Vejlby - Strib - Røjleskov pastorat

Kirkebladet
Juli - September 2019

Felt-TJENESTE

Fra redaktionen
Hvorfor går vi i krig? Hvorfor skal kirken blande sig? - Det er spørgsmål, vi ikke besvarer i dette temanummer.
Vi vil belyse, hvordan kirken og vi som ansvarlige samfundsborgere kan støtte
soldaterne før, under og efter deres tjeneste.
Der har været rigtig mange soldater af sted gennem de sidste 20 – 25 år. Nogle
opgaver har været uden større udfordringer. Andre opgaver har været ekstremt
belastende for den enkelte soldat. I krigen i Afghanistan blev mere end 30 danske
soldater dræbt, og adskillige blev såret på såvel sjæl som legeme. De vidste ikke,
om det næste skridt ville være det sidste, fordi en skjult granat eksploderede, da
de trådte på den.
Hvad er præstens rolle og hvordan kan et soldaterhjem være et fristed, hvor man
kan få krigen lidt på afstand? - Det er bl.a. spørgsmål, vi gerne vil fortælle om.
Vi håber, at de
artikler og indlæg,
vi har valgt at tage med kan give
et mere nuanceret billede af den
danske folkekirkes rolle og konkrete indsats.
Torben Iversen
Ansvarshavende
redaktør

Feltpræstetjenesten er en folkekirkelig tjeneste
Feltpræsten er præst i folkekirken og har en korttidskontrakt med forsvaret.
Folkekirken er en evangelisk-luthersk kirke. Men feltpræsten er forpligtet på at
yde soldater fra andre trossamfund hjælp. Det kan være ved personlig hjælp eller
med at etablere kontakt til soldatens pågældende trossamfund, hvis dette er muligt. Feltpræsten er tilknyttet hærens og hærhjemmeværnets enheder i den nationale struktur. Ved international tjeneste tilknyttes feltpræsten midlertidigt den
udsendte enhed.
(Læs mere på https://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/praester-med-saerlige-opgaver/feltpraest)
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Forsvarets taknemlighed
Det er ikke første gang, jeres sognepræst Jes Rønn Hansen må forlade sine sogne
for at gøre tjeneste ved Forsvaret. I kender derfor til, at jeres præst ikke kun har
orlov fra sit embede igennem 8 måneder, men også i tiden op til udsendelsen har
meget travlt med at forberede sig. Det har nemlig omkostninger på mange fronter, når Forsvaret sender sit personel ud i internationale operationer.
Den største byrde er naturligvis lagt på skuldrende af familierne, der ikke kun må
undvære ægtefælle, kæreste, far, mor, søster, bror igennem de mange måneder,
men også gå med de bekymringer, der naturligt hører med til, at ens nærmeste er
udsendt i et af verdens brændpunkter. Når ens ansættelse ved Forsvaret er som
reservepersonel, får det også konsekvenser for det civile arbejde. Forsvaret har
et fantastisk godt samarbejde med danske virksomheder, der ikke kun frigiver
deres personale til forsvaret i forbindelse med udsendelser, øvelser og uddannelse, men som i det hele taget er gode støtter for Forsvaret indenfor blandt andet
veteranarbejdet.
Forsvarets samarbejde med andre offentlige institutioner har selvfølgelig endnu
stærkere bånd. Læger og sygeplejersker bliver blandt andet sendt ud i krigs- og
konfliktområderne, sådan som folkekirken altså naturligvis også følger med, når
danske soldater skal udsendes.
Feltpræstetjenesten har igennem de sidste årtier fået stor ros. Det labber vi beskedent i os. Som hærprovst og dermed en slags chef for feltpræsterne møder
jeg det ofte. Anerkendelsen af indsatsen kommer ikke kun fra forsvarets chefer,
men også fra soldaterne og deres pårørende.
Herhjemme gør feltpræsterne er godt stykke rugbrødsarbejde med træffetid på
kasernerne, feltgudstjenester på øvelser, undervisning i at udfylde Min Sidste Vilje, jule- og nytårsgudstjenester, andagter ved kranselægninger, mindehøjtideligheder, samtaler, besøg hos veteraner og meget andet. En tung byrde er især at
skulle tage med sin chef ud med dødsbudskab.
Feltpræsterne holder desuden deres egen uddannelse ved lige. Det omhandler
sjælesorg, etik, kultur- og religionsforståelse, grundigt kendskab til international
politik, fysisk træning, færdigheder for enkeltmand med videre. Alt sammen sigter det frem mod at være feltpræst for en udsendt enhed. For det er en feltpræsts primære og vigtigste opgave.
Taknemligheden for den tjeneste, som feltpræsterne yder, er ikke kun rettet til
den enkelte feltpræst, hvor det i denne sammenhæng da godt kan nævnes, hvis
nogen skulle være i tvivl, at Jes ikke er så ringe endda!
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Taknemligheden er også rettet mod folkekirken, menighedsrådene og alle dem i
sognene, der må undvære deres gode præst. Den tak vil jeg gerne bringe videre
her, sådan som jeg personligt også gerne vil takke for, at jeg må ”låne” Jes i den
lange periode. Jeg er sikker på, at jeg leverer ham tilbage som en endnu bedre
præst!
Hærprovst Thomas H. Beck

