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Stille, hjerte ...

OM AT LEVE I NUET
af Piet Hein
At leve i nuet er livets teknik og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.
Og det forrige nu og det kommende nu
blir aldrig i livet presente
og alle folks levetid går sågu
med bare at mindes og vente.
For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste blir aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
engang for altid er dette.
Temaet for dette kirkeblad er at miste. Det kan være et ømtåleligt emne; for hvad
har vi mistet, hvordan og hvornår?
Jeg har derfor valgt dette lille digt af Piet Hein, som gør os opmærksom på, at vi
skal leve i nuet; vi skal mindes det, der er gået, men det kommer aldrig igen og vi
ved ikke hvad fremtiden bringer.
Vi er mange, der har tendens til, at bruge vores kræfter på det, der er sket og helt
glemme at være til stede i dette øjeblik. Det kan også siges med andre ord:
Vi venter hele ugen på fredag
Hele året på sommer
og hele livet på lykke
- stop med at vente
og start med at leve.
Bente Kofod Nørgaard-Sørensen
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Trøst
Hvor ville det være skønt, hvis jeg havde den evne at kunne trøste. Tænk, at kunne træde ind i et rum, og læse lidt op af en bog og - ”vupti”, så var alle glade igen.
Så var det ingen sag at være præst.
Men det kan jeg ikke finde ud af. Jeg har ikke tal på de mange gange jeg har cyklet ud til nogle efterladte i sognet og har tænkt: ”Det her kan jeg ikke finde ud af.
Her er jeg magtesløs.” Det er en mærkelig følelse, og jeg kan ikke sige, at jeg nogensinde vænner mig til det; at gå ind i et rum, som ingen har lyst til at være i; sorgens rum.
Men jeg skal jo ind. Det er jo det, jeg får min løn for. Og så kan jeg jo sidde der og
tænke tusind tunge tanker, og måske forsigtigt forsøge mig med et trøstende
ord. Nogle gange fornemmer jeg, at det er fint. Andre gange er det bare decideret pinligt. Men tiden har lært mig, at det ikke er så afgørende en forskel, hvad
netop jeg tænker og siger. De mange følelser af sorg og savn kan jeg jo alligevel
ikke opfylde. Ingen af os kan erstatte det menneske, man savner, og som man
ikke synes man kan leve foruden.
Jeg kan ikke trøste. Ikke sådan i følelsesmæssig forstand.
Men vi kan gå et stykke af livet sammen. Og sammen kan vi gå ind i det ”store
rum.” Og det store rum er jo vores kirke. Rummet er ikke stort og mægtigt i konkret forstand. Men den rummer et ord, som er stort og mægtigt, og som på forunderligste måde åbner vore øjne, og gør os seende for evigheden, håbet og kærligheden. I Sankt Nicolai Kirke i Kolding var der i forbindelse med en Kulturnat, et
kunstværk der blev hængt op i deres kirke. Det var netop de tre ord ”evig, håb,
kærlighed”, der med store bogstaver hang i en tynd tråd, dinglende ned fra kirkeloftet.
For det er det vi sammen kan. Ikke erstatte det uerstattelige vi har mistet. Det er
umuligt. Men sammen lade de store ord skubbe til vores horisonter, så hjertet
røres, sorgen stilner, savnet mildnes og kærligheden og håbet vokser i os. Det er
evangeliets trøst.
Styrke og mod bringe svaghed på fod,
trøst finde alle, som græde!
Ved evangeliets milde røst
miskundhed vågne i hvert et bryst!
(Grundtvig, Salmebogen nr. 291)

