred. Det er et meget
sårbart område og det ved vi.
Jeg har valgt at se på fred og
solidaritet.
Ovenstående billede har jeg
set mange gange og bliver lige fascineret hver gang. Solidaritet betyder: Solidaritet (fransk solidarité: samhørighed, sammenhold). Når man udviser solidaritet, da
giver man afkald på nogle (kortsigtede) fordele på den modsatte parts bekostning, i og med man kan se, at denne vil få større gavn af din handling. Du udviser
bl.a. solidaritet, når du sætter dig i andres sted, hvorefter din handling udspiller
sig ved, at du moralsk tager hensyn til modparten.
www.pas torat.dk
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For mig hænger fred, tilgivelse og solidaritet sammen. Jeg slutter med den
norske digters Nordahl Grieg (1936) vers:
Kringsat af fjender, gå
ind i din tid
Under en blodig storm
vi dig til strid
Kanske du spør' i angst
udækket. åben:
Hvad skal jeg kæmpe med
hvad er mit våben?
Her er dit værn mod vold
her er dit sværd
troen på livet vort
menneskets værd
For al vor fremtids skyld
søg det og dyrk det
dø om du må, men
øg det og styrk det.
Bente Nørgård-Sørensen

"In Faros I found a home"
Middelfart Y’s Men’s Club støtter et flygtningeprojekt i Grækenland for uledsagede børn og unge. Det sker i samarbejde med en kristen nonprofitorganisation,
der yder pleje og humanitær bistand til uledsagede flygtningebørn og unge samt
flygtningekvinder med børn i Athen, Grækenland.
Faros understøttes af enkeltpersoner, institutionelle donorer, fonde, såvel som
lokale og internationale kirkesamfund.
Formålet er at yde beskyttelse og omsorg til mindreårige flygtninge, samt give
dem mulighed for at tage en uddannelse og integrere sig i det Græske samfund.
Projektet yder tilsvarende hjælp til flygtningekvinder med mindreårige børn.
Mange af børnene bliver samlet op rundt om i Athen og nærmeste omegn. De
bliver bragt til projektets modtagecenter, der i første omgang sørger for mad og
en seng til børnene og deres mødre.
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Med udgangspunkt i
det enkelte barns
behov og muligheder bliver de undervist både fagligt og
kulturelt. Centrets
medarbejdere fokuserer desuden meget på individuel
sorg- og traumebehandling.
Forventningerne er,
at indsatsen vil have
en positiv effekt på
langt sigt. Afhængig
af fortsat støtte fra foreninger, organisationer og enkeltpersoner tror man på, at
børnene og de unge kan integreres i de vestlige lande og samfund, de vil komme
til i deres videre liv.
Projektet tog sin spæde begyndelse tilbage i 2011, hvor en uledsaget 14årig dreng
blev fundet i en af Athens parker. Det viste sig, at han ikke var alene. De lokale
myndigheder havde ikke gjort noget for at opsøge og støtte flygtningebørnene.
Der blev startet en pengeindsamling og med disse midler blev der etableret et
herberg, hvor man kunne hjælpe børnene med mad og en seng.
Senere blev det muligt at støtte børnene i at blive anerkendt som flygtning, så
der kunne skabes mere målrettede indsatser med undervisning mv. for børnene.
Medfølelse, respekt, opmuntring, venskab og integritet er kerneværdier, der forener os og formidler vores tilgang til at hjælpe flygtningebørn.
Gennem de seneste år, da rigtig mange flygtninge ankom til de græske øer, blev
der etableret tilsvarende herberger, hvor ansatte og frivillige kunne støtte flygtningene i den første tid i landet.
Middelfart Y’s Men’s Club er en forening, hvis formål det er at samle penge ind til
folkekirkelige og humanitære projekter både i vores lokalsamfund og ud over hele verden. Vi tror på, at vi med vores bidrag kan være med til at fremme håbet om
en bedre verden med respekt for det enkelte menneskes rettigheder.
Torben Iversen
Medlem af Middelfart Y’s Men’s Club
www.pas torat.dk
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Sognekalender
Onsdagskirken
den 7. november 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

