Vejlby - Strib - Røjleskov pastorat

Kirkebladet
August - Oktober 2020

BJERGPRÆDIKEN
Den gyldne regel
”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem.”
Mahæusevangeliet kap. 7, v. 12

Fra redaktionen
”Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig.
Snart kolde farver i sky og vand,
snart nøgne piger ved hver en strand.
Mer, mer, mer
jeg dog dig elsker, hver gang du ler.
Du er i sindet jo lunefuld,
dog hjertet inderst er pure guld,
et eventyr er dit glade navn,
og blomster lyser ud af din favn.
Kom, kom, kom
i drømme gror under månens horn.”
(Thøger Larsen, 1923)

Vi er mange, der nu er ved at afslutte vores ferie; ikke den tvungne. Vi har været
igennem en lang periode, hvor meget har sveget os. Vi er næsten alle kommet ud
på den anden side og har lært meget. COVID-19 er IKKE kun dårlige oplevelser. Vi
har lært at kommunikere på andre måder, at ﬁnde ro i hverdagen og sætte pris på
det samvær, der er åbnet op for.
Kirken var også lukket, men det forhindrede os ikke i at opleve budskabet på andre
måder; stor tak til det personale, der indgik heri.
Selv havde jeg megen glæde ved at synge
med Philip Faber hver dag. Her ﬁk jeg genopfrisket hele den dejlige sangskat. Jeg
ved også, at r igtig mange i det danske
land nød det.
Lige som vejret er uforudsigeligt, har vi
også lært, at hverdagen ikke er hverken
sort eller hvid; den er mangfoldig.
Fortsat god sommer med al dens lunefuldhed.
Bente Nørgård-Sørensen
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”Alt, hvad I vil, at mennesker
skal gøre mod jer, det skal I
også gøre mod dem.”
Ordet fra Mattæusevangeliet handler om
gensidighed, empati og omtanke.

Matthæusevangeliet 7, 12

Fra vi er børn lærer og hører vi, at vi skal være gode ved hinanden. Og ind imellem
bliver vi mindet om – ”Tænk nu, hvis det var dig selv…”, som blev holdt udenfor,
havde brug for hjælp, eller hvad det nu kan være.
Ræven og storken
er en illustration af
en af Æsops fabler
og ﬁndes på kalkmalerier ﬂere steder,
billedet her er fra As
kirke i Juelsminde.
I historien indbyder
ræven en stork til
middag, men serverer kun suppe på et
ﬂadt fad, så storken
kun kan få ganske få dråber op med næbet. Storken inviterer så ræven, men denne gang bliver der serveret i en krukke med en høj, slank hals. Og kun storken selv
kan få noget at spise, og det er nu rævens tur til at stå der og føle sig afmægtig.
Fablen og billedet på kirkevæggen kan begge minde os om den gyldne regel, at vi
skal ville og gøre for hinanden det gode. Ligesom vi selv har brug for at blive behandlet godt.
I fablen gør ræven og storken, som de gør, for at drille den anden. Men historien
kan alligevel også illustrere, at den gyldne regel ikke er helt så enkel, som vi måske gør den til.
Vi skal være gode og barmhjertige mod hinanden, det ved vi. Det får os måske til
at gøre og give det, der passer til os selv, men glemme, hvad det andet menneske
trænger til.
Man trøster ikke en ræv med mad i en højhalset krukke, en stork får ikke stillet sin
sult fra en ﬂad tallerken. Og det er såmænd det samme med mennesker. Det er
ikke sikkert min ven ﬁnder trøst i det samme som jeg selv.
Det jeg trænger til, når jeg er trist og træt, er måske noget andet end det, der kan
hjælpe og glæde den, der står ved siden af mig.
www.pastorat.dk
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Den gyldne regel siger os, at vi skal gøre og give det gode. Og det er også at spørge og lytte og være åben for den anden – og for forskellighed.
Bente Luise Toft, sognepræst