Jes Rønn Hansen
www.pas torat.dk
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Et sidste farvel
Jeg hedder Maria, 36 år, gift med min mand René, og sammen har vi vores 3 dejlige børn. Jeg arbejder til daglig på fuldtid som vicevært i en Boligforening. Jeg har
siden 2016 været frivillig ved vågetjenesten i Middelfart. Det at kunne give et andet menneske tryghed og ro i den sidste tid, bekræfter mig, at vi som vågere er
uundværlige.
Jeg har kun siddet som våger ved ældre mennesker. Ældre mennesker, der har
levet et langt liv. Derfor kom det som et chok for mig, da jeg i marts måtte sidde
ved min fars side og vente på, han også skulle give slip.
Min far havde fået en blodprop i hjernen. Natten efter blev vi ringet op. Han havde nu fået en meget stor hjerneblødning. Vi nåede alle at samles omkring ham.
Selv min søsters hund lå og puttede ved ham. Der gik ikke så mange timer, så fik
min far fred. Han kæmpede til det sidste. Jeg glemmer det aldrig!
Min mor var lige gået på efterløn i december 2018. NU! skulle de nyde deres otium sammen. De havde planlagt en masse, de skulle se. Rejser og mere tid til familien. 13. marts 2019 kl. 9.00 sov min elskede far ind…
Min far fik den smukkeste bisættelse. Kirken var fuld af mennesker. Fanebærere
stod ret, hans medaljer var flot indrammet, og sækkepibemusik spillede hele kirken op.
Min mor og far boede i min fars barndomshjem, de havde til maj været gift i 40 år
og havde sammen bygget et hjem op med mange minder. Minder kan fylde meget i et hus på 175 m 2, samt tilhørende skure. Der gik ikke længe efter min fars
død, før min mor følte en trang til at få ryddet ud. Hun skulle ikke blive boende i
det store hus. Det var hårdt for mig at erkende, at det var vejen frem, at sælge
huset.
Alle de minder der nu skulle ryddes op i. Min mors hoved var som en si. Hun forstod ikke et ´nej tak´, når hun gentagne gange spurgte, om vi ville have diverse
kuglepenne, clips, A4 papir eller et broderet billede. Ting, som egentligt var ligegyldige, men som fyldte meget i hendes hoved.
Oprydningen fyldte lige pludselig mere end sorgen, men sorgen fyldte også med
oprydningen. Det gav nok ro i min mors hoved, når der var ryddet op i tingene.
Det var svært for mig lige pludselig at tage stilling til alle disse ting. Jeg kunne ikke lægge min sorg på hylden for en stund. Den var der bare hele tiden. Der kunne
dog være den glæde ved at rydde op i tingene, når der dukkede et gammelt feriebillede op, som vi havde fortrængt. Eller, når min mor fandt min f ars små depoter
af lommepenge.
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For at jeg selv kunne finde ro,
blev alle aktiviteter sat på
pause for en tid. Deriblandt
som våger. Jeg havde brug
for ro til mig selv, min familie,
samt min mor, der havde brug
for hjælp til alt det praktiske.
Efter nogen tid følte jeg mig
klar til at tage ud og våge
igen. Jeg startede ud ved en
ældre herre som hed Hartvig.
Vi havde efterhånden siddet
mange timer ved ham. Jeg
sad ved Hartvig om formiddagen, hvor der var lyst. Så blev
mine tanker ikke så triste. Jeg
satte mig ved hans ene side
og fortalte ham, at jeg ville
holde ham selskab de næste
par timer. Han fortalte mig
stille, at hans ønske var at
komme op til hans familie.
Men Hartvig havde et stærkt
hjerte, der ikke lige gav op.
Det handlede alt sammen om at give Hartvig trygheden ved at være ved hans
side, som han havde brug for. Andet kunne jeg ikke gøre som våger.
Der var snart gået 3 timer, og i de 3 timer havde jeg haft min hånd ved Hartvigs
kind. Så faldt han helt til ro. Jeg havde det så godt indeni, da jeg kunne se, at han
var så taknemmelig og tryg ved, at jeg sad ved ham. Det var rart.
10 minutter inden mit f arvel kiggede Hartvig mig dybt i øjnene. Hans øjne prøvede
at fortælle mig noget, men jeg kunne med det samme høre på Hartvig, at det var
ved at være tid. Tid til at give slip på livet. Et øjebliks følelse af panik ramte mig
først, men det ændrede sig hurtigt til at være både smukt og fredfyldt. Efter en
