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Konfirmation

Konfirmation
For mange familier, her og i hele landet, er der sat kryds ved en ganske særlig dag
her i foråret. Konfirmationsdagen. Hvad enten man er konfirmand, forælder,
søskende, bedsteforælder eller på anden måde forbundet, så ER det en stor dag.
Fuld af historie, minder, forventninger, gaver og glæder.
Men inden det er tid til fest, taler og sange, forbereder
de unge sig. Og de kommer vidt omkring.
I undervisningsforløbet bliver konfirmanderne blandt
andet bedt om at tegne Fadervor og Trosbekendelsen
for at reflektere over, hvad de betyder. Tegningerne
bliver hængt på foldevægen i Sognegården, og de bliver
hængende under hele undervisningsforløbet.
Tegningerne er en god hjælp for konfirmanderne til at lære Fadervor og trosbekendelsen udenad. Og det er spændende for sognegårdens brugere at se, hvad
konfirmanderne gør sig af tanker om bøn og bekendelse.

”som er undfanget
ved Helligånden.”
Mariæ Bebudelse
tegnet af
Sofia Aalykke, 7A

Et af holdene har arbejdet
med konfirmationen som
overskrift. De er blevet klogere på hvad konfirmationen
betyder, hvordan den har udviklet sig gennem årene. De
har lavet interviews, tegnet
og i det hele taget søgt ny viden. Resultatet kan ses her i
bladet.
Vi ønsker årets konfirmander
og alle som skal være med til
at fejre dem, en smuk og festlig dag.
Bente Luise Toft, sognepræst

2 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

www.pas torat.dk

Hvad er konfirmation?
Konfirmation (lat. Confirmationis - bekræftelse) betyder i kirkelig sammenhæng
bekræftelse af dåben. Det er en religiøs handling, som går ud på, at man går ind i
de voksnes rækker og kan selv tage en beslutning, om man vil sige ja eller nej til
at blive konfirmeret.

5 fede facts om konfirmationen
1.

I 2017 blev der konf irmeret 46.602 unge mennesker i Danmark.
69,7% af alle 14-årige i Danmark har sagt ja til at blive konfirmeret.
På Fyn blev der konfirmeret 80% (kilde: Kirkeministeriets statistik)

2.
3.
4.

De unge bliver for det meste konfirmeret, når de er ca. 14 år
I Danmark blev konfirmationen indført i 1 736 af kong Christian VI
Man bliver typisk konfirmeret om foråret, i Store Bededags weekend

5.

Man skal gå til 48 timers forberedelse hos præsten op til konfirmationen

Konfirmationsord
Konfirmationsord er sætninger fra biblen eller salmebogen, som præsten, et familiemedlem eller konfirmanden selv vælger. Konfirmationsordet bliver læst op
til selve konfirmationsgudstjenesten. Det her er de mest populære konfirmationsord:
”De, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne.”
”Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.”
”Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.”
”Frygt ikke, tro kun.”
”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.”
”Er gud for os, hvem kan da være imod os.”
”Jeg lever, og I skal leve.”
”Intet er umuligt for Gud.”
”Dem, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.”
”Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din
Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd
holder dig fast.”
www.pas torat.dk
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Non-firmation - hvad er det?
I 1800-tallet var det meget vigtigt, at man blev konfirmeret, og det var noget alle
blev, ligegyldigt om man ville eller ej. Men i dag bruges nonfirmation ofte, når
nogle unge fravælger den kirkelige konfirmation.
Non-firmation bekræfter ingenting, det er mere et begreb, som dækker over de
arrangementer, nogle unge vælger at holde i stedet for en konfirmation. Nogle
unge vælger at holde en fest for at markere overgangen fra barn til ung og for at
få gaverne.

Hvorfor sagde man, at man kom ind i de voksnes rækker?
Man fejrede overgangen fra barn til voksen, at man kunne tage sine egne beslutninger. I gamle dage skulle man bestå en kundskabsprøve. Efter at man blev konfirmeret, skulle man begynde at arbejde som de andre voksne. Man fik lov til at
gifte sig, stå som fadder eller vidne. Da man blev konfirmeret, var ens skolegang
normalt forbi.