Orientering fra menighedsrådet
Vi er gået ind i sommerperioden og dermed også en lidt stille periode i menighedsrådsarbejdet, hvor der i juni og juli ikke er planlagt ordinære menighedsrådsmøder. Til menighedsrådsmødet i maj måned var der så få emner, og ingen hastesager, at vi valgte at aflyse mødet. Det årlige lovpligtige syn af alle bygninger og
anlæg, herunder kirkegårdene, vil finde sted i juni måned.
Konstaterede nødvendige
vedligeholdelsesarbejder og
eventuelle mangler vil indgå i
budgetlægningen for 2020,
som i øvrigt bliver noget af
det første, der skal arbejdes
videre med efter sommerferieperioden.
Kirkegårdsvedtægten med ordensbestemmelser og Plejeplanen for kirkegårdene
er blevet opdateret og godkendt i provstiudvalget – og kan ses på www.p astorat.dk
På hjemmesiden kan der også ses typiske eksempler på anlæg af gravsteder. Det
har været en langvarig proces og et stort arbejde, at få Plejeplan og Kirkegårdsvedtægt på plads, og resultatet er da også blevet rost og værdsat af flere.
Projekt nyt tag på Vejlby kirke, som vi tidligere har omtalt nogle gange, nærmer
sig realiseringen. Arkitektens projekt er sendt til Fyens Stift og herfra videre i høring hos Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør. Begge instanser har udtalt
sig positivt om projektet med et par supplerende spørgsmål, som også er blevet
besvaret. Vi forventer den endelige godkendelse af projektet omkring 1. juli, og vi
håber at kunne påbegynde arbejdet i efteråret 2019.
Derudover arbejder vi med forbedring af adgangsvejene til kirkerne - især med
tanke på gangbesværede og kørestolsbrugere. Gudstjenesterne i sommerperioden er på plads sammen med sommerkoncerter, minimusical og andet, som du
kan læse mere om i kirkebladet her. God sommer!
Svend Aage Jensen, formand
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KFUMs Soldater Rekreation
Danmark har i mange år deltaget i forskellige missioner, men antallet af udsendte
soldater steg i 90-erne, og sidenhen er det også blevet alment kendt og anerkendt at disse udsendelser for nogen soldater/ veteraner har haft både fysiske og
psykiske konsekvenser. KFUMs Soldatermission vedtog derfor at skabe hjem for
disse soldater/veteraner, hvor de kunne få et pusterum fra den svære hverdag. På
5 af KFUMs soldaterhjem blev der indrettet eller bygget værelser som kunne anvendes til dette formål.
I Fredericia var daværende soldaterhjems leder, Ester Koefod allerede i gang med at tage sig af
veteraner. Hun indlogerede dem
på de værelser der tidligere blev
beboet af volontører og som ikke længere var i brug til dette
formål. På den måde lavede hun
pilotprojektet til Soldater Rekreationen.
Soldater Rekreationen er ikke et
behandlingstilbud til veteraner, men alene støttende og hjælpende. Man kan
sammenligne den proces veteranen skal igennem med et puslespil som er delvis
lagt, men nogle af brikkerne har gemt sig. Vi hjælper så veteranen med at finde
den hjælp han har brug for til at finde brikkerne. Når en veteran kommer her,
starter vi med en visiterende samtale, hvor vi prøver at kortlægge hvilken hjælp
denne veteran har brug for. Det kan være en psykolog, noget misbrugsbehandling, hjælp til at få genoptaget kontakt til familie eller det kan være at få ham i
gang med at genskabe sig et netværk. Ofte er der tale om at veteranen ikke længere er i forsvaret. Han er derfor ikke mere med i det stærke netværk der findes
der og tit mangler han nogen at være knyttet til. På KFUMs Soldaterhjem er der
en walk and talk- gruppe der mødes en gang om ugen. Det kan være den spæde
start til et netværk og måske møder han gamle soldaterkammerater.
I forhold til vores økonomi får vi tilskud fra Forsvaret til lønninger. Desuden bæres vores økonomi via gaver, fonde, salg af lodsedler, medlemskontingenter og
brugernes huslejebetalinger. Desuden er salg af dagens ret m.m. med til at løfte
den økonomiske byrde. Men uden tilskud og gaver fra både fonde og private, kan
det ikke hænge sammen. Vi er derfor glade for alle beløb vi betænkes med.
Bruno Kristoffersen, Soldaterhjemsleder
www.pas torat.dk
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Sommerkoncert
- en storslået sommeraftensoplevelse i Vejlby kirke
Operasanger Rikke Damkjær og Pianist Anne Mette Stæhr
Fredag den 23. august kl. 20.00 i Vejlby Kirke
Fri entré