tid gav Hartvig slip, og jeg lukkede stille hans øjne...
Da jeg gik derfra, havde jeg det, mærkeligt nok, fantastisk. En fantastisk positiv
oplevelse at have været ved et døende menneske på hans sidste rejse, en rejse
som her, var hans største ønske.
Maria
www.pas torat.dk
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Min seje mor
Det at miste har de fleste af os svært at snakke om og forholde os til. Savnet og
sorgen over at miste en ægtefælle, et familiemedlem eller en nær ven. Det kan
være rigtig svært. Hvad gør vi? Hvad siger vi til de efterladte?
Jeg mistede min mor for kun 3 uger siden. Jeg
vil gerne dele oplevelsen med de sidste 2 dage
af min mors lange liv, som også var fyldt med
mange udfordringer, men med en aldrig svigtende omsorg for hendes 6 børn, 14 børnebørn og 27 oldebørn.
Min mor blev 93 år. Hun fik konstateret en
perforeret tarm, som det ikke var muligt at
operere. Det fik hun at vide med den besked,
at det kun ville være et spørgsmål om timer eller højst nogle dage. Hurtigt gik der
besked til familien, som blev samlet i løbet af kort tid.
Sygehuspræsten blev tilkaldt. Han holdt en andagt og lyste velsignelsen for mor.
Vi sang nogle salmer og sluttede med at synge Skagen-sangen (min mor har boet
40 år i Skagen). Hver enkelt i familien fik sagt farvel til mor, bedstemor og oldemor. Til hver enkelt havde mor en lille besked. Til Emma, som studerer astrofysik
sagde hun: ”Når jeg sidder oppe på en af stjernerne, så blinker jeg til dig.” Til en
meget berørt Klara siger hun: ”Du har sådan et flot hår. Måske skulle jeg se at få
sådan et langt hår.” Sådan havde hun en opmuntring til hver især. Efter de mange
afskedsord siger hun: ”Vi skal da have et glas vin. Det står henne i skabet – nåh
nej jeg er jo ikke hjemme.” Vi får hurtigt fat i et par flasker og får skålet med hende. Så kommer der en opringning fra et oldebarn i USA, hvis mand har fødselsdag. Da mor hører det, stemmer hun straks i med fødselsdagssangen. Til trods for
al sorgen og alle tårerne formåede mor at få skabt en rigtig positiv stemning. Det
var som om, hun havde en ekstra hånd fra oven at støtte sig til.
Hen under aften faldt hun i søvn. Hun var vågen en enkelt gang om natten, hvor
hun klagede over smerter. Hun fik noget smertestillende og sov videre. Kl. 12 trak
hun vejret for sidste gang. Vi står tilbage med sorgen over tabet af en sej kvinde,
som var skarp til det sidste, og også med en stolthed af at være en del af hendes
kære familie.
Vi står også tilbage med billedet af en storslået sidste dag sammen med vores
allesammens mor, bedstemor og oldemor.
Torben Iversen
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Fællesskab - også, når man er alene
”Spis sammen” aftner er for os, der har mistet sin
ægtefælle og er blevet alene. Vi mødes en gang om
måneden for at være sammen om at lave et måltid
og nyde maden i fællesskab i Sognegården i Strib.
Spis sammen gruppen startede i september 2012
efter en sogneaften i Sognegården med et tankevækkende foredrag om ensomheden. Efter arrangementet blev menighedsrådet enig om at invitere
dem, der var blevet alene, til at spise sammen med det formål at danne nye fællesskaber, som støtter hinanden i at komme videre i livet.
I starten var vi kun 6-7, men nu er vi 35, som hygger os i
hinandens selskab med at lave mad, spise sammen,
snakke, debatterer, quizze, høre et godt foredrag eller
synge.
Da vi alle er i samme situation, bliver der snakket en del
om det at være alene i det daglige, med de udfordringer, der kommer hermed, og hvordan vi løser dem. Her
er der også tid til at være eftertænksom, ked af det
eller dele sine minder. Herudover får man også et nyt
netværk og en stor kontaktflade.
En væsentlig ting, når man er blevet alene, er også, at man stadig kan glæde sig
og have det hyggeligt i et fællesskab ved at grine, lege og synge sammen.
Det vigtigste for Birgit og jeg er, at alle har haft en god aften, og man glæder sig
til at komme igen.
Birgit Nørtoft og Marianne Larsen, tovholdere ved Spise sammen