Populære konfirmations salmer
749. I østen stiger solen op
29. Spænd over os dit himmelsejl
402. Den signede dag

Gustav S, Casper, Caroline, Nete

Hvorfor hedder det ”Blå mandag”?
Man ved ikke 100%, hvor ”Blå mandag” stammer fra, men nogle mener, at den stammer
fra middelalderen, hvor man i den katolske kirke havde et blåt klæde på alteret fastelavnsmandag for at markere, at fasten er begyndt.
Blå mandag er i overført betydning, at noget nyt begynder - at man går fra barn til
voksen.
(kilde: babyxplore.dk)
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Konfirmationen i 1953
Konfirmationen er en skik, der går meget langt tilbage. Og det har ændret sig meget gennem tiden. Vagn Skaarup Nielsen er 79 år, og på trods af, at det er 65 år
siden, at han selv blev konfirmeret, husker han det klart.
”Jamen jeg blev da konfirmeret i 1953” siger han næsten med det samme. Han og
hans klasse blev konfirmeret en søndag sidst i april, kl. 10 om formiddagen. Der er
dog lidt usikkerhed om, hvad de fik at spise. ”Jeg tror vist, at det var oksesteg, og
så is til dessert”. Siger han, og tilføjer så hurtigt: ”Nåh, min kone siger, at vi sikkert fik tarteletter. Så
det er tarteletter, oksesteg og is.”
Hvis man kigger på tøj, er der sket
meget siden dengang. Dengang
var det helt almindeligt, at tage
laksko på. Og drengenes frisurer
var næsten alle en efterligning af
Elvis Presley, med den såkaldte
”anderumpe”. ”Pigerne gik faktisk
ikke rigtig op i tøjet. I hvert fald
ikke ligeså meget som de gør i
dag”.
Der var også stor forskel på gaverne. Mens man i dag får store pengegaver og rejser, computere og
telefoner, var det en lidt mindre
skala den gang. ”Jeg fik en cykel af
min mor og far, og et kamera. Jeg
fik også lidt penge. Ca. 150 kr - det
svarede jo til omkring 1500 kr. Og
så fik jeg også en fyldepen af min
moster.”
Selve festen var der heller ikke meget forskel på. ”Vi blev konfirmeret i en by, der
hedder Kværndrup. Der var jo det hele. En station og det hele. Det var sådan en
mellemstor landsby.”
Alexander, Anne, Clemen og Thilde
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Krøller og Slade’s musik i 1977
Lars Møller Christensen blev konfirmeret i Trinitatis kirke, Fredericia, i 1977 af
provst Arnold Viggo Danvad, den samme præst, som også havde døbt ham. For
nogle år siden kom Lars forbi kirkegården med en juleblomst til provstens gravsted. ”Han var en god præst,” siger Lars.
Lars var 15 år gammel,
havde lækkert krøllet
hår, hvid skjorte, sorte
bukser og sort vest på
til sin konfirmation. Han
så ”mega nice” ud.
”Det var en virkelig god
dag. Jeg fik 7000 kr. og
et ur i gave. Jeg brugte
pengene på en jolle,”
fortæller Lars smilende
om sin konfirmationsdag.
Festen blev holdt på
hotel i Vejle. Der var
lækker mad - suppe,
steg og is. God stemning, fed musik med
Sweet&Slades på LP’er. ”O, jeg fik også knallert Puch Monza i gave. Og blev kørt i
Volvo 44 fra kirken til festen,” fortæller Lars. Der blev ikke serveret alkohol til festen, men ellers lignede dagen for 40 år siden konfirmationerne i dag med undervisning hos præsten, højtid i kirken og efterfølgerne familiefest med god mad,
taler, gaver og musik.
Johannes, Nicklas, Phillip og Andreas