Der bliver smurt rigtig mange madder i Kir kens Korshærs Varmestue i Fredericia.
Ostemadder, madder til frokost og madder til madpakker.
De bliver ikke smurt af sig selv. De bliver smurt, fordi gode hjerter og ﬂittige hænder tager del i fællesskabet med udsatte medmennesker.
Og der er muntert i vores
åbne køkken og i kaﬀestuen. For de frivillige har
overskud til en snak og en
sjov bemærkning, imens
de skærer, smører og pynter brødet.
I 2015 udleverede varmestuen 1115 madpakker. I
2016 blev det til 1461 madpakker. Herefter holdt vi
op med at tælle, men efterspørgslen er støt stigende.
Når der er pause i køkkentjansen, sætter de frivillige sig ved bordet med en ostemad og en kop kaﬀe. Og så går snakken fra bemærkninger om det varme sommervejr til de personlige problemer og sorger, for eksempel, manglende udbetaling af boligydelse, smerterne i kroppen, en vens alt for tidlige død.
Vores fællesskab hylder de to udsagn: Delt smerte er lettere at bære. Gode øjeblikke tæller. Og ostemadderne kan vi ikke undvære. Som en af vores folk engang
skrev til os: ”Guds rige er som varmestuen, alle er velkomne, og hvis der er optræk til vederstyggelighed, smører vi blot nogle ﬂere ostemadder. Der ﬁndes intet helvede, kun for få ostemadder.”
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Heldigvis plejer vi at have både de ostemadder og de ﬂittige hænder og hjerter,
som vi har brug for.
Kirkens Korshærs Varmestue i Danmarksgade 79, Fredericia, tilbyder et fristed til
udsatte mennesker. Her er altid kaﬀe på kanden, og der bliver serveret gratis
mad og ydet praktisk hjælp i form af adgang til pc, kontakt til oﬀentlige myndigheder, bad, tøjvask og
tøj til årstiden.
Men først og sidst er varmestuen et levende fællesskab.
Merete Ørskov,
korshærspræst,
Fredericia

Kirkens Korshær er en hjælpeorganisation, der med udgangspunkt i folkekirkelige værdier udfører socialt arbejde i Danmar k.
Siden 1912 har Kirkens Korshær hjulpet socialt udsatte mennesker i Danmark –
hjemløse, misbrugere, psykisk syge, ensomme, fattige.
”Vores arbejde hviler på det kr istne menneskesyn og tager udgangspunkt i værdierne omsorg, nærvær og respekt. Ethvert menneske er enestående og værdifuldt
i sig selv. Derfor er vores mission at værne om vores medmennesker ved at give
basal hjælp og ved at protestere mod nedgøring og overgreb.”
Støt arbejdet og læs mere om Kirkens Korshær på https://kirkenskorshaer.dk/

www.pastorat.dk
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At være medlem af menighedsrådet
Lydia Kragh-Hansen fortæller: ”For en hel del år siden blev jeg spurgt, om jeg ville indgå i Røjleskov
menighedsråd. Og det var jeg, hvor jeg deltog indtil oprettelsen af Vejlby - Strib Røjleskov Pastorat, hvor jeg fortsatte som menighedsrådsmedlem.
I tiden i Røjleskov Menighedsråd skulle jeg som kirkeværge bl.a. udskrive legatbreve. I min nuværende funktion som kirkeværge har jeg ansvar for, at kirkegårdsprotokollerne m.v. bliver ført a jour og konfereret. Kirkeværgen skal påse, at inventar og omgivelser er i orden, og hvis ikke det er tilfældet, skal det aBjælpes i
samarbejde med bl.a. menighedsrådets ejendomsudvalg. Hvis der skal udfærdiges
skadesanmeldelse efter tyveri og skade på bygninger
mv, er det min opgave at foranledige oplysningerne
videre til Folkekir kens Forsikringsenhed for at få erstatning for skaderne, som det blev aktuelt efter det
ret så omfattende skybrud sidste år.
Når der aBoldes syn / provstesyn er man som kirkeværge forpligtet til at deltage. Kirkeværgen har også
tilsyn med vedligeholdelse og renholdelse af kirkegården. Sammen med ledende graver Jens Otto Nielsen
har jeg aftalt at tage nogle runder på kir kegårdene for
at vurdere, om der er noget, der kunne være gjort
bedre. Her i den værste del af corona-krisen har tilsynet været sat på standby, men vil blive gennemført
snarest. ”
Hans Graversen fortæller: ”Menighedsrådet fastlægger de overordnede rammer
for personaleledelsen. Kontaktpersonen er den person, der i det daglige varetager menighedsrådets arbejdsgiverfunktioner inden for de rammer, menighedsrådet har fastsat.
Kontaktperson leder de 4 årlige medarbejdermøder, hvoraf de to har en fastsat
dagsorden, hvor de 2 andre ikke er så fast struktureret, men fokuserer på, hvad
der rører sig blandt personalet og relationer til menigheden. Her i pastoratet tilrettelægger personalet selv hverdagen efter givne retningslinjer, hvor kontaktpersonen så kan hidkaldes, hvis der sker ændringer eller opstår problemer.
Kontaktpersonen er ansvarlig for, at vakante stillinger opslås. Kontaktpersonen
varetager ligeledes de personaleadministrative opgaver i forbindelse med ansættelser af fast personale og vikarer. Det er således en spændende vifte af opgaver,
som kontaktpersonen har ansvaret for.
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Det er en udfordring, at ledelsen foregår efter moderne ledelsesprincipper, således, at vi har et personale, der er glade for deres arbejde og udfører dette ansvarligt og etisk korrekt.
Her i sognet er det en
glæde at kunne gå
rundt og tale med et
altid positivt personale, som løser opgaverne på en ansvarlig
måde og er med til at
udvikle sognet i en
ægte symbiose.”