Vi afrunder sommeren med et uddrag af romantiske kirkemusik fra den nordiske
og tyske sangflora, bla Wagner, Sibelius, Heyse, R. Strauss og Brahms.
Rikke er uddannet operasanger fra Guildhall, London, og Operaakademiet, Kbh.
Pianist Anne Mette er koncertpianist.
Se Rikkedamkjær.dk og Annemettestaehr.dk

Solnedgangsgudstjeneste
Søndag den 11. august kl. 20.00 ved Røjleskov kirke
Kom og nyd den smukkeste naturoplevelse. Alle er velkomne til solnedgangsgudstjeneste ved Røjleskov kirke. Kirkens Motetkor, Martin Knudsen, trompet,
og Mikael Karlson, trombone, medvirker til gudstjenesten.
Tag klapstol eller tæppe med og nyd en hyggelig sommeraften i Røjleskov, alt
imens solen går ned i vest. Efter prædikenen vil det være muligt at ønske salmer
til fællessang.
Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage efter gudstjenesten. Vel mødt!
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SOGNEKALENDER
Høstgudstjenester og fælles kirkefrokost
Traditionen tro fejrer vi høsten med gudstjenester i
Strib, Vejlby og Røjleskov kirker henholdsvis
den 8., 29. september og 6. oktober.
Efter høstgudstjenesten i Røjleskov kirke d.6. oktober er
alle velkomne til fælles kirkefrokost i Kulturhuset. Der vil
også være lejlighed til at byde sognepræst Jes Rønn Hansen ”velkommen hjem”.

Foredragsaften
Torsdag den 19. september kl. 19.30
i Sognegården i Strib

Frygt, tvivl, håb og kærlighed
Et collageforedrag om livet og døden,
mænd og kvinder - og en lilje.