Hvor mange penge bruges på konfirmation?
I gennemsnit bliver der brugt 30.000 kr. på konfirmationen. Det inkluderer forberedelserne til festen, festlokale, mad og drikkelse, konfirmandens tøj til konfirmationsdagen og
blå mandag. Drengene bruger flest penge på tøj.
(kilde: Politiken, 8/04 2016)
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Gaveregn og pænt tøj i 1990
Da vi spurgte Alexanders far Stefan Gjerlev, hvornår han var blevet konfirmeret,
kom svaret ikke helt så hurtigt. ”Øøøøøhhhhh…. Øhm… Jo, det var i 1990.” Og
da vi spurgte, hvad det bedste ved hans konfirmation var, svarede han: ”Gaverne.
Det er jo godt, at få nogle penge ind på kontoen.”
I 1990'erne vokser
pengegaver, og selve
gaverne bliver større
og mere elektroniske:
DVD afspillere og minianlæg, computere
og spillekonsoller.
Der var ikke længere
nogle bestemte regler
for, hvordan en dreng
skulle se ud på den
store dag. Det, at man
i dag går meget op i
hår, er noget nyt.
”Man havde meget
pænt tøj på, men pigerne gik ikke rigtig
op i deres hår. Det var
for det meste bare en
eller flere fletninger,”
fortæller Alexanders far.
Vi spurgte ham også, hvad han blev hentet i. ”Vi blev bare hentet i en almindelig
bil. Jeg blev vist hentet i en BMW,” siger han.
Blå mandag har dog ikke ændret sig meget siden 1990: ”Ja, dengang tog vi i Tivoli
i København eller i Odense”. Tivoli Friheden, Århus, åbnede særskilt i 1990'erne
for konfirmanderne på deres blå mandag.
Alexander, Anne, Clemen og Thilde
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Sommerkoncert

Røjleskov Kirke
Onsdag den 19. juni kl. 20.00
Fri entré
Vi kan igen i år glæde os til sommerkoncerten i Røjleskov kirke.
Det er LiveStrings: et passioneret dygtigt ungt ensemble bestående af 4 uddannede strygere fra Det kgl. Musikkonservatorium. De spiller i landsorkestre, og ensemblet samarbejder med de største stjerner. Til koncerten i Røjleskov Kirke spilles både klassisk musik og fra Bent Fabricius- Bjerres ”Natsværmeri”, musik fra
projektet ”Ardeal” med rødder i den ungarske og rumænske folkemusik, samt
nyere nordiske toner.
Der venter publikum en forrygende aften af stort format.
SOMMERKONCERT I VEJLBY KIRKE
Fredag d. 23. august kl. 20: Sangerinde Rikke Damkjær og pianist, organist Anne Mette Stæhr. Fri entré.
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Mini Musical i skoleferien

De første tre dage i skoleferien (1.-3. juli) tilbyder organist Helle Sørensen og sognemedhjælper Kristine Nüchel børn fra 1.-5. klasse at opføre en kort musical i Strib
Kirke. Stykket hedder ”Fiskeren Peter”. Sangene er skrevet af Erik Kristensen.
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 10. juni til Kristine Z. Nüchel på kirkemedarbejder@pastorat.dk
eller sms 40 22 01 30

Mini Musical - Forestilling
Onsdag den 3. 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
Trinitatis søndag den 16. juni efter højmessen samles vi i
sognegården for at spise frokost og synge nogle af vores
smukke sommersange.
Pårørende, beboere, frivillige 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

7. april

10.30

9.00

Mariæ Bebudelse

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

Røjleskov Kirke

14. april

10.30

9.00

Palmesøndag

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

18. april

17.00

19.30

Skærtorsdag

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

19. april

9.00

10.30

Langfredag

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

21. april

10.30

10.30

9.00

Påskedag

(Hanne Drejer)

(Bente Luise Toft)

(Hanne Drejer)

22. april

10.30

2.Påskedag

(Bente Luise Toft)

28. april

10.30

9.00

1.s.e.Påske

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

5. maj

10.30

9.00

2.s.e.Påske

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

11. maj

10.30

Lørdag

Konfirmation

(Bente Luise Toft)