Gravsted kan fortælle familiens historie
I anledning af 75-året for befrielsen var ﬂere gravsteder pyntet med 4. maj bu ketter. Dette gjaldt også for vore forældres gravsted, som tillige var pyntet med en
VE-Day Poppy Wreath (oversat: Europæisk Sejrs Dag Valmuekrans).
VE-Day er den engelske markering af datoen for Tysklands kapitulation d. 8 maj
1945 og dermed den oﬃcielle slutning på 2. Verdenskrig i Europa.
Der er nemlig i vores lille familie tradition for også - og måske især - at fejre
VE-Day, som vi kalder for “fars befrielsesdag”, fordi vores far, Tom, der var kr igssejler i England under hele
krigen, nu endelig kunne
komme hjem til familien efter 5 lange og farefulde år.
Historien kan læses i Poul
Christensens beretning
“Krigssejleren Tom fra
Strib” (www.poulc-strib.dk/
krigssejleren-tom-fra-strib)
Britta Riis, Kirsten-Jane
Andersen, Vilhelm Thorgny
Hansen
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Orientering fra menighedsrådet
Alt blev pludseligt anderledes – forrige kirkeblads mange programpunkter lå i ruiner – menighedsrådet og andre blev hjemsendt grundet covid-19 smitterisikoen.
Der måtte træﬀes svære beslutninger bl.a. om at ﬂytte forårets konﬁrmationer til
et senere tidspunkt.
Vi glæder os over, at forholdene er på vej mod normalen, omend det nok bliver
september, inden kirke - og menighedsliv er tilbage i fuldt omfang. Arbejdet på
kirkegårdene har næsten ikke været berørt af adfærdsreguleringer, idet medarbejderne her kunne møde på arbejde igen efter få dages hjemsendelse. Andre
hjemsendte medarbejdere har ventet utålmodigt på genåbning af kirker og Sognegård.
Arbejdet med udskiftning af
taget på Vejlby kirke er forløbet helt uden hindringer,
og fremdriften er så god, at
vi forventer arbejdet afsluttet omkring årsskiftet – et
par måneder før oprindelig
planlagt.
Middelfart kirke er lukket
nu og det næste 1½ års tid
på grund af indvendig
istandsættelse. I den anledning har menighedsrådet i Middelfart spurgt om mulighed for at låne kirkerne her i pastoratet. Det har vi sagt ja til, og det betyder, at
der vil være ﬂere kirkelige handlinger end normalt i kirkerne i månederne fremover – nok især i Vejlby kirke, som kan rumme ﬂest, men også Røjleskov og Strib
kirker kan komme i spil – alt sammen efter aftale og koordinering sognene imellem. Middelfart sørger selv for personale og alt det praktiske i forbindelse med
deres kirkelige handlinger her i pastoratets kir ker.
En meget væsentlig aktivitet i de 3 sogne Vejlby, Strib og Røjleskov er menighedsrådsvalget nu i efteråret 2020. Som
tidligere nævnt er der kommet nye regler for aBoldelse af menighedsrådsvalg.
Der er orienteringsmøde tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.00 i Sognegården
i Strib – her bliver der orienteret om valgregler og om menighedsrådsarbejdet
generelt.
8 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

www.pastorat.dk

På sognenes vegne skal der lyde en
opfordring til at møde op – og gerne med forslag til kandidater til det
kommende valg.
Medlemmerne til menighedsrådet
vælges på en valgforsamling
tirsdag den 15. september 2020.
Svend Aage Jensen, formand

Strib kirke tilbyder

JUNIORKONFIRMAND
for alle drenge og piger i 3. klasse på Strib skole.

