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Kirkebladet
April– Juni 2020

Børn og tro

Der er så mange forårstegn; blomster, sol og dagene, der
bliver længere. Et af de forårstegn jeg holder mest af, er
lyden man hører på en lille formiddagstur ned af Øster Allé.
Det er lyden af frikvarter fra de mange små børn på Strib
skole. Endelig er de blevet befriet fra det firkantede rum og
alt det vi nødvendigvis må binde dem til af bøger, geometri
og klassetænkning. Men nu er de løbet ud i solen og roder
frit rundt.
Det er forår. Frikvarteret udbreder i kvarteret sin livsbekræftende lyd af børnenes leg og latter; gråd fra dem, der
falder, og jubel fra dem, der samles op.
Forår er påske og opstandelse. Den knugende tavshed, der ellers havde lagt sig
tungt over den tomme kolde skolegård, er brudt. Den låste dør åbnes, den tunge
sten væltes fra, og børnene myldrer ud. Der er så meget håb i verden. Solen skinner og vi mærker, at også vi er børn.
Påske er, at Guds Søn har besejret tomhed og mørke. Og til liv og lys er vi løskøbt
fra død og mørke. Og kan løbe ud til frikvarter. Frikvarteret er lyden af påske. Af
liv og stor opstandelse. Der bliver holdt påskegudstjeneste i den skolegård. Hør!
Det er som om, at lyden af børnene er en salme:
”Os ser du også, du kære Gud!
du hører vor røst i din himmel.
Når fuglene flagre af rederne ud,
du hører småbørnenes pris
i din jublende vrimmel.” (DDS 748,4)
Jes Rønn Hansen, sognepræst

Familiegudstjeneste i Strib kirke

”Saml brikkerne”

Palmesøndag den 5. april kl. 10.30:
er temaet for familiegudstjeneste i Strib Kirke.
Det lyder mærkeligt og måske bliver det lidt mærkeligt:
For påskens forskellige begivenheder samles op gennem et orienteringsløb inde i kirken.
Alle børn og voksne er velkomne!
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Motetkorets korsang:
Mariæ Bebudelsesdag: Søndag d. 29. marts kl. 10.30 i Vejlby kirke
Langfredag: Fredag d. 10. april kl. 10.30 i Røjleskov kirke
Påskedag: Søndag d. 12. april kl. 9.00 i Vejlby kirke og kl. 10.30 i Strib kirke
Pinsedag: Søndag d. 31.maj kl. 10.30 i Strib Kirke

Liturgisk passionsgudstjeneste
Langfredag den 10. april kl. 10.30 i Røjleskov kirke
Pastor Bente Luise Toft læser lidelseshistorien, der veksles med korsang, litani,
fællessalmer og bøn. Motetkoret synger passionsmusik og Birgitte Skovmand
spiller orgel. Hjertegribende fortælles der om hvilke pinsler Jesus gennemled
langfredag, for at vi kan forstå dybden af den store kærlighed Gud har til os hans børn.
www.pastorat.dk
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Børnekor er et musikalsk fællesskab for børn fra 1.-5. klasse ved vor tre kirker.
20 sangglade børn mødes hver onsdag i Sognegården for at synge sange og salmer. ”Det er hyggeligt,” siger de selv. Organist Helle Sørensen er deres korleder,
og hun lærer børnene både at synge flerstemmigt, men også alt om kirken og
gudstjenesten.
Katja på 9 år går til kirkekor i Strib, og da
hendes mor spurgte hende, hvorfor hun
valgte kirkekoret fremfor skolekoret, svarede Katja sådan: ”Det er altid rigtig hyggeligt at øve i sognegården. Der er nogle
søde voksne og en rigtig organist som
korleder. Man kan få lov til at give den gas
med stemmen og arbejde med tonerne.
Det synes jeg er spændende. Det er også
spændende at være med til at synge og
være en del af kirken, når der er gudstjenester. Der sker meget i kirkekoret, og vi
optræder alle mulige steder både på plejehjemmet i byen og domkirken i Odense. Jeg kan allerbedst lide, at man får prøvet stemmen af på så mange gode salmer og sange, både kendte og nye.”
Josephines forældre fortæller,
at datteren går til kirkekor,
fordi hun er glad for at synge
og især for det fællesskab pigerne har i koret. Hun nyder at
være sammen og synge og
samtidig hygge sig med de
andre med boller og saftevand, som de søde voksne i
sognegården er så gode at
sørge for og som korleder
Helle skal have stort tak for.
”Som forældre er vi samtidig rigtig trygge ved at børnene bliver hentet og afleveret igen i SFO’en. Vi glæder os over at se og høre Josephine synge ved forskellige
højtider i kirken. Sådan et børnekor gør også, at der er lidt flere aktiviteter at samles om i kirken, og det giver flere anledninger til at bruge kirken, hvilket vi er glade for som familie,” fortæller Josephines forældre.
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”Hvorfor synger du i kirkekor?”
Korbørnene svarede: ”Det er
sjovt og hyggeligt.” Man udfordrer sig selv ved at synge foran
andre. Man får lov til at bruge
stemmen og synge ved orglet.
Og børnene elsker at synge, danse og optræde.