12. maj

19.30

10.30

3.s.e.Påske

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

17. maj

10.30

10.30

Store Bededag

Konfirmation

(Bente Luise Toft)

(Hanne Drejer)

18. maj

10.30

Lørdag

Konfirmation

(Bente Luise Toft)

19. maj

10.30

10.30

4.s.e.Påske

Konfirmation

(Jørgen FlenstedJensen)

(Hanne Drejer)
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

26. maj

10.30

9.00

5.s.e.Påske

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

30. maj

10.30

9.00

Kr.Himmelfart

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

2. juni

9.00

10.30

6.s.e.Påske

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

9. juni

9.00

10.30

10.30

Pinsedag

(Hanne Drejer)

(Bente Luise Toft)

(Hanne Drejer)

10. juni
2.Pinsedag

Fælles friluftsgudstjeneste afholdes ved Middelfart Kirke kl. 10.30

16. juni

10.30

9.00

Trinitatis

Kirkefrokost

(Hanne Drejer)

(Bente Luise Toft)

23. juni

10.30

9.00

1.s.e.Trin.

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

30. juni

10.30

9.00

2.s.e.Trin.

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

7. juli

9.00

10.30

3.s.e.Trin.

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

Fælles friluftsgudstjeneste
2. pinsedag den 10. juni kl. 10.30
Festlig gudstjeneste for Vejlby, Strib, Røjleskov, Kauslunde,
Gamborg og Middelfart afholdes i skønne omgivelser på den
nye kirkeplads ved Middelfart kirke med stemningsfuld musik
og dejlige salmer. Efter gudstjenesten er der et let traktement,
hvor menighedsrådet er vært. Medbring gerne stol og/eller tæppe.

Kirkekaffe
Alle er velkomne til hyggeligt og socialt samvær over en kop kaffe efter udvalgte
gudstjenester i alle tre kirker hele året rundt.
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. Efterårshold fra 22. august til 10. 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. Onsdage i juni måned kl. 10-11 er der sommerkaffe . 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.apr., 13.maj og 3. juni.
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
12 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

www.pas torat.dk

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 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
4. apr. kl. 19.30
23. maj kl. 19.30

Bibelforedrag. Pastor Bente Luise Toft, Vejlby
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:

Tirsdag den 9. april kl.19.30 i Ejby konfirmandstue
Du giver mig at ånde frit. En kamp for frihed.
Peter Lind, sognepræst i Middelfart og provst.
Peter Lind om sin far, Vincent Lind: ”Vincent Lind
voksede op i Christiansfeld og blev i 1944, 19 år
gammel, arresteret af tyskerne og sendt i kz-lejr i
Tyskland. Efter krigen valgte han først at studere
medicin, men skiftede til teologi, blev præst og
sidenhen biskop i Fyens stift. Som biskop blev han bl.a. kendt for at fortælle om
sine oplevelser under krigen, og Peter Linds foredrag om sin f ar tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorfor Vincent Lind i modsætning til mange andre valgte at fortælle så åbent om sine oplevelser.
Tirsdag den 28. maj kl.10.00-ca. 18.00: Heldagstur til Rømø.
Tilmelding og oplysninger hos Bente Iversen, tlf. 2334 6153, senest 20. maj
www.pas torat.dk
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Danskere konfirmeres også i udlandet
Der er 48 danske kirker i udlandet. Man bruger danske kirker i udlandet for, at
danskere rundt omkring i verden kan komme til gudstjenester, bliver døbt, konfirmeret, gift og begravet. Mange danskere kommer også til gudstjenester for at
snakke med andre danskere, f.eks. i Kina, hvor folk ellers taler kinesisk.
Vi har snakket med 2 præster, én i Berlin og én i Sydney, for at høre, hvordan konfirmationerne foregår der.