Vi glæder os til at få besøg i kirken
af eleverne på 3. årgang.
De kan melde sig til enten i efteråret 2020 eller i foråret 2021.
Begge forløb bliver på 9 torsdage fra kl. 14.15-15.30.
Eleverne hentes på skolen, hvorefter man følges ad til kir ken. Her tager organist
Helle Sørensen eleverne på rejse i biblens historier og kirkens underfundigheder.
Eftermiddagene krydres med hygge og aktivitet i sognegården. De 9 torsdage
afsluttes med deltagelse i en søndagsgudstjeneste. Præsterne og det øvrige personale i kirken er også en del af forløbet.
Efterårshold: Torsdag d. 3.september 2020, med gudstjeneste d. 15.november.
Forårshold: Torsdag d. 11.februar 2021, med gudstjeneste Palmesøndag d. 28.marts.
Tilmelding: Skriv enten "efterårshold" eller "forårshold" og navn og
kontaktoplysninger til Helle Sørensen: tlf. 30259053, hds@pastorat.dk

www.pastorat.dk
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Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

9. august

9.00

10.30

9. s. e. trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

15. august

10.30

Lørdag

Konﬁrmation *
(Jes Rønn Ha nsen)

16. august

9.00

10.30

10. s. e. trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

23. august

9.00

10.30

11. s. e. trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

30. august

10.30

9.00

12. s. e. trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

6. september

10.30

9.00

13. s. e. trinitatis

Høstgudstje neste
(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

13. september

9.00

10.30

14. s. e. trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

20. september

9.00

10.30

15. s. e. trinitatis

(Bente Luise Toft)

Høstgudstje neste
(Bente Luise Toft)

26. september

10.30

Lørdag

Konﬁrmation *
(Bente Luise Toft)

27. september

10.30

19.30

16. s. e. trinitatis

Høstgudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

3. oktober

10.30

Lørdag

Konﬁrmation *
(Bente Luise Toft)

4. oktober

10.30

10.30

9.00

17. s. e. trinitatis

Konﬁrmation *
(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

11. oktober

9.00

10.30

18. s. e. trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)
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Vejlby Kirke

Strib Kirke

18. oktober

10.30

9.00

19. s. e. trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

Røjleskov Kirke

25. oktober

10.30

9.00

20. s. e. trinitatis

Familiegudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

1. november

10.30

19.30

10.30

Allehelgen

Mindegudstje neste
(Bente Luise Toft)

Mindegudstje neste
(Bente Luise Toft)

Konﬁrmation *
(Jes Rønn Ha nsen)

* Se konﬁrmandnavne på kirkens hjemmeside: http://pastorat.dk/det-sker/konﬁrmander
Til lykke med konﬁrmationerne!

Høstgudstjenester
Traditionen tro fejrer vi høsten med gudstjenester i Strib, Røjleskov
og Vejlby kirker henholdsvis den 6., 20. og 27. september.
Velkommen!

Allehelgen
Søndag d. 1. november er det Allehelgen.
Allehelgen er dagen, hvor vi samles og mindes vore døde.
Ved gudstjenesten i Røjleskov og Vejlby kl. 10.30 og Strib kl. 19.30 læser vi navnene op på
dem, der er bisat eller begravet i årets løb.
Vi tænder lys og musikken og læsningerne står i håbets tegn.

Indsamlinger

Kirkebilen

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

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

Juli/August:
September:
Oktober:

Folkekirkens Nødhjælp
Dansk Missionsråd
KFUM’s Sociale Arbejde

MobilePay ønskede bidrag til 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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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. 9.00 fra 20. august til 8. oktober.
Tilmelding til Kristine Z. Nüchel, mob. 40 22 01 30 eller kirkemedarbejder@pastorat.dk

Legestuen
Hver tirsdag kl. 10-11.30 er der legestue i Sognegården
for børn under 5 år ifølge med en voksen.
Mere information: Lene Simonsen, 27 82 25 35 eller
Facebook - Molly Strib Legestue