Forårskoncert
I samarbejde med Middelfart kirkes børnekor arrangeres der en fælles forårskoncert. Det er tirsdag
d. 21.april kl. 17.00 i Middelfart kirke og

onsdag d. 22. april kl. 17 i Strib kirke.
Korene synger de bedste af de sange, som de har øvet
på igennem året. Middelfart kirkes børnekor ledes af
Caspar Præstegaard og Strib kirkes børnekor ledes af organist Helle Sørensen.
Der bliver en afdeling for korene hver især, men også et par sange, som korene
synger sammen. Vel mødt!
Kristine Z. Nüchel

Fællesgudstjeneste i Pinsen
2. pinsedag den 1. juni kl. 10.30 er der fælles udendørs
gudstjeneste i anlægget i Gamborg. Et skønt sted og
tillige et gammelt samlingssted. I dag er det smukt vedligeholdt og ligger et stenkast fra forsamlingshuset og
200 m fra Gamborg kirke.
En almindelig gudstjeneste og dog helt ualmindelig. Musikken leveres af nogle af musikskolens elever, områdets præster medvirker og alterbrødet er hjemmebagt.
Vi fejrer Helligåndens komme. ”Det ånder himmelsk
over støvet, det vifter hjemligt gennem løvet …” sagt med Grundtvigs ord fra
pinsesalmen ”I al sin glans nu stråler solen”. Som naturligvis også skal synges.
Efter en festlig gudstjeneste serveres en let anretning ved forsamlingshuset.
Jette Rosendal
www.pastorat.dk
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Hvor er vi heldige, at vi bor i et land, hvor der er trosfrihed! Men hvad skal vi så tro på?
Børn skal vide, at de kan tro på Gud og at Han tror på
os. Ja, selv er jeg så heldig at være vokset op i et hjem
og et sogn, hvor der blev talt om troen på Gud. Vi gik i
søndagsskole og fik der historier fortalt fra Biblen såvel
som vi sang salmer og bad Fadervor. En gang om året
holdt vi fest med små optrin fra Biblen, det var stort at
være en del af. Vi var aktive KFUKspejdere og FDFere,
hvor det betød noget at være en del af et fællesskab. Her var det også naturligt
at tale om Gud og vores indbyrdes forhold til hinanden.
Som teenagere blev vi aktive indenfor KFUM og KFUK, hvor de samme værdier
spiller en væsentlig rolle og vi kunne mødes under trygge rammer. Vi nød at være
sammen med andre jævnaldrende og så op til dem, der var lidt ældre. Skolen bød
også på kristendomsundervisning. Her var det skønt med en god fortæller. I kristendommen henter jeg inspiration og håb til at leve livet i et fællesskab med andre mennesker og naturen. Hvor er det vigtigt, at vi voksne tør fortælle børn om
Gud og det at tro!
”Jamen,” siger mange. ”Det er så
svært…” Det synes jeg også. I øvrigt, så
har børnene jo ofte selv gode spørgsmål
og udtalelser. De vil gerne tale om Gud.
Derfor er jeg så glad for de gode tilbud til
børn, der findes i folkekirken og blandt
andre i foreninger som KFUM og KFUK.
Minikonfirmand- og konfirmandundervisning må prioriteres højt i vores kirker.
KFUM og KFUK arrangerer igen i år Børnefestival. Det er simpel hen bare alletiders arrangement. Jeg har været afsted med børn flere gange, og børnene har
været meget begejstrede og glade for dagene.
Temaet i år er ”MAGISKE HÆNDER”.
Hænder er noget, vi alle kan forholde os til. Med
magi løfter vi os over det konkrete.
Magi kan ske, når vi bruger hænder i fællesskabet.
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Det løfter os væk fra individets eget ansvar og ind i et ”vi”. Når vi omsætter tanker til handlinger, kan vi være med til at skabe håb.