Berlin
Jens Frederik Olsen har været præst i den danske kirke i Berlin i omkring 3 år. Han
holder gudstjenester for danskere, som bor i Berlin. Men der kommer også tyskere til gudstjenesterne i den danske kirke.
I år har Jens 6 konfirmander, og konfirmandholdet er større end sidste år. Sidste år havde Jens nemlig kun én konfirmand.
Hvert år tager Jens og hans konfirmander til Sydslesvig. Her er de sammen
med omkring 100 andre konfirmander
fra det danske mindretal.
Christianskirken, Den danske kirke i Berlin De konfirmander, som Jens har konfirmeret, er for de flestes vedkomne født
og opvokset i Berlin, hvor en eller begge forældre er danskere.
Konfirmandundervisning foregår om søndagen. Det er vigtigt for konfirmanderne, at det foregår på dansk.
Kirken ligger i Berlin. Berlin er en meget stor by, og konfirmanderne bor langt
væk fra hinanden. Derfor kan det være svært for dem at komme til undervisning
eller i kirken om hverdagen, da afstanden er stor og de også har fritidsinteresser.
Nogle konfirmander bor næsten en time væk fra kirken.

Sydney
Australien er stor, 178 gange Danmarks størrelse. Der
er én dansk præst til alle de danskere, som bor der.
Der er én kirke, sognegård og præstegård i Sydney.
Når der skal være danske gudstjenester andre steder,
låner menigheden en kirke at være i.
Dansk konfirmand i Australien
14 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
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Præsten Bente Holdgaard fortæller:
”I år har jeg 8 konfirmander i det hele. Det svinger lidt – det mindste jeg har haft
er 8 og det højeste er 14. Konfirmanderne kommer fra forskellige byer. I år er der
5 konfirmander i Sydney, 1 i Melbourne og 2 i Canberra. Oftest har jeg også konfirmander i Brisbane (men altså ikke i år) og nogle gange fra Adelaide.”
Konfirmanderne har undervisning 2 gange per måned. Hvis de bor et sted, hvor vi
holder gudstjeneste, er den ene gang i måneden klasseundervisning og den anden gang gennem Skype. ”Hvis jeg ikke kommer til deres by, har vi undervisning
per Skype 2 gange hver måned. Når konfirmanderne skyper, skal de lave nogle
opgaver og læse nogle ting inden vi taler sammen. Det er ikke konfirmander, der
taler eller læser lige godt dansk, og så må vi lave noget af undervisningen på engelsk,” fortæller Bente.
Alle konfirmander mødes én gang
Konfirmander på bushwalk
til en weekendlejr i The Blue
Mountains udenfor Sydney. Så
flyver de hertil fra de andre byer.
Her er der undervisning med gruppearbejde- og opgaver, en lang
bushwalk og hygge i tre dage. Det
er helt klart højdepunktet for konfirmanderne. Man betaler også for
at komme til undervisning, ca 2.000DKK + flyrejse til konfirmandlejr.
Konfirmationsgudstjeneste foregår i Sydney, Melbourne og Brisbane. Kommer
man andre steder fra, må man rejse til én af de tre byer for at blive konfirmeret.

Konfirmation
Konfirmationerne både i Berlin og Sidney foregår ligesom i Danmark. Det er
dansk folkekirke i udlandet og følger den danske Folkekirkes ritualer til deres
gudstjenester (og alle kirkelige handlinger).
Konfirmationen er en meget dansk og nordisk tradition — så det at melde sig frivilligt til at blive konfirmeret er også en måde på at fastholde danske traditioner
og sit danske tilhørsforhold.
Det er ikke mindst en mulighed for at tale dansk med andre end sine forældre.
Desuden knytter konfirmanderne ofte venskaber og har kontakt efter konfirmationen også.
Regitze, Sophie, Viktor, Jeppe, Mille