Kathrine Lilleør er sognepræst i den tidligere lukningstruede Sankt Pouls kirke i Nyboder.
Hun er ph.d. på en afhandling om H.C. Andersens
eventyr.
Kathrine Lilleør er landskendt for sit samfundsengagement og forfatterskab, med titler som
"Kvinde, hvorfor græder du " og "Tro mod tro".
Fri entré.

Konfirmander 2019-2020
Konfirmationsforberedelsen begynder med høstgudstjeneste i Vejlby Kirke søndag den 29. 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
www.pas torat.dk
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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 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 Strib Sognegård for børn under 5 år
ifølge med en voksen.
Mere information: Lene Simonsen, 27 82 25 35 eller Facebook - Molly Strib Legestue

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.
Opstart tirsdag den 3. september. 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

Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10-11.30 er der kaffe, rundstykker, sang og et lille foredrag i Strib
Sognegård. Opstart den 14. 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: 12. august, 9. september,
14. oktober, 11. november og 9. december 2019.
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 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,
så kom til FDF Vejlby-Strib,
hvor vi nyder friluftslivet,
leger, er på løb, binder med
reb og rafter, laver mad på
bål. Vi tilbyder 2 kredsweekender og en sommerlejr per sæson og mange andre sjove ting. Vi har
møde hver torsdag fra kl. 18.00 – 19.30. Det er for 0.–9. klasse.
Kontakt kredsleder: Henrik Balle, 50 41 16 31 eller leder: Henrik S. Thomsen, 25 78 17 15