KFUM og KFUK har en meget lang tradition for kristendom til børn og unge, og
jeg synes, det når børnene. Programmet består af shows, sang, konkurrencer og
forskellige workshops, som deltagerne besøger. Søndag afsluttes med en fælles
gudstjeneste.
Der er adgangstegn til festivalen, og alle de mange frivillige har børneattest. Det
er for børn mellem 6 og 12 år. Vi sover på en tilknyttet skole og får måltiderne serveret fra fredag aften og til og med søndagsmadpakken til hjemturen.
Det plejer at være en super oplevelse. Man finder nye venskaber, selv om man
ikke kender nogen. Og som drengene sagde sidste år: ”Hvor er det fedt, at der
også er så mange voksne med.”
Find information og indbydelse på nettet: boernefestival.kfum-kfuk.dk
Jeg deltager og er også tovholder på Vestfyn. Der er lokalt tilskud og fælles transport. Og jeg håber at have mange børn med også i år. Vi ses!
Fie Refshauge, tlf.: 20745454
Børnefestivalen i KFUM og KFUK bygger på formålet om at skabe aktiviteter
og fællesskaber, hvor børn møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.
(boernefestival.kfum-kfuk.dk)

www.pastorat.dk
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Orientering fra menighedsrådet
Det mest spektakulære, vi kan berette om
lige nu, er den igangsatte omlægning af taget på Vejlby kirke under fuld overdækning.
Vi har valgt at udføre det i to etaper med
skib, kor og våbenhus først og dernæst
nordskib og tårn, og vi håber, at det hele er
færdigt til påsken 2021.

Andre opgaver, vi arbejder med: Lydanlægget i Sognegården er udskiftet til et
bedre. Der er behov for en ny type katafalk. Der er etableret højvandslukke i kælderen i Vejlby præstegård, men hvad skal vi gøre ved gulvet? – Skal vi ændre i
gudstjenestens liturgi? med f.eks. en anden ind- og udgangsbøn? – Hvordan får vi
flere frivillige hjælpere til fællesspisning efter onsdagskirken? – Hvordan indretter
vi kirkegårdene til tidens kirkegårdskultur? – Hvordan sikrer vi et fortsat godt arbejdsmiljø for de forskellige medarbejdergrupper? - Skal vi rejse skov på præstegårdsjorden i Vejlby? – Hvordan mon regnskabet ser ud? og vil vi få penge nok fra
provstiudvalget til næste års budget?
Ovenstående illustrerer vel meget godt mangfoldigheden i menighedsrådsarbejdet, og det er det, som gør arbejdet spændende - synes jeg. 2020 er valgår til menighedsrådene. Hvordan finder vi kandidater, som gerne vil stille op til det? – også
det punkt vil fylde på dagsordenen til de kommende møder.
VIL DU VÆRE EN AKTIV DEL AF DANMARKS MEST LOKALE DEMOKRATI?
– sæt kryds i kalenderen d. 12. maj og d. 15. september 2020.
Svend Aage Jensen, formand
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Karen Margrethe Junge fortæller: ”I vores pastorat har vi to store udvalg: Ejendoms-og aktivitetsudvalg. Jeg er medlem af det sidste. I vedtægterne for Aktivitetsudvalget står der bl.a. at vi skal være et idéforum, når det gælder menighedslivet, og planlægge aktiviteterne indenfor den økonomiske ramme. Vores målsætning er, at kirkens aktiviteter skal være synlige, aktuelle og for alle aldersgrupper. Vi skal invitere til fællesskab og arbejde som et sogn (Vejlby, Strib og Røjleskov). I aktivitetsudvalget er der en præst (de skiftes hvert andet år), en organist,
en sognemedhjælper, samt mindst 2 af menighedsrådets medlemmer, i øjeblikket er vi 4 fra menighedsrådet. Siden 2012 har jeg været medlem af menighedsrådet og formand for Aktivitetsudvalget. Det har været spændende og meget rig
på oplevelser, for vi er meget aktive. Hvert 3. år er vi vært for friluftsgudstjenesten 2. pinsedag. Vi afholder bl.a. sogneaftner med aktuelle foredragsholdere,
sangaftner, koncerter, kirkefrokoster, pilgrimsvandring, spisning efter onsdagskirken, musik- og koraftner. Indimellem bager vi kager, sørger for bespisning,
blomster, borddækning og opvask sammen med sognegårds medarbejdere og
de frivillige. Det giver et dejligt fællesskab og gode venner og bekendte. Jeg kan
kun anbefale jer at blive medlem af menighedsrådet og aktivitetsudvalget. Det
kirkelige arbejde er meget spændende og udviklende og bestemt ikke kedeligt.”
Marianne Larsen fortæller: ”I vores pastorat har det været Ejendomsudvalgets
opgave at føre tilsyn med, at kirkerne, præstegårdene, sognegården og kirkegårdene er i forsvarlig stand. I den periode, jeg har været med, har der været nogle
store opgaver ud over den generelle vedligeholdelse. Vi har bl.a. fået udskiftet
vinduerne og malet inventar i Strib kirke, monteret forsatsvinduer i Røjleskov kirke og forbedret toiletforholdene på både Strib og Røjleskov kirkegårde. På Vejlby
kirkegård er vi i gang med omlægning af kirkegården nord for kirken. Det har givet mig en indsigt i områder jeg ikke kendte til, men også hvor vidt forskellige
opgaverne er i et sådant udvalg. Gennemførelse af sådanne opgaver har kunnet
lade sig gøre grundet et godt samarbejde med medarbejderne og menighedsrådet. Jeg kom ind i menighedsrådet på opfordring, men har som leder i FDF haft
tæt kontakt med kirken. At være med i menighedsrådet har givet mig et nyt fællesskab, en følelse af at have et meningsfyldt arbejde, men også ved deltagelse i
de aktiviteter, der foregår i kirkerne og sognegården, at være med til, at kirken er
en aktiv del i lokalsamfundet. Så er du håndværker eller har en anden uddannelse
indenfor byggebranchen, og har lyst til at være med til at vedligeholde vores kulturarv, kan jeg kun anbefale at gå ind i menighedsrådet.”
www.pastorat.dk
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Sommerkoncert