www.pas torat.dk
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Valg til menighedsrådet
2020 er valgår i Folkekirken.
Der skal vælges nye menighedsråd,
som tiltræder den første søndag i advent 2020. I alt drejer det sig p.t. om
1919 menighedsråd på landsplan.
Folkekirken er derfor den mest decentrale forvaltningsgren, vi har i vort
samfund. Siden de første love om menighedsråd blev gennemført i 1903 og 1912, har folkekirken haft en ekstrem decentral og demokratisk struktur.
I den almindelige samfundsdebat hører vi tit beklagelser over, at beslutninger
træffes langt fra borgerne. Her henvises ofte til, at kommunerne er blevet langt
færre i antal og til gengæld meget større. Ligeledes peges der på , at de 14 amtsråd er nedlagt og erstattet af 5 regioner, som først og fremmest arbejder med
sygehuse og sundhed.
Det er således rigtigt, at antallet af folkevalgte - set over en bred kam - er blevet
markant færre.
Men det gælder ikke folkekirken, som har fastholdt sin decentrale struktur. Det er
derfor paradoksalt, at interessen for menighedsrådsvalg synes at være ganske
begrænset. Det er naturligvis en betænkelig udvikling. Folkekirken skulle meget
gerne være bredt folkeligt forankret, som gerne skulle vise en stor og forhåbentlig stigende interesse for valgene til bl.a. menighedsråd.
Lovgivningsmagten har taget konsekvensen af denne udvikling. Således bliver
hovedreglen nu, at valg foretages i en offentlig tilgængelig valgforsamling. Det er
allerede nu fastsat af lovgiverne, at der i alle sogne bliver orienteringsmøde
tirsdag den 12. maj. Selve valget finder sted i en valgforsamling tirsdag den
15. september med adgang for alle folkekirkens medlemmer.
Efterfølgende kan der indleveres lister med flere kandidater, hvis nogle ønsker
det. Det vil i givet fald udløse et afstemningsvalg.
Kirkebladet vil løbende orientere om valget og menighedsrådets arbejde. Hvis vi
ønsker at fastholde den decentrale struktur i folkekirken, er det vigtigt at interessere sig for menighedsrådets arbejde og valget. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de aktiviteter og møder, der knytter sig til menighedsrådsvalget.
Søren Nørgård-Sørensen
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Sognekalender
Sogneaften
Torsdag den 23. januar kl. 19.30 i Sognegården i Strib