www.pas torat.dk
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Konfirmander i genbrugstøj
Lone Buhl Pedersen er sognepræst ved Skanderborg. For tre år siden startede
hun med at give sine konfirmander mulighed for at låne brugt konfirmationstøj til
deres konfirmation. Som barn har hun og hendes veninde været i mange genbrugsforretninger. Hun synes, at man ikke skal bruge så mange penge på tøj, der
skal bruges kun én gang. Lones konfirmander får valget om de har lyst til at bruge
konfirmationstøj, der har været brugt.
Konfirmandernes forældre var med på idéen, at konfirmanderne havde mulighed
for at spare penge og
også vise hensyn til
miljøet.
Men forældrene ville
give valget videre til
de unge selv, da det
er dem, der skal bære
tøjet. Mange konf irmander vil gerne gå i brugt konfirmationstøj, hvis andre også gør det. Det er dog
meget vigtigt, at man ser pæn ud. Hvis nu de ikke kunne finde noget de syntes
om, kan de vælge lade være.
Der er 150 forskellige stykke tøj fra habitjakker, kjoler, sko og skjorter. Man kan
også levere konfirmationstøj til åbent hus. I 2019 var muligheden for at se på tøjet
den 9. januar, og “hos Lone kan du f å alt fra kjoler til habitjakker”.
Lone håber, at flere kirker vil gøre det samme som hende, for hun synes, det er
en god mulighed for konfirmander og deres familier, og ikke mindst godt for miljøet.
Alma, Gustav, Shannon og Sara

Hvad siger du til at skulle låne konfirmationstøj?
I 7 B tog vi afstemning om hvad vil klassen sige, hvis de fik tilbud om at låne konfirmationstøj. 7 konfirmander syntes at det var en god idé, mens 13 konfirmander syntes, at det
var en dårlig idé. Hvis man lavede en aftale om at alle låner ét styk tøj til konfirmationen
og det var pænt, var det ok.
Hvad synes du?
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Årets konfirmander
Lørdag den 11. maj i Strib Kirke
Markus Skovdam Dukynas,
Fuglsangvej 5, Brenderup
Kathrine Fabricius Krogh Jørgensen,
Kirsebærgrenen 87, Middelfart

Store Bededag den 17. maj
i Vejlby Kirke
Alberte Blendstrup Andersen, Sofiendalvej 19
Malene Puggaard Callø, H.C. Lumbyes vej 15
Signe Frisesdahl Christensen, Røjle Klintvej 31
Julie Christine Skøtt Christensen,
Chr. Danningsvej 72
Victoria Emma Creutz, Vestergade 24
Alberte Marie Frandsen Gotfredsen,
Vestegade 15
Katrine Holm Jørgensen, Vestergårdvej 19
Karoline Kriklywi, Klintholmvej 34
Vanilla Funk Larson, Kåsvej 10
Johanne Lauridsen, H.C. Lumbyes vej 11
Fie Hjernø Overgaard Madsen, Stribgårdvej 33
Lærke Ejlskov Juel Pedersen, Solvænget 16
Fiona Astrup Rasmussen, Løkkevej 5
Phoebe Penelo pe Young Schmidt,
Kamillavej 14
Sofie Duus Skovbjerg, Kåsvej 22
Celine Marie Østergaard, Højskolevej 4
Jeppe Schmidt Asmussen, Røjle Bygade 97
Victor Bladtkramer Dejbjerg, Sophievej 21
Oliver Brønserud Esmann, H.C. Lumbyes vej 32
Magnus Løkke, Abelo nelundvej 33
Karl Randers, Kåsvej 29
Elias Werner Sandholm Jørgensen,
Gl. Strandvej 81
www.pas torat.dk

