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Fra redaktionen
Så sidder du igen med et kirkeblad med et nyt tema. Denne gang er det, som det
fremgår af forsiden: ”Kunst i Kirken”.
Kunst i kirken er et næsten uoverskueligt tema af behandle. Vores kirker i Danmark er fyldt med kunst og symboler, der hver på sin måde er med til at gøre det
til en ekstra oplevelse at deltage i gudstjenesten i den pågældende kirke. Ud over
billeder og andre billedlige ting har vi også smuk musik og sang - og en prædiken,
som vore præster har løftet til en særlig sammenhængende oplevelse. Det er
hver gang berigende at deltage, fordi det netop alt sammen er sat sammen til
den aktuelle gudstjeneste for de mennesker som har valgt at være med.
Men hvad er kirkelig kunst?
Der findes ikke nogen entydig definition på, hvad kirkelig kunst er. Vi tænker vel
først og fremmest på udsmykningen af kirkerummet
i form af billeder, symboler,
skibsmodeller og kors eller
krucifikser. Det kan være
udsmykning i koret, alteret,
prædikestolen, bænkene
eller døbefonten.
Den kirkelige kunst har udviklet sig i forhold til den tid,
den er skabt fra middelalderens kalkmalerier til nutidig kunst, som hver på sin måde bevidner vores tro på jordisk og himmelsk liv.
Kunsten giver stof til eftertanke og fordybelse – og ikke mindst til en forståelse af
et liv i troen på noget større og ind imellem ubegribeligt, som også er suppleret af
gudstjenestens musik, sang og prædiken.
Vi har i dette nummer af kirkebladet beskrevet en del af den kunst, som vores tre
kirker rummer. Det står selvklart ikke på højde med mange andre kirker i landet –
eller i de store kirker og katedraler i de større europæiske byer.
Men glæd dig alligevel til de forskellige indslag om vore tre kirker. Brug også tid
på at tolke kunsten i vores kirker – eller blot at nyde hvad du ser eller lytter til.
Torben Iversen, redaktion
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Jeg slipper dig ikke,
uden du velsigner mig
Jeg husker tydeligt den dag i slutningen af firserne, hvor jeg på Menighedsrådets
vegne fik besøg af sognepræst Jes Rønn Hansen, som spurgte, om jeg ville male
en altertavle til den ny-restaurerede Strib Kirke? Med glæde tog jeg imod tilbuddet.
Hele mit liv har jeg tegnet og malet. Efterhånden ændrede motiverne sig i kristologisk retning: Korset blev det centrale i billedet, hvilket indebar, at jeg til sidst
måtte give efter og begynde på teologistudiet i Århus. På det tidspunkt var jeg
50 år, og havde ikke nogen studentereksamen, og måtte derfor begynde forfra
med latin, græsk og hebraisk for at studere Bibelen på originalsproget.
Det lod sig gøre; børnene
var rejst hjemmefra – og
jeg har en meget tålmodig
mand!
Under hele maleprocessen, har jeg ofte tænkt på
patriarken Jakob (1. Mosebog) som måtte snyde sig
til førstefødselsretten og
en nat kommer i kamp
med Englen/Gud. Da Englen indser, at han ikke kan
få bugt med Jakob, giver
han Jakob et slag på hofteskålen, så hans hofte går af led – men Jakob
slipper ikke Englen men
udbryder i sin fortvivlelse:
”Jeg slipper dig ikke, uden
du velsigner mig ”
(1. Mosebog 32,26b)
Hvem vandt kampen?
www.pas torat.dk
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Det gjorde de begge to. Englen ville vise Jakob, hvem der var herre over mennesket og vinder over Jakob. Og Jakob vinder over sig selv, befrier sig selv til at blive
Guds medarbejder. Han indser sine løgne og bedrag, og bliver derved Guds medarbejder til at videregive Evangeliet.
Derfor sender altertavlen menigheden ud med dåbens velsignelsesord: ”Og se,
jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” (Matt 28,20b)
Derfor var der ingen tvivl i
mit sind om, at altertavlen
først og fremmest skulle være blå, både fordi kirken i høj
grad handler om dåb og fordi
den blå farve matcher det
øvrige interiør i kirken.
Den grønne farve stammer
fra en rejse til Rom, som jeg
en gang besøgte. Paulus Kirken ligger uden for murene i
Rom. Her blev apostlen Paulus henrettet og begravet. Og