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag:
Tirsdag den 10. september kl. 19.30
”Alle vil jo bare elskes. En livstidsfanges historie og en
vens tanker”
Tomas Bjerg Mikkelsen, leder af menighedsfakultetet i
Aarhus, cand.mag i dansk sprog og litteratur.
Sted: Sognehuset, Kirkevej, 5464 Brenderup
Lars Irgens Petersen slog i 2003 en anden ma nd ihjel i forbindelse med en smugleraktion
med 13 ton hash fra Marokko til Danmark. Drabet var kynisk og nøje planlagt. Set med
menneskelige briller krydser han den grænse, hvor tilgivelse ikke længere synes mulig.
Tomas B. Mikkelsen fortæller om mødet med Lars Irgens Petersen og reflekterer over
emner som skam, skyld, tilgivelse, empati, fremmedgørelse og ondskab.
www.pas torat.dk
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”Kuffen”
Ved Danske soldaters
udsendelser til internationale operationer i
udlandet, bliver KFUM's
Soldatermission af Forsvaret bedt om at følge
med og at etablere et
soldaterhjem. Derude i det fremmede omtales soldaterhjemmene med det mere
populær navn " Kuffen".
Selv har jeg arbejdet som ferieafløser tre gange i udlandet. Første gang i Kosovo,
hvor lejren hed Camp Oluf Rye. 2. gang i Afghanistan, hvor lejren hed Camp Bastian (meget stor lejr, der var Britisk ledet, med soldater fra mange lande). 3. gang i
Afghanistan hed lejren Mob Price (en mindre lejr med ca. 1200 mand fra flere lande.)
I udlandet er det vigtigt med en "Kuf". Soldaterne er udsendt op til et halvt år ad
gangen. Derfor er det vigtigt med et sted, hvor de kan slappe af, kan f å socialt
samvær, hygge med spil, se TV, få kaffe, kage, rugbrød, som vi selv bager, og med
spegepølse vi har medbragt fra Danmark. Når man er ude på en mission, er det
rigtig godt med noget dansk.
Det er godt med et fristed, hvor de kan møde et lyttende menneske. Et sted, hvor
der er plads til at reflektere over livet og døden. Et halvt år er lang tid at være
væk fra det hjemlige, så der kan nogle gange være brug for opmuntring.
Kuffen's mål er at være et hjem, hvor det kristne værdigrundlag kommer til udtryk i både ord og handling.
"Kuffen" er åben 24 timer i
døgnet. Da den fungerer
som et hjem, må soldaterne
betjene sig selv, hvis de
kommer, hvor der ikke lige
er nogle "Kuffolk" til stede.
De åbner køleskabet, sætter kaffe over osv.
Dog kunne vi som frivillige
"Kuffolk" (min svigerinde
Ruth og jeg) godt have
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lange arbejdsdage. Det
var typisk fra 6.30 morgen til 23 aften.
Der var flere gange om
ugen program på om
aftenen. Det kunne være: Lagkagebanko , Quiz
aften, spil aften og andre konkurrencer. Lørdag eftermiddag blev
der ofte lavet en stor
portion vaffeldej, hvor
soldaterne så selv kunne bage vaflerne ude på
terrassen, det var som
regel et stort hit. Hver
aften er der en kort andagt, som altid slutter af med ”En soldats bøn” fra salmebogen.
I "Kuffen" kan vi også lave fødselsdagsfest for soldaterne, vi kunne bage kager
bestilt hjemmefra af familie og venner. Der laves enten kaffebord på "Kuffen"
eller kagen sendes ud i felten, hvis soldaten er derude på dagen. Der bages rigtig,
rigtig mange kager, laves litervis af kaffe. Når Præsten i lejren havde Gudstjeneste , lavede vi kirkekaffe.
Vi tog på besøg rundt i lejren, der var ca. 35 km. vej, vi havde en Jeep at køre i. Vi
besøgte soldaterne og officererne på forskellige kontorer, i vagttårne (sanger) i
udkanten af lejren hvor soldaterne holdt udkik for at se, om der var fare i sigte.
Når forsvaret er udsendt, sker det også, at der kommer personer fra Danmark på
besøg. Da vi var i Camp Bastian, blev vi en dag af en officer bedt om at stå for en
Brunch. Der ville komme besøg. Han kunne sige, at det var to ministre, og så sagde han ikke mere. Vi tænkte, at det måtte være Forsvarsminister Gitte Lillelund
Bech og Udenrigsminister Lene Espersen, da de var ministre dengang. Da døren
gik op, var den første, der kom ind H.K.H. Kronprins Frederik efterfulgt af de to
ministre.
På KFUM's soldaterhjem "Kuffen" byder vi alle velkommen, uanset militær rang,
etnisk oprindelse eller religiøs overbevisning. Og alle er lige.
Lige nu er der 14 soldaterhjem i Danmark og 1 i Irak.
Else Friis Nielsen
www.pas torat.dk