Lørdag den 18. maj
i Vejlby Kirke
Alma Gjendal, Peter Cornelius vej 15
Sara Toudahl Hansen, Scharlingsvej 8
Caroline Fugl Johansen,
Niels Hansens vej 6
Mille Knudsen Larsen, Idrætsvej 8
Thilde Schjang Larsen, Mosevænget 4
Ingeborg Nete Møller Laursen,
Røjlemosevej 113
Sophie Møller Madsen, Lerbjergvej 38,
Vejlby
Regitze Elise Nielsen, Solvænget 3
Anne Toft Nørgaard, Nybølvej 1, Vejlby
Viktor Karl Andersen, Kilevænget 6
Jeppe Schousboe Jensen, Solvænget 8
Johannes Aksel Boye Jørgensen,
Strib Landevej 89
Nicklas Franz Christiansen Jørgensen,
Rudbæksbanke 15
Andreas Lauridsen, H.C. Lumbyes vej 11
Clemen Thorup Mommsen, Nørre Alle 23
Shannon-Liam Egelund Pedersen,
Søndergade 53.1
Casper Kuus Rasmussen, Røjle Bygade 89
Gustav Weimar Schousen,
Røjlemosevej 44
Phillip Paaske Slot, Kåsvej 11
Alexander Gjerlev Stingelund,
Niels Hansens vej 10
Gustav Hindkjær Vang,
Münstervej 35
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Årets konfirmander
Søndag den 19. maj i Vejlby Kirke
Sofia Helena Vibe Aalykke, Vestergade 40
Andrea Schjødt Andersen, Kastanievej 3
Pi Johanne Bock-Larsen, Provstskovvej 30
Caroline Nygaard Hansen, Strandvejen 266
Cecilie Huusmann Jacobsen, Toppen 5
Victoria Elisabeth Munkgaard Kidmose, Fuglebakken 1
Thilde Thei Schæbel Marquardtsen, Røjle Bygade 74
Andrea Krogh Moesgaard, Vestergade 91
Camilla Nørgaard Pedersen, Jacob Gades Vej 6
Filippa Oline Thomas, Nørre Alle 67
Signe Stenør Urhøj, Møllebakken 12
Oliver Linde Dalskov, Vejlb yvej 14
Marcus Hansen, Vestergade 2H
Aske Sandager Høgh, Røjlemosevej 37
Simon Indal, H.C. Lumbyes vej 1
Dennis Lynge Jørgensen, Platanhaven 6
Johan Klinkby, Vejlbyvej 2D
Rasmus Ejlskov Juel Pedersen, Solvænget 16
Lucas Roskvist, H.C.Lumbyes vej 8
Lukas Quottrup Sand, Slugten 20
Noah Bjerg Sørensen, Søborg alle 10

Hvordan skriver man en god takketale?
•
•
•
•
•

Skriv fra hjertet
Husk at takke gæster
og familien
Øv dig
Pas på at den ikke bliver for lang
eller for kort
Træk vejret
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”Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!”
(DDS 787)
www.pas torat.dk

Sogneudflugt
Hermed indbyder vi til årets sogneudflugt:

FUGLE OG FISK I FAABORG
Lørdag d. 25. maj kl. 8.00-17.30
Dagens program:
8:00 Afgang fra Strib Sognegård
Formiddagskaffe m. rundstykke
ved Assens
10:00 Rundvisning i Brahetrolleborg
Kirke
11:00 Tur til Brændegård Sø

12:30 Stjerneskud på Det Hvide Pakhus, Faaborg
14:00 Øhavscenter, rundtur med Jørn Rasmussen
15:30 Kaffe og kage
på Skovlysten
17:30 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 5. maj.

www.pas torat.dk
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Navne og adresser
Kirkekontoret

Kirkegårdene

Kordegnen

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

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

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

Sognemedhjælper
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

Tlf. 64 40 10 75, hdr@km.dk
Træffes på kontoret i Sognegården i Strib
efter aftale. Mandag er fridag

Menighedsrådets formand

Organister

Kirkeværge

Birgitte Skovmand
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

Indsamlinger
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”.
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Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Kirkebladet udgives af Vejlby-Strib-Røjleskov
menighedsråd.
Redaktion: Bente K. Nø rgård-Sørensen, Søren
Nørgård-Sørensen, Kristine Z. Nüchel, Torben
Iversen (ansv.)
Forside tegnet af Caroline Fugl Johansen, 7B
Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart
Deadline for næste blad: 1. juni 2019
Materiale og indlæg sendes til redaktionen:
vsr_pastorat@ mail.d k
Du kan finde os også på Facebook:
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www.pas torat.dk