Fredag den 19. juni kl. 20.00 i Røjleskov kirke

Midsommerkoncert med nordisk trylleri
En musikalsk rejse med sangerinde Margrethe Ingemann,
pianist Susanne Arnesen og Vokalgruppen Nordlyd.
Fri entré
Det nordiske lys, improvisation og krystallinsk virtuositet præger Margrethes kunstneriske udtryk, der har sine rødder i vestlig klassisk musik, åndelig salme- og visesang og nordisk etnisk sang. Publikum tages med til Norge og Finland, hvor vi møder Grieg og Sibelius, over Sveriges stolte visetradition og Islands barske natur for til sidst at ende i Danmark, hvor vi kommer om bag kulisserne og lytter til Margrethes egne sange helt uden
filter. Bag klaveret er den norske pianist og visesanger Susanne Arnesen, som synger fortryllende.
Efter en lille pause er der smukke og velklingende nordiske toner, når den dansk/norske
vokalgruppe Nordlyd synger sommeren ind. Gruppen består af 5 norske og 4 danske kvinder, som har sunget sammen siden 2014. Repertoiret er personligt og varieret med egne
kompositioner, samt sange, som står dem nær.
Koncert med Nordlyd er for alle som bliver berørt af alt fra en smægtende søndenvind til
en bidende nordenvind!
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Foredragsaften
Mandag den 20. april kl. 19.00 i Sognegården i Strib

Min livshistorie
Hans Jørgen Mathiasen
Hvordan får vi givet vores livshistorie videre til børn og børnebørn? Hvordan får vi
gemt vores minder og billeder, som vi selv en dag kan få brug for, eller dele dem
med familien?
Hans Jørgen Mathiasen fra ”Min livshistorie” vil komme og fortælle om, hvordan
vi digitalt kan gemme vores historie, minder og billeder til glæde for hele familien,
hvor man sammen kan genopfriske gode minder på computer, tablets eller
smartphones.
Foredraget henvender sig til børn, børnebørn og forældre, der gerne vil kunne
glædes over og dele gode minder sammen.
Fri entré. Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

Mini Musical i skoleferien
Fra den 29. juni til 1. juli i Strib kirke og Sognegården
De første tre dage i skoleferien tilbyder organist Helle Sørensen og sognemedhjælper Kristine Nüchel børn fra 1.-5. klasse at opføre en kort musical i Strib Kirke.
I år skal vi opføre Sigurd Barretts ”Tre utrolige fortællinger”.
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 (navn, alder, mailadresse)
senest 10. juni til Kristine Z. Nüchel på
sms 40 22 01 30
Forestilling kan ses onsdag den 1. juli
kl. 19.00 i Strib kirke.
Velkommen!
www.pastorat.dk
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Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

5. april

10.30

9.00

Palmesøndag

Familiegudstjeneste
(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

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 Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

13. april

10.30

2. Påskedag

(Jes Rønn Hansen)

19. april

10.30

9.00

1.s.e. Påske

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

25. april

10.30

Lørdag

Konfirmation
(Jes Rønn Hansen)

26. april

9.00

10.30

2.s.e. Påske

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

2. maj

10.30

Lørdag

Konfirmation
(Bente Luise Toft)

3. maj

10.30

9.00

3.s.e. Påske

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

8. maj

10.30

13.00

10.30

Bededag

Konfirmation
(Bente Luise Toft)

Konfirmation
(Bente Luise Toft)

Konfirmation
(Jes Rønn Hansen)

9. maj

10.30

Lørdag

Konfirmation
(Bente Luise Toft)

10. maj

10.30

10.30

4.s.e. Påske

Konfirmation
(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

17. maj

19.30

10.30

5.s.e. Påske

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)
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Vejlby Kirke

Strib Kirke

21. maj

9.00

10.30

Kristi Himmelfartsdag

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

Røjleskov Kirke

24. maj

9.00

10.30

6.s.e. Påske

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

31. maj

10.30

10.30

9.00

Pinsedag

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Hansen)

(Bente Luise Toft)

1. juni

10.30

2. pinsedag

Fællesgudstjeneste ved Gamborg kirke
(se omtale på side 5.)