Steen Skovsgaard
Islams udfordring til Folkekirken
Steen Skovsgaard er forfatter, præst og forhenværende biskop med bred erfaring fra mødet med danske
muslimer. 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 synet
på dommedag.
Fri entré. Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

Onsdagskirken
den 5. februar og 4. marts
kl. 17-19 i Strib kirke og
Sognegården
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, 30 30 15 31

NYTÅRSMUSIKANDAGT
Søndag den 19. januar kl. 14.00 i Strib kirke
Medvirkende: Motetkoret,
dir. og organist Birgitte Skovmand,
bassanger Daniel Gralert,
sognepræst Jes Rønn Hansen
Velkommen!
www.pas torat.dk
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

5. januar

9.00

10.30

Hellig 3 Konger (H3K)

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

Røjleskov Kirke

12. januar

9.00

10.30

1.s.e. H3K

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

19. januar

10.30

14.00

2.s.e. H3K

(Jes Rønn Ha nsen)

Nytårsmusikandagt
(Jes Rønn Ha nsen)

26. januar

10.30

9.00

3.s.e. H3K

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

2. februar

9.00

10.30

Sidste s.e. H3K

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

5. februar

17.00

Onsdag

Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

9. februar

9.00

19.30

Septuagesima

(Jette Rosendal)

(Jette Rosendal)

16. februar

9.00

10.30

Sexagesima

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

23. februar

9.00

10.30

Fastelavn

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

1. marts

10.30

9.00

1.s. i fasten

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

4. marts

17.00

Onsdag

Onsdagskirken
med fællesspi sni ng
(Bente Luise Toft)

8. marts

19.30

10.30

2.s. i fasten

Aftensang
(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

15. marts

10.30

9.00

3.s. i fasten

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)
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Gudstjenester
Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

22. marts

9.00

10.30

Midfaste

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

29. marts

10.30

9.00

Mariæ Bebudelse

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

5. april

10.30

9.00

Palmesønda g

Familiejulegudstjeneste
(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

9. april

17.00

19.30

Skærtorsdag

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

10. april

9.00

10.30

Langfredag

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

12. april

9.00

10.30

10.30

Påskedag

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

13. april

10.30

2. Påskedag

(Jes Rønn Ha nsen)

19. april

10.30

9.00

1.s.e. Påske

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

25. april

10.30

Lørdag

Konfirmation
(Jes Rønn Ha nsen)

26. april

9.00

10.30

2.s.e. Påske

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

Indsamlinger

Kirkebilen

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

Benyt gerne ”kirkebilen” , når der ønskes
kørslen til gudstjenesterne i vores tre
kirker.

Januar:
Februar:
Marts:

Bibelselskabet
DSUK - Dansk Sømands- og
udlandskirker
KLF Kirke og medier

Ring TAXA tlf. 64 41 40 55 inden kl. 8.00
søndag morgen og bestil kirkebilen tur/
retur. Det er gratis.

MobilePay til indsamlinger: 64446
www.pas torat.dk
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Kirkekor
Korskolen (1.-2.kl.) øver tirsdage kl. 14-15.15. 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 (2.-5.kl.) øver onsdage kl. 14.15-16.15, korleder Helle Sørensen,
hds@pastorat.dk
Motetkoret (13 år og opefter) øver torsdage kl. 16-17. Motetkoret optager nye
sopransangere. Kontakt korleder Birgitte Skovmand, 21 81 69 65

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. 9.00 fra 23. januar - 2. april.
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. Fastelavnsfest i Legestuen er den
25. februar. Velkommen!
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 program på hjemmesiden, i kirkerne og 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: 13.jan., 10.feb., 9. marts, 20. 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.
Information hos Hanne Pristed, 86 27 61 07

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 man kan sidde
med sit eget strikketøj eller hækle.
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
fra 18 - 19.30 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
9.jan.
23.jan.

Bedemøde. Pastor Jette Rosendal, Kauslunde
Nytårsfest. Jakob Olesen, Langeskov

13.feb.
5.marts

kl. 18.30 Årsmøde med fællesspisning
Møde. Pastor Jes Rønn Hansen

23.april
14.maj

Bibelforedrag. Pastor Bente Luise Toft, Vejlby
Møde. Pastor Johanne Fårup, Middelfart