Kirkekor
Korskolen (8-10 år) øver tirsdage kl. 14-15, korleder Helle Sørensen.
Kirken tilbyder at følge børnene fra og til skolen. Korskolen består af sanglege og
øvelser, der styrker stemmen. Samtidig synges nyere kirkelige sange, kendte salmer og korsvar, der hører med til gudstjenestens repertoire. Efter lidt tid deltager
børnene også i gudstjenesterne sammen med børnekoret.
Opstart tirsdag den 1. september.
Tilmelding til korleder Helle Sørensen, hds@pastorat.dk

Børnekoret (9-12 år) øver onsdage kl. 14.15-15.30, korleder Helle Sørensen.
Børnekoret er for de lidt ældre børn eller dem, der har gået i korskole. Vi arbejder
videre på at være fortrolige med indholdet i gudstjenesterne og samtidig øver vi
os så småt i at synge ﬂerstemmigt og ikke mindst har vi en årlig julemusikgudstjeneste og forårskoncert. Børnekoret er åben for nye medlemmer.
Opstart onsdag den 12. august.
Tilmelding til korleder Helle Sørensen, hds@pastorat.dk

Motetkoret (13 år +) øver torsdage kl. 16-17, korleder Birgitte Skovmand
Motetkoret optager nye sopransangere.
Kontakt korleder Birgitte Skovmand, 21 81 69 65

Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10-11.30 er der kaﬀe, rundstykker, sang og et lille foredrag i
Sognegården. Opstart den 26. august. Vel mødt!
Formiddagskaﬀe onsdag d. 12. og d. 19. august - tilmelding til Christel, 92 43 93 30
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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. Vi hygger os med at lave et måltid
sammen og siden hen nyde det i hinandens selskab med snak om løst og fast.
Spise sammen aften kl. 16.00 i Sognegården: 17. august, 14. september,
12. oktober, 9. november og 14. december.
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 Hanne Pristed, 86 27 61 07

Strikkeklub
Den første onsdag i hver måned kl. 14-15.30 strikker, hækler, broderer, snakker og drikker vi kaﬀe i Sognegården.
Der er plads til alle, og manglende erfaring er ikke en undskyldning for at fravælge strikkeklubben. Der er mulighed
for at deltage i et fælles projekt (vi broderer salmetæppe)
eller man kan sidde med sit eget håndarbejde.
Tilmelding og information hos Ina Hansen, 24 80 40 73