Foredragsaften om børn i Indien
Torsdag den 15. november kl. 19.00 i Strib sognegård
Konsulent for Indre Mission Bjarne Gertz Olsen, Fredericia, fortæller og viser billeder fra missionsarbejdet i Indien. I 2011 blev der skabt kontakt og et godt samarbejde med den lutherske bevægelse CSCM i den indiske delstat Andhra Pradesh,
der er en kirkelig bevægelse ved Evangeliske Lutherske Kirke.
Bevægelsen virker særligt for
oprettelse af søndagsskolearbejde og styrkelse af dette gennem
materialer og kurser for lederne.
Bevægelsen arbejder også med
diakoni– bl.a. rettet mod børn,
som har det svært. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at bevægelsen har et børnehjem for 30
børn i landsbyen Gudipadu. Børnehjemmet er opført og støttet
med midler, indsamlet blandt
”Indre Mission Indien venner”
i Danmark.
Denne Ydre Missions aften slutter med kaffebord til 25 kr., salg af lotteri og lækre
hjemmebagte julesmåkager. Overskuddet går til arbejdet i Indien.
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Julekoncerter
Søndag den 2. december kl. 19.30 i Røjleskov kirke

Advents musikgudstjeneste
Motetkoret, fløjtenist Laura Folmer,
sognepræst Bente Luise Toft og
organist Birgitte Skovmand medvirker.
Fællessalmer og kormusik og
lystænding sætter stemning i
decembermørket.
Efter gudstjenesten er der traditionen
tro æblekage og kaffe i Kulturhuset.

Søndag den 16. december kl. 16.00 i Vejlby kirke

Julekoncert
”De 7 læsninger”
Kirkernes børnekor, Motetkor, organisterne
Helle Sørensen, Birgitte Skovmand og
sognepræst Jes Rønn Hansen medvirker.
Den traditionsrige julekoncert indledes med
korprocessioner og forløber skiftevis med
tekstlæsning af præst, sognets oplæsere, fællessalmer, kor og orgelmusik.

Søndag den 6. januar 2019 kl. 14.00 i Strib kirke

Nytårsmusikgudstjeneste
Sognepræst Jes Rønn Hansen, Motetkor, koloratursopran Margrethe Ingemann
Sørensen og organist Birgitte Skovmand medvirker.
Læs mere om nytårskoncerten på side 15.

www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

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)

21. oktober

9.00

10.30

21.s.e.Trinitatis

(Jette Rosendal)

(Jette Rosendal)

28. oktober

14.00

9.00

22.s.e.Trinitatis

Familiegudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Jette Rosendal)

4. november

10.30

19.30

9.00

Allehelgen

(Jes Rønn Ha nsen)

Mindegudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

7. november

17.00

Onsdag

Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

11. november

9.00

10.30

24.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

17. november

9.00

10.30

25.s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

25. november

9.00

10.30

Sidste s. i kirkeåret

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

2. december

10.30

9.00

19.30

1.s. i advent

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

Advents musik gudstjene ste
(Bente Luise Toft)

9. december

14.00

10.30

2.s. i advent

Strib skole medv.
(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

16. december

16.00

10.30

3.s. i advent

De 7 læsninge r
(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

23. december

16.00

10.30

4.s. i advent

Familiejulegudstjeneste
(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)
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Gudstjenester
24. december
Juleaften

Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

14.30
16.00

14.30
15.30

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

13.00

25. december

9.00

10.30

10.30

Juledag

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

26. december

10.30

2. Juledag

(Bente Luise Toft)

30. december

10.30

Julesøndag

(Jes Rønn Ha nsen)

31. december

16.00

Nytårsaften

(Bente Luise Toft)

1. januar

14.00

Nytårsdag

(Jette Rosendal)

6. januar

10.30

14.00

Hellig 3 Konger (H3K)

(Jes Rønn Ha nsen)

Nytårsmusikgudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

13. januar

10.30

9.00

1.s.e.H3K

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

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

KFUM’s sociale arbejde
Sct. Nicolai tjenesten Fyn
Børnesagens Fællesråd
Bibelselskabet

MobilePay ønskede bidrag til 64446 med tekst ”Kirkeindsamling”.

Kirkebil
Benyt gerne ”kirkebilen” til gudstjenesterne i vores tre kirker.
Ring TAXA tlf. 64 41 40 55 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.
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.
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. Vinterhold torsdage kl. 9.30 fra 1. - 22. november.
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.
Juleafslutning med juletræsfest 11. dec. kl. 10 i Strib kirke.
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. Se programmet på hjemmeside og i kirker. 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: 8. okt., 12. nov., 10. dec. 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 FDF.
Hver torsdag nyder vi friluftslivet, hvor vi leger, er på løb, binder med
reb og rafter, laver mad på bål og mange andre sjove ting i
sandgraven.
Kredsleder: Henrik Balle, 50 41 16 31