Information hos Rigmor Pedersen, 64 40 14 40
www.pas torat.dk
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Juniorkonfirmander i Strib kirke
Alle drenge og piger i 3. klasse på Strib
skole er velkomne til JUNIORkonfirmand.
Forårshold bliver på 9 torsdage fra
den 30. januar til den 2. april
kl. 14.15-15.30.
Organist Helle Sørensen tager eleverne
på rejse i biblens historier og kirkens
underfundigheder.
Eleverne hentes på Strib skole, hvorefter man følges ad til kirken. Hver gang
kommer der til at være en lille forfriskning og forskellige aktiviteter i Sognegården eller kirken.
Forløbet sluttes af med deltagelse i
gudstjenesten Palmesøndag
den 5. april i Strib kirke.
Tilmelding efter ”først til mølle” princippet med navn og kontaktoplysninger til
Helle Sørensen: tlf. 30259053, hds@pastorat.dk
Helle Sørensen
Om de kirkelige sorggrupper
Sorggrupper er en blandt flere muligheder for at skabe et fællesskab, hvor efterladte kan dele deres oplevelser med andre i samme livssituation.
En sorggruppe er et gratis tilbud til mennesker, der har mistet en nærtstående.
I sorggruppen kan man møde andre i samme situation og dele de oplevelser, der
kan være svære at dele med ens nærmeste.
Kirkens sorggrupper giver den efterladte mulighed for at bearbejde sin sorg og
finde støtte og livsmod i den svære tid.
Da der kan være forskelle på sorggruppernes opbygning, er det en god idé at
kontakte gruppelederen for at høre nærmere. Derefter kan man vurdere, om
tilbuddet er interessant.
Læs mere på http://sorg.folkekirken.dk/
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Bibel-Marathon – få læst hele Bibelen
Nu kan man gribe chancen og, måske denne ene gang i sit liv, få læst
hele Bibelen fra ende til anden.
Fra februar 2020 begynder vi, og vil
mødes cirka hver 3. uge, hvor vi kort
vil samle op på de afsnit vi har læst.
Vi har afsat to år til at blive færdig.
Det tager noget tid. Men Bibelen består jo også af 66 bøger – 1189 kapitler – og
cirka 810.697 ord.
Noget af stoffet er relativt nemt og genkendeligt. Noget af det virker tungt og
endeløst. Noget er smukt og opmuntrende, andet er uforståeligt og brutalt.
Kom og vær med. Det kræver ingen forudsætninger. Blot en ambition om at f å
læst ”Bøgernes Bog” mindst en gang i livet. Vi læser efter den autoriserede 1992oversættelse. Har man ingen Bibel kan man få en. Har man vanskeligt ved at læse
kan vi også tilbyde den som lydbog.
Bemærk. Hvis man vil være med, kan man allerede nu begynde at læse de første
afsnit: 1. Mosebog 1-30 & Matthæusevangeliet 1-10.
Vi mødes på følgende datoer kl. 19.00 til 21.00 i Sognegården:
Mødedato

Vi har læst til denne dato:

4. februar

1. Mosebog 1-30 (25 s)

Med venlig hilsen
Bente Luise og Jes

Matthæusevangeliet 1-10 (11 s)
3. marts

1. Mosebog 31-50 (20 s)
Matthæusevangeliet 11-28 (24 s)

24. marts

2. Mosebog 1-20 (17 s)
Markusevangeliet (23 s)

14. april

2. Mosebog 21-40 (20 s)
Lukasevangeliet (39 s)

5. maj

3. Mosebog (28. s)
Apostlenes Gerninger (35 s)

2. juni

4. Mosebog (39 s)
Johannesevangeliet (28 s)

www.pas torat.dk
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Kirkehøjskole
Kirkehøjskolen 2019-2020 byder velkommen til en sæson med fokus på eksistens
og tro. Vi spørger: ”Hvad er tro?” og ”Hvilke veje vandrer troen ad i dag?”
Tilmelding og information på http://www.kirkehojskole.dk/
Lektion 3: Troens veje
V. Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus Universitet.
Lørdag d. 11. januar 2020 kl. 9.00-12.00
Asperup Sognehus, Kirkestræde 1A, Asperup
”Troen vandrer ad mange veje. Mennesker bringer deres tro med sig. Den kan
fylde godt op i hjerte, sjæl og hjerne, og den er med til at bestemme, hvem vi er.”
Lektion 4: Livet er større end os
V. Dorte Jørgensen, teolog og idéhistoriker,
professor ved Aarhus Universitet.
Lørdag 22. februar 20 kl. 9.00-12.00
Sognegården i Strib, Strib Landevej 1
”I den moderne verden har ønsket om forklaring
trængt forsøget på at forstå i baggrunden.
Men hvad sker der så med det uforklarlige, og
hvad har tro med forståelse at gøre?”