Bibel-Marathon – få læst hele Bibelen
Vi kan igen læse Bibelen sammen. Vi mødes cirka
hver 3. uge, hvor vi kort vil samle op på de afsnit
vi har læst.
Vi mødes på følgende tirsdage kl. 19.00 til 21.00
i Sognegården i Strib:
8. september (2. Mosebog 1-20/Markusevangeliet); 29. september (2. Mosebog
21-40/Lukasevangeliet); 20. oktober (3. Mosebog/Apostlenes Gerninger);
10. november (4. Mosebog/Johannesevangeliet); 1. december (5. Mosebog/
Romerbrevet); 15. december (Josvabogen/1. Korintherbrev).
Mere information hos sognepræsterne Jes Rønn Hansen og Bente Luise Toft
(se bagsiden på kirkebladet)
www.pastorat.dk
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RELATIONER SKABES MED ET SMIL
Da statsminister Mette Frederiksen på et
pressemøde d.11. marts lukkede Danmark
ned for at begrænse spredning af Corona
smitte i samfundet, var det uden en manual for, hvordan de kommende måneders utallige udfordringer skulle håndteres.- Bl.a. er vores plejehjem steder, hvor
en stor andel af beboerne er i høj risiko
for, at blive meget syge, hvis de får Corona virus. Derfor var det helt essentielt, at:
”Alle gør, hvad man kan, for at beskytte de mest udsatte i vores samfund, og accepterer, at vi er i en alvorlig situation, som stiller krav til os alle sammen”, udtalte
statsministeren.
De første dage blev der fulgt med i alle pressemøder omkring Coronaens spredning i Danmar k. Beboerne har på hver deres niveau fulgt med via nyhederne i
pressen. For beboerne på Rudbækshøj plejehjem betød det fra den ene dag til
den anden, at de blev afskåret fra omverdenen uden mulighed for at få besøg af
børn og børnebørn, og hvor medarbejderne skulle forholde sig til mange skiftende sundhedsfaglige retningslinjer.
Denne periode har for nogle været meget svær, fordi der blev taget en kommunal
beslutning om, at døende og kritisk syge måtte få besøg, og de øvr ige beboer
måtte ikke. Grundet tavshedspligt har det ikke været muligt, at oplyse om, hvorfor naboen måtte få besøg. Nedlukningen har både været svær at tackle for dem,
som kunne give udtryk for det, men det har især været svært for de beboere, som
intet sprog har. Oplevelsen af, at familien ikke kommer – ”har de glemt mig”? Vi
ved jo ikke, hvad den enkelte føler inden i. De mangler gensynsglæden ved at se
familien. Vi kan tvivle på, om de kan kende deres familie, når de kommer.
Oven i de manglende besøg, kom beslutningen om den anbefalede brug af værnemidler for medarbejderne. Nogle beboere har taget det med et smil og spurgt ind
til, om det er fastelavn. Så er der den øvrige gruppe, som er meget aBængig af, at
se hele vores ansigt, for at kunne aﬂæse os. Nu er det svært at skabe en relation
og få et smil. Enkelte beboer har fundet ud af, at aﬂæse medarbejderne ved at se
på deres øjne. Beboerne giver også spørgende udtryk for, hvornår kommer den
gamle hverdag tilbage, hvor de kunne komme til tirsdagscafe, søndagscafe, banko og allermest savner de fredags ballet.
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For medarbejderne har det været en udfordrende tid. I starten kom der hele tiden
nye retningslinjer om, hvordan de skulle forholde sig. Nogle gange var der lidt
ventetid på retningslinjerne, da de jo lige skulle udarbejdes først, og de sidste ting
skulle falde på plads. Så skulle de nye retningslinjer forstås, det er jo også en opgave i sig selv. Det sagte og det skrevne ord kan være svært at forstå, vi har jo
læst det samme, men man opfatter det ikke ens. Det er også svært at forstå nogle af beslutningerne, hvad er meningen og hvad er betydningen.
Det gik rimeligt smertefrit i starten, da der ikke måtte komme besøg, men det var
også en svær tid, for der opstod konﬂikter og misundelse over, at nogle måtte få
besøg. Her var det ikke kun beboerne, men også de pårørende, som kom i spil.
Mange pårørende har været forstående, men der har også været nogle imellem,
som har haft det svært ved at overholde retningslinjerne. Det påvirker jo også
personalet at måtte sige nej til pårørende, at man ikke må vinke ved vinduerne
eller gå en tur. Dette var før, der blev åbnet op for terrasse besøg.
Brugen af værnemidlerne har både givet gode og dårlige oplevelser. Det er specielt svært, når beboeren ikke rigtig kan forstå situationen. Når man som medarbejder ikke kan skabe relationen, for hos nogle beboere skabes relationen med et
smil. Det gør jo noget ved medarbejderne, at de ikke kan få beboeren til at smile,
og plejesituationer bliver svære, når ansigtsmimik og kropssprog er en stor del af
den gode relation mellem beboere og medarbejder.
Nu, hvor vi er nået så langt i Corona forløbet, kan tankerne jo godt glide hen på,
hvornår den ”normale” hverdag kan starte op igen, hvor Corona ikke tager al opmærksomhed!! Vi savner alle det ”liv”, der plejer at være i vores hovedbygning af
kortspillere, billard herrerne,
patchwork damerne og alle de frivillige, samt øvrige,
der bruger vores
hus.
Mange sommerhilsner fra Beboere og medarbejder
på Rudbækshøj
Plejehjem!
Liselotte Ebert,
Plejehjemsleder
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BØRN HJÆLPER BØRN
Børn, der hjælper børn, er et hit på BørneTelefonen. Børnenes brevkasse ”Børn
hjælper børn” blev sidste år læst 150.000 gange. Breve om forelskelse og familie
er de mest populære.
Hos Børns Vilkår og TrygFonden, som står bag udviklingen af ”Børn hjælper
børn”, oplever man, at børnene er rigtig gode til at r ådgive hinanden – særligt,
når det drejer sig om emner såsom kærlighed, venskaber og seksualitet. ”Børn er
fantastiske til at støtte og vise hinanden, at man ikke er alene om problemerne,” fortæller udviklingschef i TrygFonden, Dorte McGugan Pedersen.
”Børn hjælper børn” er blevet til på
baggrund af feedback fra børn, som på
BørneTelefonen har efterlyst et sted,
hvor man kan søge råd og støtte fra
andre børn og unge.
”Vi har derfor lavet en blanding af en brevkasse og et forum på BørneTelefonens
hjemmeside – en slags Mads og Monopolet til børn. Hver uge udvælges 5-6 breve,
som lægges ud på siden. Herefter kan andre børn indsende råd til brevene. I gennemsnit får et brev 6 råd og det er ofte meget forskellige råd. Det viser, at der er
mange vinkler på den enkeltes problem,” siger børnefaglig konsulent på BørneTelefonen, Charlotte Smerup.
For at støtte børn i at hjælpe
hinanden endnu mere, lancerer
Børns Vilkår og TrygFonden en
landsdækkende kampagne for
”Børn hjælper børn”.
Alle landets 4. og 6. klasser
modtog en samling gratis materialer til trivselsarbejdet i klassen og en guide til at komme
godt omkring nogle af de emner, der fylder mest i børns liv.
Materialet indeholder bl.a. 30
kort med spørgsmål fra ”Børn
hjælper børn”.
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Kampagnen ”Børn hjælper børn” skal hjælpe lærere og elever med at tage fat på
nogle af de svære emner, der fylder i børnenes liv netop nu, fx drillerier, kærester, sociale medier, kroppens udvikling og venskaber. Børnene
skal blive endnu stærkere til at støtte og hjælpe hinanden med
nogle af de små og store forhindringer, som de møder i skole og
fritid.
To kendte ansigter fra børnenes YouTube-univers sætter fokus
på kampagnen og åbner op for en snak om nogle af de lidt svære
emner, der optager børnene.
Selvom voksne også har været børn engang, så ved børn stadig
mest om at være barn. Det gode er, at barnet nogle gange ser, at
der er andre, der har det samme problem. Og så føler barnet ikke, han/hun er den
eneste. Voksne har tit en anden og ældre opfattelse end en selv, hvorimod andre
unge lever i den samme hverdag som en selv, og derfor bedre kan relatere til ens
situation.
Loven siger, at alle børn skal behandles ordentligt!
Sammenfattet af Kristine Zarina Nüchel efter https://bornsvilkar.dk/nyheder/boernder-hjaelper-boern-er-et-hit-paa-boernetelefonen/ og https://bornetelefonen.dk/
bornhjaelperborn/
BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der
har tid til at lytte. Når venskaberne slår gnister. Når forældrenes skilsmisse gør
ondt i maven. Når børnene udsættes for så grusomme svigt, at de næsten ikke
kan få det sagt.
Hver dag, året rundt sidder vores frivillige rådgivere på BørneTelefonen klar til at
lytte og rådgive børn og unge i Danmar k om deres problemer, store som små.
Det er gratis og anonymt at ringe til BørneTelefonen. Og man kan heller ikke se
på telefonregningen, at et barn har ringet til os på 116 111. Børnene bestemmer
helt selv, hvad de har lyst til at tale om, vi lytter, giver gode r åd og for klarer børnene om deres rettigheder.
På BørneTelefonen kan børnene også få rådgivning på sms, chat eller igennem
vores Brevkasse og Børn hjælper børn-forum, hvis de føler sig mere trygge ved
det. Rådgivere kan også tilbyde en professionel bisidder til de børn, som ringer til
BørneTelefonen og som har brug for hjælp i mødet med den oﬀentlige forvaltning.
Læs mere på: https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/boernetelefonen/
www.pastorat.dk
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Hvad er et provstiudvalg?
Hierarkiet i folkekirken består af Menighedsråd, Provsti,
Stift og øverst oppe Kirkeministeriet. Middelfart provsti er geograﬁsk sammenfaldende med Middelfart kommune og består
af 21 sogne og 13 menighedsråd. I Middelfart
provsti er der nedsat et provstiudvalg, som
består af provsten og 6 medlemmer valgt af
de 13 menighedsråd, samt 1 af provstiets
præster valgt af præsterne i provstiet. I provstiet er der ansat en provstisekretær.
Provstiudvalget er en forvaltningsinstans,
som træﬀer beslutninger på provstiudvalgsmøder. Provsten er forretningsfører for udvalget.
Provstiudvalgets opgaver:
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Udvalget fastlægger efter et budgetsamråd med menighedsrådene rammebevillingerne for kirkekassernes driftsudgifter og anlægsudgifter.
Udvalget påser, at kirkekassernes budget er i overensstemmelse med de
fastlagte rammer og bevillinger, og er det ikke tilfældet, korrigerer udvalget
budgettet.
Udvalget vælger en bygningssagkyndig til sammen med provsten at foretage syn af kir ker, kirkegårde, præsteboliger, sognegårde og anden fast ejendom.
Udvalget skal afgive erklæring i alle sager om køb, salg, opførelse, nedrivning, istandsættelse eller ombygning af fast ejendom, som efter reglerne
skal forelægges stiftsøvrigheden og evt. kirkeministeriet til godkendelse.
Udvalget træﬀer afgørelse om kirkegårdenes indretning, ændring og regulering, samt Zernelse af træer på kirkegårdene.
Udvalget træﬀer afgørelse i byggesager, som vedrører bygninger og anlæg
udenfor kirkegårdsdigerne.
Udvalget fører tilsyn med, at der udfærdiges kirkegårdsvedtægter.