netop her så jeg et lysende
grønt klæde, som jeg ikke har
kunnet slette fra hukommelsen. Og da jeg kom hjem, fattede jeg straks penslen med
den grønne farve, skønt jeg
aldrig har malet med grønt
før – men nu blev det aldeles
nødvendigt for mig.
Stor var min glæde – og taknemmelighed - da jeg nogle uger senere stod med en
færdig altertavle til Strib Kirke.
Og endnu engang måtte mine tanker gå til patriarken Jakob, som blev velsignet.
Da følte jeg mig også velsignet.
Grethe Gitz Christiansen
Man kan læse om kunstnere og de nye altertavler i de fynske kirke, bl.a. om altertavlen i
Strib kirke og Grethe Gitz Christiansen, på Fyens stifts hjemmeside:
https://www.fyensstift.dk/aktuelt/ny-kunst-i-fynske-kirker/alt ertavler-i-fynske-kirker
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Plads til fordybelse og eftertanke
Når man søndag morgen træder ind i Røjleskov kirke, er det med en særlig følelse
af, at her er godt at være. Dette lyse og smukke rum har en beroligende enkelhed
over sig, her er ikke fyldt op med glitterstads og andet prangende tingeltangel.
Dette giver plads til fordybelse og eftertænksomhed. Her kan man sidde og lade
tankerne få ro, imedens man følger gudstjenesten i taknemlighed for livet.
Røjleskov kirke er ikke overhængt med
kunst. Her er det faldet i vores lod at beskrive de få genstande, som pryder kirkerummet.
Det er altertavlen, man først får øje på med
billedet af den opstandne Jesus Kristus flankeret af to engle, et maleri, som viser det,
som ingen har set - og dog, for foran den
væltede sten ligger der spor efter de romerske soldater, som bevogtede graven. De var
flygtet i rædsel, da stenen pludselig blev
væltet bort fra indgangen til graven. De har
smidt, hvad de havde, selv en lille terning,
som de havde spillet med, ved siden af det næsten udbrændte bål.
Altertavlen er en kopi af Carl Blochs maleri
”Opstandelsen” med inskriptionen: ”Jeg er opstandelsen og livet”. Altertavlen blev i 1918 givet
af Komtesse Bardenfleth, som boede på Villa
Højskred om sommeren. Oprindeligt havde det
store krucifiks, som hænger på nordvæggen tjent
som alterparti. Både krucifikset og alterbordet var
blevet skænket af Komtesse Bardenfleth ved kirkens indvielse i 1914.
Man har to alterduge til alteret, den ældste er broderet af Astrid Jørgensen, Kasmoselund, den nyeste er kniplet omkring årtusindeskiftet af Mie
Lundsgård, Vejlby.
www.pas torat.dk
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Kirkens to store messinglysestager har
været med fra kirkens indvielse, men
hvad angår den syvarmede lysestage i
Joakim Skovgaards design er det mere
usikkert, hvornår den er kommet til.
Den er fremstillet i messing og står på
en ottekantet fod, som en pyramidetrappe med smuk ornamentering på
trinene. Den syvarmede lysestage har
oprindelse tilbage til jødernes helligdom.
Alterkalken er udført i tidløst design i sølv af en ukendt kunstner.
Døbefonden er fremstillet af stenhugger A.M. Swaner, Middelfart. Den er fremstillet i sandsten og
bærer inskriptionen: ”Han bevare din udgang og
indgang”. Dåbsfad og dåbskande er fremstillet i
messing og kanden er dekoreret med et malteserkors. Og igen i et tidløst design.
Det er bemærkelsesværdigt, at døbefonden ligesom dørene, prædikestolen med inskriptionen:
”Guds ord er levende”, alterskranken, alterbordet
og alt øvrigt inventar er
udført i skønvirkestil, en stil
der rimer godt med det nyromanske kirkerum. De organiske former og naturens kurver ses tillige i PHs kogleformede lamper, der er kommet til langt senere, men som
på ypperlig vis harmonerer med rosetten på prædikestolen.
Kirkeskibet ”Håbet” er en tremastet bark, det er ophængt i sydsiden af kirken og
har sin helt egen historie. Det blev bygget af buntmager Osvald Clausen, Nyborg. Der var en række bådejere langs kysten, som samlede penge ind til det smukke
skib. En af giverne, P. Chr. Clement, kørte hele vejen til
Nyborg med hest og vogn for at hente skibet hjem,
vel en rejse på 3-4 dage.
6 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