7. juni

10.30

9.00

Trinitatis søndag

Kirkefrokost
(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

14. juni

9.00

10.30

1.s.e. trinitatis

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

21. juni

9.00

10.30

2.s.e. trinitatis

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

28. juni

10.30

9.00

3.s.e. trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

5. juli

10.30

9.00

4.s.e. trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

12. juli

9.00

10.30

5.s.e. trinitatis

(Jes Rønn Hansen)

(Jes Rønn Hansen)

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.

Marts:
April:
Maj:
Juni:

KLF Kirke og medier
Kristelig Handicapforening
Kirkens Korshær
KFUM&K

MobilePay til indsamlinger: 64446
www.pastorat.dk

Ring TAXA tlf. 64 41 40 55 inden kl. 8.00
søndag morgen og bestil kirkebilen tur/
retur.
Det er gratis.
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Kirkekor
Børnekoret (1.-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.) torsdage kl. 9.00-9.45 med efterfølgende kaffe i sognegården. 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.
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. Sommerafslutning med salmesang er tirsdag den 23. juni kl. 10
i Strib kirke. 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: 20. april, 11. maj og 8. 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.
Information hos Hanne Pristed, 86 27 61 07
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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 eller man kan sidde med sit eget strikketøj,
brodere eller hækle.
Tilmelding og information hos Ina Hansen, 24 80 40 73

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.
Vi mødes cirka hver 3. uge, hvor vi kort vil samle op
på de afsnit vi har læst. Vi mødes på følgende datoer kl. 19.00 til 21.00 i Sognegården: 14. april (2. Mosebog 21-40 /Lukasevangeliet); 5. maj (3. Mosebog /
Apostlenes Gerninger); 2. juni (4. Mosebog / Johannesevangeliet).
Mere information hos sognepræsterne (se kontaktoplysninger på bagsiden af kirkebladet)

Indre Mission Vejlby-Middelfart
23.april
14.maj

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

Information hos Rigmor Pedersen, 64 40 14 40

KFUM&K Vestfyn
Tirsdag den 14. april kl. 19.30 i Asperup Sognehus: Kirke, krudt og kragetæer
v/ Nils Holger Ellekilde, tidl. sognepræst i Seden og Åsum
Et meget humoristisk, sjovt og underholdende foredrag, som bærer præg af, at
foredragsholderen, så snart han har fri, skifter den sorte kjole ud med det grønne
jagttøj. Foredraget handler om natursyn, præstegerning og om jagt i indland og
udland med mange anekdoter og sjove historier, med skæve vinkler og samtidigt
stor alvor om de væsentlige ting.
Tirsdag den 26. maj: Udflugt til Sønderjylland
Hvad er mere oplagt end et besøg i Sønderjylland i 100-året for genforeningen?
Kom med på en guidet tur til steder, som er mindre kendte i forbindelse med genforeningen.
Information hos Carl Erik Refshauge, tlf. 2237 1152
www.pastorat.dk
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Der er mange børn, der bliver døbt i folkekirken. Ved barnedåben holder præsten en
tale til forældre og faddere og opfordrer dem til at oplære barnet i den kristne tro.
Men hvordan gør man egentligt det? Sognepræst Hanne Jul Jakobsen har skrevet en
miniguide til, hvordan man oplærer sit barn i den kristne tro.
De fleste områder i livet kræver disciplin og træning. Dansklæreren stiller krav til
os, forældre, om, at et barn skal læse minimum 20 minutter hver dag. Det er nødvendigt for at blive en god læser, siges det. Sundhedsstyrelsen går heller ikke af
vejen for at give meget konkrete kostråd. Vi skal spise 600 gram frugt og grønt
om dagen, så er vi dækket ind, hvad angår vitaminer. Sådan har det lydt i flere år.
Fedmeforskere og adrætte mennesker hævder, at vi skal motionere 30 minutter
hver dag, og det er nok for at leve hæderligt og sundt. Sådan er det. Livet indebærer et vist omfang af disciplin og træning. Vi forestiller os ikke, at vi kan komme sovende til hverken kundskab eller sundhed.