Indre Mission Vejlby-Middelfart
25. okt. Møde. Jørgen Juul Petersen, Middelfart
15. nov. Ydremissions aften i Strib Sognegård. Bjarne Gertz Olsen, Fredericia
10. jan. Bedemøde. Pastor Jette Rosendal, Kauslunde
Information: Rigmor Pedersen, 64 40 14 40

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag:
Ti. d. 13. november kl. 19.30: Folkestyret set igennem værdibaseret politik
Foredrag ved Peder Tind, byrådsmedlem i Fredericia.
Peder Tind arbejder som politiker ud fra en kristen indfaldsvinkel.
Sted: Asperup sognehus, Kirkestræde 1A, 5466 Asperup
Lø. d. 10. november kl. 14 - 22: Skåstrupstrand stævne
Foredrag ved sognepræst Gerda Neergaard Jessen "Jeg vil ha ret til at
fejle!" Om aftenen er der højskole-sangaften med Nuller fra Tommerup
Efterskole. Tilmelding nødvendig.
Ti. d. 11. december kl. 19.30: Juleforventninger
Foredrag ved Svend Faarvang om advent og jul i sjov og alvor. Der vil
være fortælling, sang, leg og det traditionsrige julekagebord. En hyggelig
aften, hvor vi forbereder os på julens komme.
Sted: Sognegården i Strib
www.pas torat.dk

Svend Faarvang,
sognepræst i
Tommerup og
Broholm kirker
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Folkekirken og integration af flygtninge
Folkekirken etablerede i 1945 Kirketjeneste for Flygtninge i Danmark. Formålet
var at holde gudstjeneste for de omtrent 250.000 flygtninge, der opholdt sig i
Danmark ved krigens afslutning. Præster over hele landet deltog, og de stod også
for civilregistreringen ved fødsel og dødsfald. Tanken var at opfatte flygtningene
som mennesker, der ligesom alle andre er bedst tjent med, at de bliver betragtet
som mennesker med værdighed og ret til at blive behandlet ordentligt.
Dengang kom mange flygtninge sejlende over Østersøen til Danmark. I dag tager
mange flygtninge den farefulde færd over Middelhavet. Mange druknede undervejs i krigens sidste måneder. I dag drukner mange på vej til Europa, når deres
overfyldte både kæntrer, og de bliver svigtet af menneskesmuglerne.
Nok har vi i dag ikke en organiseret kirketjeneste for flygtninge i Danmark, men vi
har lokale folkekirker og menigheder, som kan bidrage til, at flygtninge bliver behandlet som mennesker med krav på værdighed og ret til at blive behandlet ordentligt.
Første skridt er at lære hinanden at kende. Integration lykkes gennem lokal kontakt, så
der bliver plads til at fortælle
sin livshistorie. De næste
skridt handler om at hjælpe
med at knække de sociale og
sproglige koder, som vi har i
Danmark. Det er svært at finde ind i dansk kultur for udlændinge, ligesom det er
svært for os at finde ind i kulBydelsmødrene, 25 syriske familier og Houlkær Kirke i Viborg turen i Afghanistan eller Melstift inviterede f amilier fra Houlkær og omegn til fællesspisning
og hyggeligt samvær i Houlkær Kirke: ”Integration er en tovejs lemøsten.
ting, for hvis integration skal lykkes, så skal der være en forståelse for hinandens ophav, kulturer og ønsker. Derfor er det
vigtigt, at vi mødes i fællesskab og kærlighed.”
(Viborg Stifts Folkeblad 2017)

Den største udfordring er
opfattelsen af staten. Vi opfatter som regel staten med
politi og offentligt ansatte
som venlig og retfærdig. Flygtninge er flygtet fra en undertrykkende og farlig
stat, der ikke har kunnet garantere sikkerhed og fred. Her er der noget at tale om,
hvis en flygtning skal forstå, hvad Danmark er.
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Integration tager tid – måske helt op til fem generationer. Derfor er der brug for
tålmodighed, udholdenhed og overbærenhed – fra begge sider. Det er måske det
sværeste, men folkekirken er et godt sted at begynde.
Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus Universitet

Nytårsmusikgudstjeneste
Søndag den 6. januar kl. 14.00 i Strib kirke
Ved nytårskoncerten medvirker sognepræst Jes Rønn Hansen, Motetkor, koloratursopran Margrethe Ingemann Sørensen og organist Birgitte Skovmand. Sangsolisten synger bl.a. "Exsultate" af Mozart og urnordisk Hyrdesang. Motetkoret
synger korværk af Rutter. Andagten består også af fællessalmer, læsning og bøn.