”Det er nærvær og eftertanke,
der gør os klogere”, mener
filosof Dorthe Jørgensen.

Lektion 5: Fadervor - troen i en maggiterning
V. Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift, og Marianne Christiansen, biskop over
Haderslev Stift, sammen kendt som Søstrene Bisp på DRK.
Lørdag 7. marts 2020 kl. 9.00-12.00
Føns Gl. Skole, Føns Strandvej 2A, 5580 Føns
”Fadervor giver ord, når man selv står uden. Fadervor rummer kernen af kristendommen og er på den måde troen i
en maggiterning. På forunderlig vis tager den derfor troen
med sig og giver den til den, der beder.”
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KFUM og KFUK på Vestfyn
Feltpræst midt i IS-land
v. Jes Rønn Hansen, Strib
Tirsdag den 14. januar kl. 19.30 i Sognegården i Strib
Sognepræst Jes Rønn Hansen fortæller om sin feltpræstetjeneste i Anbar-provinsen i Irak foråret 2019. Anbarprovinsen er kendt for at være arnestedet for Islamisk
Stat. Men Islamisk Stat er nedkæmpet! Eller ligger den stadig og lurer under overfladen?
Kristen tro i et mangfoldigt, religiøst Danmark
v. Nikolaj Frøkjær-Jensen
Tirsdag den 4. februar klokken 19.30 i Konfirmandstuen i Asperup

Himmel og Hav og Harboør
v. Jens Kristian Lings, forfatter og tidl. lektor
Tirsdag den 10. marts kl. 19.30 i Nørre Aaby sognehus
I 2018 kom Jens Lings bog om den store drukneulykke den
21. nov. 1803. Vi hører om modsætningerne mellem det Naturalistiske København og vækkelsens Harboøre.
Alle er velkomne. Der kræves ikke medlemskab.
Prisen for aftenen er 50 kr. incl. kaffe/the med brød.
Om at miste
Når børn for første gang oplever et dødsfald, dukker der mange spørgsmål og
tanker op. To nye film skal gør det lettere at tale med børn om at miste. Filmene
kommer hele vejen rundt om emnet, så der er mange indgange til at snakke sammen både om tanker og følelser, og om lavpraktiske ting som urner, blomster og
gravsteder. Og så giver filmene de voksne mulighed for at forberede børn på,
hvad der sker til en begravelse, hvis det er første gang, de skal med. De er gratis
for alle: Familier, sogne, skoler og institutioner.
https://www.dkm.dk/boern-familier-og-skoler/om-at-miste/
www.pas torat.dk
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Orientering fra menighedsrådet
Vi er desværre blevet et medlem mindre i
menighedsrådet, idet vi den 14. november
måtte tage afsked med Hans Martin Hansen ved bisættelsen i Strib kirke. Hans sov
stille ind tirsdag den 5. november 2019 efter kort tids sygdom. Hans var kasserer i
menighedsrådet, og han var et afholdt og
respekteret medlem, som vi vil savne meget på kommende møder - Æret være hans minde.
Hans Martin var valgt i Strib sogn, og da vi ikke har flere stedfortrædere på valglisten, fortsætter vi valgperioden ud med 5 valgte medlemmer i Strib sogn - det vil
sige i alt 10 valgte medlemmer i rådet. Valgperioden udløber i 2020, hvor der skal
være valg til menighedsråd.
Kirkeårets sidste menighedsrådsmøde var onsdag den 27. november, hvor bl.a.
den årlige konstituering fandt sted, som menighedsrådsloven nu foreskriver det.
Oftest er der genvalg på de forskellige enkeltmandsposter, og sådan blev det også i år, bortset fra posten som kasserer. Marianne Lykke Larsen blev valgt som ny
kasserer efter Hans Martin Hansen, og Marianne blev også valgt som bemyndiget
medunderskriver, når der er behov for det. Endvidere blev mødekalender og kollektliste for 2020 fastlagt på mødet – kollektlisten er en oversigt over de organisationer, som der løbende igennem kirkeåret bliver samlet penge ind til.
Således er menighedsrådet klar til opgaverne i det nye kirkeår – det sidste i denne
valgperiode. Menighedsrådets arbejde er langt hen ad vejen styret af lovgivning,
hvori det bl.a. lyder: ”Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af
menighedsrådet” og ”Det påhviler menighedsrådet at virke for gode vilkår for
evangeliets forkyndelse”. Det er de opgaver, som vi i menighedsrådet bestræber
os på at løse bedst muligt. Opgaverne er fordelt i en række udvalg, som kerer sig
om såvel personale som bygninger, anlæg og aktiviteter.
Rammerne udfyldes ugen igennem af et velfungerende medarbejderteam, som
passer kirkegårdene og stiller op ved gudstjenester, kirkelige handlinger og de
mange aktiviteter i Sognegården.
Vi siger alle en stor tak for veludført arbejde gennem hele 2019, og vi ser frem til
fortsat godt samarbejde med alle i og omkring kirkerne i det nye kirke år.
Med ønsket om et godt og velsignet nyt kirkeår.
Svend Aage Jensen, formand
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Påskekoncert
Palmesøndag d. 5. april kl. 19.30 i Vejlby Kirke