Provstiudvalget er desuden ”tovholder” for en række forskellige samarbejdsprojekter i provstiet: Kalkningsudvalget; Personalekonsulent (fælles med Assens og
Midtfyns provstier); Folkekir kens Skoletjeneste (fælles med Bogense og Assens
provstier); Regnskabsføring (fælles med Bogense provsti); Kirkehøjskolen.
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Vejlby Strib Røjleskov menighedsråd er repræsenteret i provstiudvalget med både et lægt medlem og en præst.
Svend Aage Jensen, formand for provstiudvalget
Middelfart Provstis Kirkehøjskole er
kristendomskursus for voksne med
livsemner i kristent perspektiv.
Formålet med kirkehøjskolen er at
tilbyde kurser i kristendom, hvor deltagerne sammen kan blive k logere på
tro og religion, kirke og kristendom.
Det er kristendomsundervisning for voksne. Emnerne er centrale kristne eller religiøse
temaer, formidlet forståeligt og livsnært. Der er plads til fordybelse og også til samtale og
erfaringsudveksling.
Tilmelding sker ved at udfylde og sende tilmeldingsskemaet på hjemmesiden eller til
Grethe Krogh Jakobsen - tlf.: 23 44 18 73 - gkj@brenderupbiler.dk
Betaling sker ved fremmøde. Forplejning til alle arrangementer er inkluderet i prisen.
Læs mere på www.kirkehojskole.dk