Margrethe Ingemann er uddannet koloratursopran fra Syddansk Musikkonservatorium. Det nordiske lys, improvisation og krystallinsk virtuositet præger hendes
kunstneriske udtryk, der har sine rødder i vestlig klassisk musik og nordisk etnisk
sang. Margrethe bevæger sig lige ubesværet i barok, Mozart og den urnordiske
hyrdesang “kulning”.
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Hun kommer med lyset
Det lyder som en frase fra en gammel dansk sang fra Carl Nielsens tid eller fra kristen litteratur. Men denne gang er det en reel handling. Aneesa Shihab kommer
med lys til kirken. Hun har bragt stearinlys alle de år, jeg har været ansat her, men
jeg fik aldrig spurgt hende, hvorfor hun gør det. Nu kunne det ikke vente længere: Jeg skulle høre om lystraditionen.
Aneesa bor i Strib, opvokset i Irak, hvor hendes far stammer fra, døbt i Strib kirke,
har rejst Østen rundt og arbejder som freelance tolk. Aneesa er gift med en muslim og er muslim. Hun tror på en kærlig Gud, som giver os så meget, at vi er nødt
til at dele med andre. Hun kan slet ikke forstå, hvordan religion kan skille naboer
og familier ad, hvordan troen på den samme lysets Gud kan fortolkes så forskelligt, at det volder så meget ondskab og krig mellem mennesker.
Aneesas danske mor mødte for mange år siden en ung ingeniør fra Irak, som besøgte sin søster på et sygehus i London, hvor Aneesas mor arbejdede som sygeplejerske. De blev forelskede, gift og stiftede familie, hvor både kristne og muslimske traditioner blev holdt. Til jul (også i Irak) kom Aneesas far hjem med juletræet - der skulle fejres jul. Der blev læst fra Koranen og Biblen, sunget og tændt
lys for dem, man savner, og for dem, man beder for, og for dem, man er glad for.
Aneesa og hendes søskende gik på
fransk katolsk skole, hvor både muslimer og kristne gik side om side, legede sammen, gik i kirke, tændte lys
og gav lyset videre.
Der tændtes lys, da folk var kede af
det, i taknemlighed og glæde, i bøn
for andre, og hver gang bragtes lyset
videre. Både symbolsk, men også
reelt. Hver gang man oplevede noget godt i sit liv, takkede man Gud og
delte sin glæde med andre ved at
give dem noget, de kunne blive glade for. Aneesa fortalte en historie
om sin veninde, som mistede et
Brændende tornebusk ved St.Katherine kloster i
Sinai, Egypten. Gennem busken kaldte Gud på Moses, barn. Hun bad til Gud og lovede, at
(2.Mosesbog 3). Det lykkedes aldrig for nogen at
hvis hun blev gravid igen, ville hun
flytte ell er fjerne busken, så den vokser fortsat
hjælpe med at skaffe mælk til de fati klostrets mure.
tige børn.
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Og sådan gik det, at hun hjalp fattige børn og deres mødre. Og hvis det ikke gik,
som man ønskede, så man på "the big picture", som Aneesa kaldte det: Gud elsker alle mennesker og det kan godt være, at det ikke går godt nu, men man har
tiltro til, at det vil blive bedre, fordi Gud er der for os uanset.
Maria, Jesu mor, har en særlig plads i Aneesas hjerte. I Koranen fortælles der om
Maria som Guds tjenerinde. Marias mor har lovet sit barn til Gud som tjener. Og
det blev Maria, som fik besøg af englen og fødte Jesus, selv om hun var jomfru.
Så stor var hendes tiltro til Gud. Marias skikkelse har vist sig flere steder på jorden, og en af dem er i den koptiske kirke El-Zeitoun i Cairo, Egypten. Hver gang
Aneesa besøger sin datter og hendes familie i Egypten, tager hun til kirken, tænder lys og køber håndlavede lys for at give lyset videre her i Danmark. Fordi, som
hun siger, det er lyset vi har brug for herhjemme i Danmark.
Det er klart, vi ser forskelligt på Jesus, for Jesus er profet i Islam og i Aneesas øjne, som igen vil komme på dommedagen og vil sejre over ondskabet som Frelser.
For mig, som er kristen, er Jesus Guds søn, som har sejret over døden. Men vi kan
altid tale sammen om historier, som står både i Koranen og Biblen - historier fra
Det Gamle Testamente om Moses og Abrahaam, historier om Zacharias, Johanes
Døberens far, som bliver fejret den
1. søndag i shaban med børnefest
og bolsjer i muslimske hjem. Historier om "the holly family", som
Aneesa mildt kalder Maria, Josef og
Jesusbarnet, som rejser gennem
Egypten. Vi kan tale om de første
koptiske kirker i Egypten. Og om
den muslimiske fredshilsen - “And
Salaam (peace) be upon me the
day I was born, and the day I die,
and the day I shall be raised alive!”.
Der er meget vi kan tale om og staFredshilsen fra Koranen,
digvæk være enige om, at Gud er
Sura Maryam (Mari a, Jesus mor)
stor, mægtig og kærlig, og hvor
skrøbelig er vores tro. Og Gud ønsker fred mellem mennesker, ikke krig og udlæggelse.
"Desværre vil Irak aldrig blive det samme efter krigen. Krig udlægger alt," sluttede Aneesa med tårer i øjnene vores samtale, og vi tændte et lys sammen.
Kristine Nüchel efter samtale med Aneesa Shihab
www.pas torat.dk
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Kirkehøjskole