Kristi liv - Rytmisk Oratorium
- inspireret af Emil Noldes altertavle

Oratoriet er bygget op over Kristi liv—forløbet fra fødsel til Himmelfart.
Tekst Lars Busk Sørensen. Musik Willy Egmose.
Medvirkende:
60 sangere fra Vor Frelsers Kirkes Ungdomskor og
The United Saviour Singers. Dirigent Erik Linow.
Willy Egmose Trio: Willy Egmose, klaver, Jeppe Smith-Olsen, kontrabas,
Kristian Leth, trommer
Sangsolister: Anette Mouritsen og Daniel Trelborg Hansen
Fri entré

www.pas torat.dk
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Navne og adresser
Alt vedrørende dåb, vielser og
andre kirkelige handlinger:

Sognepræster
Jes Rønn Hansen (kbf.)
Tlf. 22 37 70 87, jrh@km.dk
Træffes på kontoret i Sognegården i Strib
efter aftale. Mandag er fridag.

Øvrige henvendelser:

Kirkegårdene
Graver Jens Otto Nielsen
Tlf. 21 47 38 97,
graverkontor@pastorat.dk
Træffes efter aftale. Onsdag er fridag.

Sognegården i Strib

Bente Luise Toft

Christel Hansen Meijburg

Tlf. 30 30 15 31, blft@km.dk
Træffes på kontoret i Sognegården i Strib
efter aftale. Fredag er fridag.

Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 92 43 93 30
Mail: sognegaarden@pastorat.dk

Sognemedhjælper
Alt vedrørende attester, navneændring
og personregistrering:

Kristine Z. Nüchel

Kirkekontoret

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

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

Organister
Birgitte Skovmand
Tlf. 21 81 69 65, organist@pastorat.dk
Helle Sørensen

Kirkebladet udgives af
Vejlby-Strib-Røjleskov menighedsråd.

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

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

Menighedsrådets formand

Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart

Kirkeværge

Deadline for næste blad: 1. marts 2020
Materiale og indlæg sendes til redaktionen på
mail: vsr_pastorat@ mail.d k

Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Lydia Kragh-Hansen, 64 40 19 58

Du kan finde kirkerne på Facebook:
Vejlby-Strib-Rø jleskov kirker
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