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 11

Skulder ved skulder med præsten
Når en dansk soldat bliver udsendt til militære operationer i udlandet, bliver de
bedt om at skrive et afskedsbrev; ”Min sidste vilje”, hvor de gør rede for deres
inderste tanker til familie og pårørende. Sådan et brev har også Mikkel Søholm
Vestergaard skrevet, da han for godt 10
år siden blev sendt af sted til Afghanistan. Mikkel drog af sted med en sikker
fornemmelse af, at han nok skulle klare
opgaven. Han var blevet godt trænet
hjemme i Danmark – såvel fysisk som
psykisk. Han var en dygtig soldat.
Kort tid efter ankomsten til Afghanistan
blev hans selvopfattelse alvorligt ændret, da en af hans kammerater blev
dræbt på en patrulje. Den 26. marts
2008 ændredes Mikkels verdensbillede
sig for altid. Mikkel er ateist og tror derfor ikke på Gud og Jordens skabelse
gennem samme. Men, da han oplevede
sin soldaterkammerat blive dræbt, ændrede det ved forståelsen for, at nogen
har brug for at tro på noget for at parkere det uforklarlige. Hvorfor var det ham og ikke mig? Det kom så tæt på, at den
samme hændelse lige så godt kunne have ramt ham. Et forkert skridt eller en
uheldig placering i gruppen kunne være et spørgsmål om liv eller død. I krig tror
alle på noget, også selvom det måtte være så simpelt som kammeratskab.
Mikkel fortæller, at han havde flere samtaler med feltpræst Jes Rønn Hansen,
hvor Mikkel kunne få sat ord på noget af den frygt, der fulgte med hver gang, soldaterne forlod lejren på patrulje. ”Jes var enormt dygtig til at lytte samtidig med
at han var én af “drengene”. Han lå lige der midt i død og ødelæggelse sammen
med os andre. Jeg har aldrig følt mig uovervindelig, men jeg havde ikke rigtigt
overvejet tanken, at døden kigger på os alle. At se kammerater blive dræbt i
kamp minder en frygteligt om dette faktum. Det, at Jes finder sin inspiration og
tro gennem kristendommen, er beundringsværdigt, selv om jeg ikke tror på Gud,”
fortalte Mikkel. På grund af Jes og hans måde at italesætte de meget svære følelser, blev tilværelsen mere håndterbar.
Mikkel Søholm Vestergaard bor i dag sammen med sin kone og børn i Strib
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Præst og feltpræst
Jeg er så privilegeret, at jeg nu i 25 år har haft verdens bedste arbejde; at være
sognepræst på en fantastisk plet på Vestfyn. Det er mig en gåde, at ikke langt flere søger sådan et arbejde. Et arbejde hvor man har tid til at reflektere og tid til at
møde alle mulige slags spændende mennesker, unge og gamle. Tid til at blive beriget af ord og fællesskab. Javist. Ind i mellem har der været tunge og ubærlige
ting, der har ramt os, og som vi sammen har måttet gennemleve. Men der er
mest glæde. Glæde fordi, evangelium betyder ”glædeligt budskab”.
Evangeliet er billedligt talt, som en flod der løber langs med vores tilværelse. Gennem livet får vi som kristne mennesker lov til at vandre langs flodbredden. Nogle
gange kigger vi til den ene side, hvor dette liv skal leves. Her er verden som vi
kender den fra hverdagen, med marker, træer, huse, byer og liv og tid. Nogle gange kigger vi til den anden side, ud over floden, og skimter et land på den anden
side af floden. Det er ”de levendes land”. Det er der vi skal over en dag. Før eller
siden. Det er dér de døde lever, og drikker af livets flod.
Men hovsa. Det er jo da det, der får betydning for ethvert kristent menneske. Og
derfor også som præst. At det er den samme flod vi kan drikke af, selv om vi står
på hver sin bred. Og at vi mærker flodens livgivende kraft. At man hver søndag –
eller så ofte man vil – kan vade et lille stykke ud i floden, gå i kirke, og bøje sig ned
og drikke af dets glæde. Eller af dets rigelige mængder øse op for andre der tørster, og i det hele taget været opmærksom på de underfulde livgivende kræfter
der kommer til os fra dette ”livets vand”; Ordet fra ham der råder over alt, men
som ser hver enkelt menneske som sit elskede barn, som han aldrig – heller ikke i
evigheden – kan undvære.
Der er en storhed over det
at være et kristent menneske. En storhed og et underfuldt møde, der ikke er
styret af økonomi, af karriere, af personlige evner,
men som ligger i troens
univers, det irrationelle, det
metafysiske, der hvor man
er nødt til at blive som barn
igen, for at kunne komme
ind. Der hvor kærligheden
og håbet og livet frit kan gro.
www.pas torat.dk
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Det er privilegeret som
præst at kunne leve og
få sit daglige udkomme
af denne tro. I 25 år har
jeg levet af det. Men
ikke altid i de tre kirker
her på Vestfyn. Jeg har
jo også været feltpræst.
Og egentlig skulle jeg
skrive om det her i artiklen. Og det har jeg også
gjort. For det er helt
grundlæggende det
samme arbejde. Jeg går langs en anden strækning i en periode på 6 måneder. Ikke sammen med de velkendte ansigter, men med nye. Men på den samme flodbred og med de samme udfordringer. Her i Irak, hvor jeg befinder mig nu, holdes
der gudstjeneste hver søndag. Og de er pænt besøgt. Det er nogle andre rammer,
og det er en langt mindre menighed. Det synes jeg er en god afveksling, og dejligt
at kunne alle navne på menneskene i sin menighed. Det er også skønt at være
præst for en masse unge mennesker, og være sammen med dem, og dele alle
deres glæder og sorger i en periode.
Og evangeliet har stadig stor
betydning og relevans. Nogle gange bemærker vi det
ikke, fordi vi er så optaget af
alt det spændende der foregår på den ene side af vores
vandring. Sådan er det jo
ofte for de unge. Men pludselig får vi brug for noget der
er dybere og stærkere end
krig og uro, og hvad vi ellers
selv kan finde på af narrestreger. Noget der får vores
skrøbelighed til at ranke sig. Og det er det evangeliet kan i alle mulige sammenhænge. Hvor er det privilegeret at være medarbejder for det; både hjemme og i
det fremmed. Man får lyst til med den gamle salmist at udbryde: ”Målesnorene
tildelte mig herlige steder.” (Salmernes Bog 16,6).
Jes Rønn Hansen
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Gudstjenester

Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

30. juni

10.30

9.00

2.s.e.Trinitatis

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

7. juli

9.00

10.30

3.s.e. Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

14. juli

19.30

10.30

4.s.e.Trinitatis

(Jette Rosendal)

(Jette Rosendal)

21. juli

19.30

10.30

5.s.e.Trinitatis

(Jette Rosendal)

(Jette Rosendal)

28. juli

10.30

9.00

6.s.e.Trinitatis

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

4. august

10.30

19.30

7.s.e.Trinitatis

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

11. august

10.30

20.00

8.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

Solne dgangsgudstjeneste
(Hanne Drejer)

18. august

9.00

10.30

9.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

25. august

19.30

10.30

10.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

1. september

9.00

10.30

11.s.e.Trinitatis

(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

8. september

10.30

9.00

12.s.e.Trinitatis

Høstgudstje neste
(Hanne Drejer)

(Hanne Drejer)

15. september

19.30

9.00

13.s.e.Trinitatis

(Jette Rosendal)

(Jette Rosendal)

22. september

10.30

9.00

14.s.e.Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

29. september

10.30

9.00

15.s.e.Trinitatis

Høstgudstje neste og
konfirmandi ndskrivning
(JRH / BLT)

(Jette Rosendal)

6. oktober

9.00

10.30

16s.e.Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

Høstgudstje neste og
fælles kirkefrok ost
(Jes Rønn Ha nsen)
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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
Tlf. 64 40 14 66, blft@km.dk
Træffes på kontoret i Sognegården i Strib
efter aftale. Fredag er fridag
Hanne Drejer
Tlf. 64 40 10 75, hdr@km.dk
Træffes på kontoret i Sognegården i Strib
efter aftale. Mandag er fridag

Organister
Birgitte Skovmand
Tlf. 21 81 69 65, organist@pastorat.dk
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:
Juli/August:

Folkekirkens Nødhjælp

September:

Dansk Missionsråd

MobilePay ønskede bidrag til 64446
med tekst ”Kirkeindsamling”.
16 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

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

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

Menighedsrådets formand
Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Kirkeværge
Lydia Kragh-Hansen, 64 40 19 58
Kirkebladet udgives af
Vejlby-Strib-Røjleskov menighedsråd.
Redaktion: Bente K. Nø rgård-Sørensen,
Søren Nørgård-Sørensen,
Kristine Z. Nüchel, Torben Iversen (ansv.)
Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart
Deadline for næste blad: 1. september 2019
Materiale og indlæg sendes til redaktionen
på mail: vsr_pastorat@mail .dk
Du kan finde os også på Facebook:
Vejlby-Strib-Rø jleskov kirker

www.pas torat.dk