www.pas torat.dk

Der findes i kirken en palet af
smukke messehageler i forskellige
farver, som passer til de forskellige højtider i løbet af kirkeåret. De
bæres af præsten ved altergang.
Messehaglerne er fremstillet af
dygtige kunstnere gennem tiden
og er kommet til over en lang årrække.
Til sidst skal det nævnes, at kirken
er rigtig god at synge i og det benytter mange sig af. Vi har i Røjleskov kirke en god tilslutning til gudstjenesterne. Der er noget helt særligt ved Røjleskov kirke, og det er der, fordi den er vores kir ke. Mere om Røjleskov kirke kan
man læse i jubilæumsskriftet.
Lis Nielsen og Niels-Erhard Sørensen

Vores ældste kirke i pastoratet
Udsmykninger i vores kirker har fundet sted helt fra de første kirker blev opført.
Under reformationen blev mange kalkmalerier, billeder og udsmykninger fjernet,
men mange er heldigvis kommet igen, og der er føjet nye til. Således også i Vejlby
Kirke. Jeg vil fortælle lidt om krucifikset og maleriet Maria Bebudelse.
Maria Bebudelse er velkendt og
begyndelsen til kristendommen.
Jomfru Maria blev opsøgt af ærkeenglen og fik fortalt, at hun skulle
føde Guds søn. Den videre historie,
tænker jeg, er velkendt.
Maleriet i Vejlby Kirke blev omkring
1870 altertavle og afløste nogle meget gamle billeder fra før reformationen. Det er udført af Middelfartmaleren J. C. Schrøder. Maleriet er
skænket kirken af Hindsgauls ejer.

www.pas torat.dk
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Der var 2 eksemplarer af maleriet, dette her i kirken og et på Hindsgaul. Maria
bebudelse – som altertavle – blev erstattet af den nuværende altertavle.
Maleriet er blevet er heldigvis bevaret i kirken og er derfor med til at fortælle om
billeder og kunst i Vejlby Kirke igennem kirkens historie.
Krucifixer er velkendte i de danske folkekirker. Krucifixet i Vejlby
Kirke er fra omkring 1525. Mesterværket tilskrives Claus Bergs
værksted i Odense. Claus Berg var
en meget benyttet billedskærer,
bl.a. har han udført altertavlen i
Skt. Knuds Kirke i Odense.
Men Vejlby Kirke er også blevet
beriget med et af hans mesterværker. Det er selvsagt ikke Claus
Berg selv der har udført krucifixet, men han har haft dygtige folk
til at udføre de store linjer, der
skulle præge de ting der udgik fra
hans værksted, og han fulgte
selvfølgelig processen med værket på værkstedet.
Det er et dramatisk virkende
kunstværk, realistisk i sin skildring, og langt fra sentimentalt
føleri; et dødt menneske, aflivet på barbarisk vis under de mest grusomme pinsler. Et billede af dødens virkelighed før og nu.
Skjold Christensen

I 2018 udgav Lars Christensen og Kle.art bog om Claus Bergs fynske altertavler, hvor man bl.a. kan se billeder og læse om altertavlen i Vejlby kirke.
Den kirkelige kunst rummer stor kulturværdi, og Claus Bergs værker formidler kristendomsforståelse fra det tidligere 1500-tal. Det
lykkedes for Lars Christensen og Evan Frederiksen med tekst og
billeder at åbne døre til Claus Bergs værksted for kunst, kirke og
kulturinteresserede.
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Sognekalender
Menighedsmøde
Søndag den 3. februar i Sognegården i Strib
Umiddelbart efter gudstjenesten kl. 10.30 i Strib kirke indbyder menighedsrådet
til let frokost og menighedsmøde. Her bliver der lejlighed til at høre om menighedsrådets arbejde, sige sin mening, fremføre ønsker og kommentere. Vel mødt!