Troen er også et sprog, der skal læres
Mennesker, der ikke tager skolegang, madvaner og motion alvorligt, opfattes
som dumme og dovne. Med dåben er det anderledes. Det kræver ikke noget af os
at være Guds børn. Troen er en gave. Gud elsker os uanset, om vi er åndeligt dumme og dovne. Men vi er ikke særligt omsorgsfulde i forhold til vores barns åndelighed, hvis vi ikke introducerer dem til, hvad dåben betyder, og hvordan man kan
tro. Troen er en gave, men den er også et sprog, der skal læres.
Som forældre og faddere til et dåbsbarn får vi at
vide, at vi får ansvar for at oplære barnet i den
kristne tro. For de fleste forældre ligger det ret
langt nede på skalaen over de ting, man prioriterer i forhold til sine børn. Men måske gør vi dem
en bjørnetjeneste? Det er svært at lære et nyt
sprog som voksen. Måske kan vi uforvarende
komme til at determinere vores barn til åndelig
fattigdom.

Jeg gik ikke til fodbold som barn. Spillede det
praktisk taget aldrig. Og det er usandsynligt, at
jeg i en alder af 42 år pludselig skulle begynde på
det. Jeg kender ikke rigtig reglerne og ville simpelthen aldrig få ideen om at møde op til en fodboldkamp.
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På samme måde tror jeg egentlig, det er
med troen. Hvis man ikke har været med i
kirke som barn, og hvis man ikke har lært
nogle salmer, bedt aftenbøn eller for eksempel deltaget i nadver, så er man på
herrens mark i forhold til troens sprog.
Der er også noget, der skal læres her. Ellers kommer man let til at føle sig både
dum og doven i forhold til den åndelige
dimension i tilværelsen.

Guide
Det siges, at når ens barn bliver 12 år, så er
det for sent at begynde at opdrage dem.
Jeg tror ikke, det er anderledes i forhold
til opdragelsen i den kristne tro, og det
passer jo meget fint med konfirmationsalderen. Hvis man gerne vil give sit barn mulighed for at føle sig hjemme i den kristne tro, så er man nødt til at prioritere det i
familiens hverdag på linje med sund mad, læsning og motion. Et sted skal man
begynde, så her kommer en guide for begyndere, let øvede og øvede.

Begynderholdet
Begynd med at give dit barn nogle enkle ritualer. Syng en fast aftensang, når det
skal puttes. Det kan for eksempel være første vers af ”Sov sødt barnlille” eller
”Du som har tændt millioner af stjerner”. Slut af med at bede fadervor.
Der findes et stort udvalg af børnebibler til børn i alle aldre. Læs den første for dit
barn, når det er i børnehavealderen, læs den næste når det er 8-9 år, og giv det
en, det selv kan læse, når det er 11-12 år. På den måde kan dit barn vokse med de
bibelske fortællinger og genkende dem, når det møder dem i konfirmationsforberedelsen. Tag dit barn med til gudstjeneste, som minimum til højtiderne jul, påske
og pinse.

Let øvede
Hvis I godt kan lide at synge, kan I udvide aftensangen med en større variation af
salmer. Du kan for eksempel indføre månedens salme, og på den måde kan dit
barn lære både årstidssalmer og salmer til højtiderne. Når barnet selv kan læse
med, kan I måske endda lave et sanghæfte med de salmer og sange, I bruger under putteritualet.
Tag jævnligt dit barn med til gudstjeneste for eksempel en gang om måneden.
www.pastorat.dk
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Det vil være en stor hjælp i forhold til at lære ritualerne og rytmen i en gudstjeneste at kende, så barnet måske senere i livet vil opleve gudstjenesten som et sted
med en særlig fred.

Øvede
Hvis du har mod på det, kan du lære dit barn selv at formulere bønner. I kan for
eksempel bede for alle i
jeres familie, for dem I kender, der er syge, for noget
af det, som barnet går og
glæder sig til eller er bekymret for. Du kan også
spørge dit barn, om der er
noget særligt, som det gerne vil takke for i dag, og på
den måde hjælpe dit barn
til en bevidsthed om taknemmeligheden til Gud,
som en central del af den
kristne tro. Den samme
bevidsthed som også ville kunne trænes ved at indføre et bordvers før aftensmaden.
Hvis du har temperament til det, kan I også som familie engagere jer i nogle ting,
der har større horisont end jeres egen lille kernefamilie. Socialt engagement er
heller ikke noget, der nødvendigvis falder en naturligt, hvis man ikke har lært det
som barn.