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag:
Tirsdag den 8. september kl. 19.30 i Asperup Sognehus
Livet blandt det danske mindretal i Sydslesvig
v/ Finn Rønnow, sognepræst i Taulov
Inden ﬂytningen til Taulov i 2018 har Finn Rønnow i en årrække
arbejdet for det danske mindretal i Sydslesvig, hvor han har været sognepræst for ﬁre menigheder, ansat under Danske Sømands- og UdlandsKirker, DSUK. Der venter os en indsigtsfuld
og relevant fortælling i året, hvor vi fejrer 100 året for genforeningen.
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30 i Ejby konﬁrmandstue
Blandt veteraner i Danmark og i verdens krigszoner
v/ Per Møller Henriksen, generalsekretær i KFUMs soldatermission
I 2010 var Per udsendt som leder af KFUMs Soldaterhjem i Afgha nistan sammen med ægtefællen Merete. Her oplevede de, hvordan hjemlige rammer er særligt relevante for udsendte soldater i ét af verdens brændpunkter. Samtidig oplevede de, hvordan sårede soldater "hang ud" på KFUMs Soldaterhjem. Soldaterhjemmet er en god ramme, hvor soldaten vil opleve at blive set, og at der bliver spurgt til dennes dag.
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:

Kordegnen

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

Lene Boger
Algade 7, Middelfart
Tlf. 23 40 94 20
Mail: strib.sogn@km.dk
Træﬀes mandag og onsdag 10-13

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

Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Deadline for næste blad: 1. oktober 2020

Kirkeværge

Materiale og indlæg sendes til redaktionen på
mail: vsr_pastorat@ mail.d k

Lydia Kragh-Hansen, 64 40 19 58

Du kan ﬁnde kirkerne på Facebook:
Vejlby-Strib -Røjleskov kirker
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