Tro - skam, helbredelse og tre koner!
Troen er en altomfattende virkelighed, der kan rumme vores eksistens med skam,
sygdom og tab, og den kan spille positivt ind i forhold til vores helbred og livsforhold. Troen spejles i det poetiske sprog, skuespil og det levende ord. Kirkehøjskolen 2018-2019 byder velkommen til en sæson med fokus på eksistens og tro.
Tilmelding og information på http://www.kirkehojskole.dk/
Lektion 1: Vingeslag – pinsen i ord og billeder
v. Peter Madsen, tegneserieforfatter
Lørdag 6. oktober 2018 kl. 9.00-12.00
Balslev Forsamlingshus, Granlyvej 1, 5592 Ejby
Velkommen til en tur i Peter Madsens værksted, hvor han fortæller om sine bøgers virkemidler – her med fokus på den nye bog
VINGESLAG.
Lektion 2: Menneskets ondskab og livets godhed
v. Bjørn Rabjerg, Aarhus Universitet
Lørdag 10. november 2018 kl. 9.00-12-00
Asperup Sognegård, Kirkestræde 1, 5466 Asperup
I dette foredrag introduceres teologen og filosoffen K.E. Løgstrups liv og samtid
samt hovedbegreberne i hans tænkning: den etiske fordring og de suveræne livsytringer.

Orientering fra menighedsrådet
Med menighedsrådsmødet den 21. august sluttede en god lang sommerpause
med masser af både sol og tørke – og det kommende vinterhalvårs gudstjenester
og aktiviteter er atter på dagsordenen.
På det første menighedsrådsmøde efter sommerpausen kunne vi byde velkommen til et nyt medlem af rådet - Britta Bertelsen, Vestergade 80, Strib. Britta er
valgt som suppleant i Strib sogn og indtræder i stedet for Karen Meldgaard
Urbak, som ønskede at udtræde af rådet.
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Skiftet har naturligvis affødt lidt omrokering i udvalgene. Referater fra menighedsrådsmøder kan læses på www.pastorat.dk
Efterårets komme anes så småt og graverpersonalet har allerede tankerne på den kommende grandækning med et 2-dages kursus i stående grandækning (prefabrikation af grandække på borde) som
vinder mere og mere frem
– en meget væsentligt forbedring af arbejdsmiljøet i
forhold til traditionel grandækning i jordhøjde.
Vi glæder os over den renoverede toiletbygningen
på Strib kirkegård og over,
at den tiltrængte renoveStauder, plan tet på ki rkegård en
ring af toiletter m.v. ved
efter
Plantekursus, som graverperRøjleskov kirke nu endelig
sonale deltog i i løbet af 2017/2018.
kan gå i gang.
Der er igen ro i Vejlby præstegård efter en veloverstået renovering og istandsættelse til alles tilfredshed.
Udskiftning af taget på Vejlby kirke er der ikke afgørende nyt om – vi afventer de
endelige budgetrammer for 2019, og den deraf følgende tidsplan for projektet.
Gudstjenesteplanen for resten af året er på
plads, som det ses i kirkebladet, sammen med
de mange andre tilbud om mødeaktivitet – også Kirkehøjskolens program for vinterhalvåret
ligger klar.
Vel mødt til gudstjenester og de mange arrangementer.
Svend Aage Jensen, formand
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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 7, 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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