Tillægsmodul
I mange kirker er der hjælp at hente til en travl børnefamilie. De fleste kirker har
tilbud om månedlige børnegudstjenester. Der vil også mange steder være tilbud
om børnekor, børneklub, spejder eller andet i kirkeligt regi. I tredje eller fjerde
klasse skal kirken udbyde minikonfirmandundervisning.
Hanne Jul Jakobsen, sognepræst ved Møllevangskirken i Århus
(bragt med tilladelse af Hanne Jul Jakobsen)

Strib kirke tilbyder JUNIORkonfirmand for alle drenge og piger i 3. klasse på Strib skole.
Det er 9 torsdage om efteråret og 9 torsdage om foråret kl. 14.15-15.30.
Eleverne hentes på skolen, hvorefter man følges ad til kirken. Organist Helle Sørensen
tager eleverne på rejse i biblens historier og kirkens underfundigheder. Forløbet afsluttes
med deltagelse i en gudstjeneste. Tilmelding med navn og kontaktoplysninger til Helle
Sørensen: tlf. 30259053, hds@pastorat.dk
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Babysalmesang er en tiltrængt tidslomme, hvor man
lader stilheden få plads og finder ro i en fortravlet verden. Smalltalk og mobiltelefoner er lagt på hylden inde
i kirken. Dit barn får en vågen periode med skøn orgelmusik og du vil se gensynsglæden blomstre i dit barns
øjne efter blot et par gange.

Barnets sanser bliver stimuleret ved forskellige sanglege og berøringer. Desuden er dans med børnene i favnen et fast punkt.

Vi synger glade danske
salmer og slutter af
med et fadervor.
Efter salmesang er sognehuset vært med nybagte boller og mulighed for hyggelig samvær med hinanden.
Jeg har valgt at gå til babysalmesang for at få
et pusterum fra den daglige barselsbobbel i
hjemmet og give mig fred til at nyde mit barn
blandt ligesindede og et meget hjerteligt personale. Derfor kan jeg varmt anbefale nybagte
forældre med børn indtil kravlestadiet at prioritere Babysalmesang højt.
Louise Stensgaard Olesen, Emils mor
(fotos fra sognemedhjælperens arkiv)

Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra en viden om, at sang og musik stimulerer
barnets musikalske og sansemotoriske udvikling. En baby forstår ikke salmerne, men kan
sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed. Babysalmesang giver desuden en mulighed for at opleve kirkerummet, nyde
musikken på en uformel måde og inspiration til at synge og bevæge sig med babyen derhjemme. Babysalmesang kræver ikke et stort kendskab til kirken, og man behøver ikke
være et musikalsk geni for at deltage. Alle kan være med! Husk, at forældrenes stemme er
babyens yndlingsstemme. (https://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/boern-og-unge/babysalmesang)
www.pastorat.dk
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Lørdag den 25. april i Vejlby kirke
Dion Maack Ayti, Bolsvej 42
Mads Rothaus Hertz, Tobisvænget 30
Mads Søby Thiemer, Rugårdsvej 86, Harndrup

Rasmus Andreas Aagaard Olsen, Store Landevej 123, Årup
Sigurd Holst Valentin, Pæregrenen 97
William Zander Zanella Møller Gregersen, Blommegrenen 11, Ejby

Lørdag den 2. maj i Røjleskov kirke
Simon Lauge Smolarz, Klaveret 9

Store Bededag den 8. maj i Strib kirke
Allan Tage Lidegaard, Vilhelm Heroldsvej 7

Store Bededag den 8. maj i Vejlby kirke
Nicoline Haaning Bjerg, Klaveret 10
Anna Bendorf Brandt, Christchurch, New Zealand
Cecilie Uldahl Eskildsen, Rudbæksbanke 10
Emma Lund Geertsen, Gl. Strandvej 142
Mathilde Hartmann, Bolsvej 10
Nanna Zaar Jelling, Stribgårdvej 49
Abby Marie Jensen, Røjlebygade 32
Freja Jerrild Jessen, Fabrikvej 6
Mathilde Tougaard Johansen, Skolevej 16
Julie Bæksted Kristensen, Münstervej 42
Mathilde Holm Nielsen, Strib Landevej 19
Lykke Vind Ritterbusch, Strib Landevej 40
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Phillip Thor Frederiksen, Strib Landevej 89
Thorbjørn Vestergaard Philipsen Hvam, Klintholmvej 15
Kasper Aagaard Jensen, Tårupvej 9
Andreas Løkke, Abelonelundvej 33
Mads Asferg Nielsen, H.C.Lumbyes vej 28
Marc Petræus Poulsen, Vestergårdvej 21
Laurids Bach Skøtt, Kilevænget 7
Rune Schneider Wiemann, Bolsvej 18