Fastelavn i Vejlby Kirke
Søndag den 3. marts 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 6. marts og den 10. april 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

Soldatervennestævne
Torsdag den 14. marts kl. 19.30 i Sognegården i Strib
Soldatervennestævne og generalforsamling.
Kredsen fylder 90 år. Taler tidl. ungdomssekretær og Soldaterhjemsleder i
Bornholm, Sønderborg, Skrydstrup og Haderslev Finn Bjerregaard Jørgensen,
Fredericia.
Alle er velkomne.
www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

6. januar

10.30

14.00

Hellig 3 Konger
(H3K)

(Jes Rønn Ha nsen)

Nytårsmusikgudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

Røjleskov Kirke

13. januar

10.30

9.00

1.s.e.H3K

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

20. januar

9.00

10.30

2.s.e.H3K

Indsættelse
(Hanne Drejer)

Indsættelse
Kirkefrokost
(Hanne Drejer)

27. januar

9.00

10.30

3.s.e.H3K

(Hanne Drejer)

Indsættelse
(Hanne Drejer)

3. februar

9.00

10.30

4.s.e.H3K

(Bente Luise Toft)

Menighe dsmøde
efter gudstje neste n
(Bente Luise Toft)

10. februar

10.30

9.00

Sidste s.e.H3K

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

17. februar

9.00

19.30

Septuagesima

(Jette Rosendal)

(Jette Rosendal)

24. februar

10.30

9.00

Seksagesima

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

3. marts

14.00

10.30

Fastelavn

Familiegudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Hanne Drejer)

6. marts

17.00

Onsdag

Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

10. marts

10.30

9.00

1.s.i Fasten

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

17. marts

10.30

9.00

2.s.i Fasten

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

24. marts

19.30

10.30

3.s.i Fasten

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

Røjleskov Kirke

31. marts

9.00

10.30

Midfaste

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

7. april

10.30

9.00

Mariæ Bebudelse

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

Forårskoncerter
Tirsdag den 19. marts kl. 17.00 i Middelfart kirke
Onsdag den 20. marts kl. 17.00 i Strib kirke
Kirkernes Korskole og Børnekor under ledelsen af
Helle Sørensen i samarbejde med Børnekoret i Middelfart kirke under ledelsen af Caspar Præstegaard inviterer til forårskoncerter i Middelfart og Strib kirker.
I kan glæde jer til en musikalsk rejse med nye og kendte sange og salmer. Alle er velkomne!

Vejlby-Middelfart Indre Mission
10. januar
24. januar
7. februar
21. marts
4. april

kl. 19.30
kl.19.30
kl. 18.30
kl. 19.30
kl. 19.30

Bedemøde. Pastor Jette Rosendal, Kauslunde
Nytårsfest. Bjarne Hvidberg, Tistrup
Årsmøde med fællesspisning
Møde. Finn Andersen, Børkop
Bibelforedrag. Pastor Bente Luise Toft, Vejlby

Kontaktperson: Rigmor Petersen, 64 40 14 40
www.pas torat.dk
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Kirkekor
Børnekoret (9-12 år) øver onsdage kl. 14.15-15.15, korleder Helle Sørensen
Motetkoret (13 år +) øver torsdage kl. 16-17, korleder Birgitte Skovmand

Babysalmesang i Strib kirke
Et tilbud til forældre med spædbørn (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 kl. 9.30 fra 17. januar - 11. april 2019.
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. 1011.30 er der kaffe,
rundstykker, sang og
et lille foredrag i Sognegården. 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: 14. januar, 11. februar, 11. marts og
8. april.
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, 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

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag:
Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 19.30 i Sognehuset i Nørre Aaby
De sidste tider og dommedag i islam og kristendommen
Steen Skovsgaard, biskop emeritus og ph.d. studerende
I sit foredrag vil Steen Skovsgaard komme ind på den udfordring, som islam medfører for dansk kultur og en dansk folkekirkelig sammenhæng samt redegøre for,
hvilke forskelle der er imellem kristendom og islam, herunder ikke mindst synet
på dommedag.
Tirsdag den 5. februar kl. 19.30 i Strib Sognegård
Hvordan bliver nye salmer til?
Birgitte Buur, organist i Lyng kirke
Birgitte samarbejder med 12 salmedigtere og
12 komponister om udbredelse og fornyelse af
salmer.
Tirsdag den 12. marts kl. 19.30 i Asperup Sognehus
”At sige verden ret farvel”- er det med aktiv dødshjælp?
Hanne Drejer, tidl. sognepræst i Asperup-Roerslev og nuværende vikar i Vejlby,
Strib og Røjleskov kirker
Hanne Drejer tager et meget aktuelt emne op, når hun i sit foredrag kommer
rundt om eksistentielle spørgsmål om aktiv og passiv dødshjælp – og ikke mindst
det faktum, at vi alle skal dø. Hanne er jo kendt af alle her på egnen som et engageret menneske med meget på hjerte.
www.pas torat.dk
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På rejse med kirkeskibe
Vi har i vore kirker i pastoratet 4 kirkeskibe. Der er 2 skibe i Strib Kirke, 1 i Røjleskov Kirke og 1 i Vejlby Kirke.
Skibsmodeller i danske kirker har sit udspring langt tilbage i historien. I vikingetiden blev mange stormænd begravet i skibssætninger bestående af store kampesten sat op som et grundrids af et skib. De døde blev placeret i midten af skibssætningen som derefter blev dækket af jord. Ofte fik den døde våben, smykker
og husgeråd med i graven til brug for livet efter døden.
Skibet i sig selv var et symbol for rejsen fra jordelivet til livet i det hinsidige.
I middelalderen blev de første skibsmodeller hængt op i kirkerne over alt i de nordiske lande. Det ældste skib hænger i Stockholm. Det blev hængt op i begyndelsen af 1500-tallet. De fleste skibe blev foræret til kirkerne af søfolk, som havde
overlevet et forlis og som tak herfor
skænket en skibsmodel til den lokale
kirke.
Således er det også med de 4 skibsmodeller i vores pastorat.
Det ældste hænger i Vejlby. Det blev
skænket til kirken den 5. juni 1813. Det
bærer navnet Striib. Der er tale om en
fregat, der er udstyret med 42 kanoner på dæk. Gallionsfiguren er en kronet løve.
Skibsmodellen blev givet af ejeren af
fregatten Striib sammen med de
tjenstgørende styrmænd. I alt er 8
personer nævnt som givere af skibsmodellen.
I Strib hænger der 2 skibe. Det ældste af dem blev skænket af lokale beboere
med tilknytning til fiskeri og færgefart i Strib og nærmeste omegn. Det blev overdraget kirken i forbindelse med dens indvielse i 1911. I alt er der nævnt 18 navngivne personer som dem, der bekostede skibet og som forærede det til kirken.
Strib er en 3-mastet bark, som har alle sejl givet op til ræerne. Gallionsfiguren er
en guldbronzeret kvindeskikkelse.
14 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
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Det andet skib er en 3mastet fuldrigger ved
navn Asgerd. Det blev
givet til kirken den 1. februar 1987 af Dansk Sømandskirke i Fremmede
Havne. Det oprindelige
skib blev bygget i 1885.
Det blev i 1907 solgt til
Norge, hvor det fik navnet Asgerd efter det nordisk mytologiske navn for
gudernes (asernes) bolig.

Skibsmodellen blev bygget i
1926 og skænket til sømandskirken i Gent. Da sømandskirken i Gent blev nedlagt i 1982
gennemgik det en renovering
bekostet af sømandsfamilier
med tilknytning til Strib og
overdraget til kirken i forbindelse med en festgudstjeneste
den 1. februar 1987.

Ved Røjleskov
Kirkes indvielse
skænkede en
gruppe bådejere
et kirkeskib til
kirken.
Skibet er en tremastet bark, der
bærer navnet
”Haabet”.