Lørdag den 9. maj i Vejlby kirke
Marie Sommer Boesen, Vestergårdvej 57B
Isabella Dueholm Christensen, Brændeskovvej 115
Isabella Høj Dam Mørk Christensen, Tjærepletten 17

Sophie Lee Jensen, Platanhaven 23
Anna Stenkil Mogensen, Nørre Alle 30
Liva Holm Nielsen, Fuglebakken 14
Jackline Petrova Lefoli Pedersen, Emil Reesens Vej 20
Nicoline Harder Kraul Schack, Pæregrenen 60
Anne Thuesen Schousen, Røjlemosevej 46
Bella Vigen Thagaard, Kongensstræde 47 st., Fredericia
Max Borbjerg Skyt Andersen, Vilhelm Herolds Vej 13
Sebastian Pastwa Jensen, Rørkærsvej 10
Laurids Aagaard Jensen, Taarupvej 9
Valdemar Mengers Sero Karstensen, Jacob Gades Vej 16
Gustav Risgaard Kjær, Münstervej 13
Eskild Vesterby Knudsen, Brændeskovvej 95
Mikkel Kondal Birch Larsen, Vestergårdvej 116
Troels Esbjørn Kragh Liljegren, Brændeskovvej 93
Bastian Bundgaard Pedersen, Plantagen 17
www.pastorat.dk
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David Rasmussen, Korsbjergvej 4
Jeppe Møller Skovgaard, Nørre Alle 28
Anders Schak Toustrup-Jensen, Platanhaven 25
Mathias Beck Ulvsbjerg, Parallelvej 12
Magnus Lindholm Ussing, Münstervej 21

Søndag den 10. maj i Vejlby kirke
Julie Nørskov Andersen, Brændeskovvej 67
Nynne Skovgaard Andersen, Søborg Alle 32
Chastine Amalie Christiansen, Violinen 15
Jennie Hansen, Violinen 4
Celia Kristiansen Honoré, Chr. Danningsvej 66

Smilla Juul Jacobsen, Flyglet 10
Freja Simmen Ludvigsen, Hovkrogvej 40
Kamilla Mia Madsen, Hovkrogvej 20
Anna Ankerstjerne Neergaard, Røjlemosevej 12
Juliane Brodorf Rønnemose, Strib Landevej 9A th.
Elin Clémence Torpegaard Vessaz, Røjlemoseve 41
Maya Søgaard Virtanen, Vestergårdvej 22
Mikkel Robert Thorgny Hansen, Skolevej 6
Nikolaj Jacobsen, Gl. Slotsvej 25
Jonas Kloppenborg-Skrumsager, Vestergade 2 A 1 th
Jakob Gunnar Andersen Kold, Staurbyskovvej 10
Jonas Benjamin Lauritzen, Kilevænget 12
Hans Lautrup Lund, Gyvelhøj 5
Mads Olesen, Vestergårdvej 68
Philip Braae Poulsen, Nørre Alle 20
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Hermed indbyder vi til årets sogneudflugt:

Mellem Kolding og Ribe
Lørdag d. 20. juni kl. 8.00-18.00
Dagens program:
8:00 Afgang fra Strib Sognegård.
Formiddagskaffe m. rundstykke ved Jels sø.
10:30 Rundvisning i
Skrave Kirke
og gåtur til
genforeningsstenen.

12:00 Middag på
Hotel Rødding.
14:00 Omvisning i
Sønderskov Museum.
15:30 Kaffe og kage på
Hotel Skibelund Krat.
16:15 Foredrag og gåtur i parken.

18:00 Hjemkomst.
Pris pr. deltager er 200 kr.
(børn under 16 år gratis) - alt inkluderet.
Tilmelding og betaling til sognemedhjælper Kristine Z. Nüchel
(kirkemedarbejder@pastorat.dk eller sms 40 22 01 30) senest den 10. juni.
www.pastorat.dk
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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
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
Kirkebladet udgives af
Vejlby-Strib-Røjleskov menighedsråd.
Redaktion: Bente K. Nørgård-Sørensen,
Søren Nørgård-Sørensen,
Kristine Z. Nüchel, Torben Iversen (ansv.)

Organister
Birgitte Skovmand

Tlf. 21 81 69 65, organist@pastorat.dk
Helle Sørensen
Tlf. 30 25 90 53, hds@pastorat.dk

Menighedsrådets formand

Forsidetegning: Katja fra Børnekoret
Tegninger i kirkebladet: Børnekoret
Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart

Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Deadline for næste blad: 1. juni 2020

Lydia Kragh-Hansen, 64 40 19 58

Kirkeværge

Materiale og indlæg sendes til redaktionen på
mail: vsr_pastorat@mail.dk
Du kan finde kirkerne på Facebook:
Vejlby-Strib-Røjleskov kirker
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