www.pas torat.dk
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Det er 150 cm langt og 110 cm højt. Sejlene er givet op, og galionsfiguren er en
guldbronceret kvindeskikkelse.
Stribkorset
Ved Strib Kirkes 100 års jubilæum var en af gaverne et keramikkors på ca. 40 x 60 cm.
Korset er udført af den kvindelige keramiker Gerd Hjort
Petersen fra Rø.
Stribkorsets symboler:
Den gyldne baggrund kan ligne solen og symboliserer Gud
som skaberen og livgiveren.
I korsets centrum er en fisk og
bogstaverne I CH TH Y S.
Fisken er et ældgammelt
kristussymbol - latinske forbogstaver til Jesus Kristus
Guds Søn Frelser.
Duen øverst i korset er et symbol på Helligånden, som i kristen forståelse oplyser, overbeviser, levendegør og trøster.
På korsarmene er grene med løv, som symboliserer blade fra ”Livets Træ”, som
skænker evigt liv. Ved korsets fod er der en smakkejolle – Strib Kirkes tredje kirkeskib.
Torben Iversen
Fortælling fra Matthæusevangeliet kapital 8 om Jesus og hans disciple i én båd. Der blev
et voldsomt uvejr på søen, og Jesus sov. Disciplene vækkede ham og sagde: »Herre, frels
os! Vi går under!« Men han sagde til dem: »Hvorfor er I bange, I lidettroende?« Da rejste
han sig og truede ad storm og sø, og det blev helt stille.
Denne fortælling har været afgørende for, hvordan den kristne menighed så sig selv,
nemlig som det mandskab, der var på vej fra denne urolige verden til Gudsriget.
Med Kristus som styrmand var man allerede frelst og sikker på at nå i havn i det hinsidige.
(https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/kirkeskibet-symbolet-p%C3%A5-rejsen-fra-jorden-til-himlen)
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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 3: Tro og skam
Lørdag 19. januar 2019 kl. 9.00-12.00 i Gamborg Forsamlingshus
v. Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole
Skam er ikke følelsen af at have gjort noget forkert, men følelsen af, at man er
forkert – selvom man altid gør alting rigtigt.
Lektion 4: Tro og helbredelse
Lørdag 23. februar 2019 kl. 9.00-12.00 i Middelfart Sognegård
v/ professor Niels Christian Hvidt
Hvad er meningen med vores liv? Gør det en forskel at opleve livet som meningsfuldt? Og hvordan kan vi finde mening, når tilværelsen udfordrer os?
Lektion 5: Grundtvig og kvinderne
Lørdag 23. marts 2019 kl. 9.00-12.00
i Husby Kirke
I fortællingen 'Grundtvig og kvinderne' fokuserer den erfarne performer
og fortællerske Else Mathiassen, Vestjyllands Højskole, på nogle af de kvinder, der pustede liv i Grundtvigs tanker, ideer og digtning. De to musikere:
Karen Sørensen, pianist, og Torben Lassen, trompetist, understøtter fortællingen
gennem smittende fællessang og musik.
Inden forestillingen serveres kaffen i Husby forsamlingshus.
www.pas torat.dk
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Orientering fra menighedsrådet
På kirkeårets sidste menighedsrådsmøde den 27.11.18 har vi konstitueret os, som
vi skal gøre hvert år, og det resulterede i genvalg på alle poster. Menighedsrådsmøderne i 2019 er fastlagte, og kollektlisten er uændret i 2019. Kollektlisten er en
oversigt over de organisationer, som der bliver samlet penge ind til i løbet af kirkeåret – en måned ad gangen til hver organisation.
En lille status her ved årsskiftet omfatter
som altid byggeopgaver. Vi glæder os
over at toiletforholdene nu også meget
snart er i orden ved Røjleskov kirke, og så
har vi en udskiftning af taget på Vejlby
kirke, som i bedste fald kan gå i gang efter sommerferien i 2019. Det fælles kirkekontor med Middelfart er etableret og
fungerer efter hensigten godt i samarbejde med Middelfart sogn.
De usædvanlig mange begravelser og bisættelser med ønske om efterfølgende
mindesamvær i Sognegården har nu og da givet den ny værtinde i Sognegården og hendes hjælpere sved på panden, ligesom
det har givet travlhed for alle kirkens medarbejdere – tak for
indsatsen i 2018.
Hvad så i det nye år? Der er ikke de store planer om nye tiltag
eller projekter, bortset fra nævnte nye tag på Vejlby kirke. Vedligeholdelse af det
eksisterende og de bedste rammer med et velfungerende medarbejderteam til
gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter vil have høj prioritet.
Ofte bliver jeg spurgt om der er en ny kirke på vej i Strib. Hertil er mit svar, at hvis
der i Strib sogn er et bredt ønske herom, går menighedsrådet gerne i gang med
opgaven. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på menighedsmødet for
hele pastoratet den 3. februar 2019. Her bliver der lejlighed til at sige sin mening,
fremføre ønsker og kommentere menighedsrådets arbejde, og vi håber at rigtig
mange vil møde op til dette møde.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2019 med alle i og omkring kirkerne, og
vi glæder os til i januar måned at kunne byde vikarierende sognepræst Hanne Drejer velkommen i blandt os.
Med ønsket om et godt og velsignet nyt kirkeår.
Svend Aage Jensen, formand
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Vikarpræsten
Inden jeg fortæller lidt om mig selv, vil jeg gerne sige tak til menighedsrådet, fordi de pegede
på mig som vikar for Jes. Efter godt et år som
pensionist, vil jeg glæde mig til at være præst
igen. Det bliver dejligt at tage fat på det, jeg
holder så meget af: søndagens gudstjenester,
dåb, konfirmandundervisning, bryllupper, begravelser, samtalerne og det daglige samarbejde med personale og frivillige.
Hvem er jeg så? Jeg hedder Hanne Drejer,
er 64 år og har været præst i 34. De første 14 år
i Rorup og Glim sogne ved Roskilde, de næste
20 i Asperup og Roerslev sogne her i kommunen. Jeg stammer fra Langeland, hvor vi også har sommerhus, og jeg er gift med
Esben, og vi har 2 voksne sønner.
Jeg har altid holdt meget af sang og musik, og vi nyder at gå til koncerter og i teatret. Desuden læser jeg en del og har hang til gode kriminalromaner! Apropos, så
kan jeg varmt anbefale Kastanjemanden af Søren Sveistrup!
Søndagens gudstjeneste er kristendommens hjerteslag. Jeg holder
mere og mere af søndagsgudstjenesten, hvor vi hører hvad det er, vi
tror på som kristne, mærker Guds
kærtegn i dåben og hans tilgivelse
ved nadveren og sendes hjem med
hans velsignelse. Dertil kommer alle
de vidunderlige salmer vi er beriget
med i dette land.
Hvordan mødes vi? Til hverdag træffes jeg i sognegården i Strib tirsdag til fredag, mandag er min fridag. Ring eller
mail til mig, så laver vi en aftale. Kontaktoplysninger står på bagsiden af kirkebladet. Jeg kommer selvfølgelig også gerne hjem til jer.
Hanne Drejer
vikar for Jes Rønn Hansen januar-september 2019
www.pas torat.dk

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 19

Navne og adresser

Kirkekontoret

Kirkegårdene

Kordegnen

Graver Jens Otto Nielsen

Alt vedrørende attester, navneændring
og personregistrering

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

Algade 7, Middelfart
Tlf. 23 40 94 20
Mail: strib.sogn@km.dk
Træffes mandag og torsdag 9-13

Sognepræster
Bente Luise Toft

Sognegården i Strib
Christel Hansen Meijburg
Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 64 40 11 98
Mail: sognegaarden@pastorat.dk

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

Sognemedhjælper

Hanne Drejer

Tlf. 40 22 01 30
Mail: kirkemedarbejder@pastorat.dk
Fredag er fridag

Tlf. 64 40 10 75, drejerhanne@gmail.com
Træffes på kontoret i Sognegården i Strib
efter aftale. Mandag er fridag

Kristine Z. Nüchel

Menighedsrådets formand

Organister

Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Birgitte Skovmand

Kirkeværge

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

Lydia Kragh-Hansen, 64 40 19 58

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

Kirkebladet udgives af Vejlby-StribRøjleskov menighedsråd.

Indsamlinger

Redaktion: Bente K. Nø rgård-Sørensen,
Søren Nørgård-Sørensen, Kristine Z.
Nüchel, Torben Iversen (ansv.)

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

Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart

Januar:

Det Danske Bibelselskab

Februar:

Danske Sømands– og Udlandskirker

Marts:

KLF, Kirke og Medier

MobilePay ønskede bidrag til 64446 med tekst
”Kirkeindsamling”
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Deadline for næste blad: 1. marts 2019
Tema: Konfirmation
Materiale og indlæg sendes til redaktionen
vsr_pastorat@ mail.d k
Du kan også finde kirkerne på Facebook Vejlby-Strib-Rø jleskov kirker
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