Vejlby - Strib - Røjleskov pastorat

Kirkebladet
November 2020 - Januar 2021

BJERGPRÆDIKENEN
Sæt ikke dit lys under en skæppe
”Man tænder heller ikke et lys og sæer det under en skæppe,
men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne
for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og
priser je res fader, som er i himlene.”
Mahæusevangeliet kap. 5, v. 15-16

Temaet for dette kirkeblad er hentet fra Bjergprædiken i Matthæusevangeliet:
”I er verdens lys, og det skal kunne ses, ligesom en by, der ligger på et bjerg,
kan ses langt væk. Man tænder jo ikke
en lampe for at skjule den under en
skæppe. Nej, den skal stå højt og frit,
så den lyser for alle i huset. Således
skal jeres lys skinne for mennesker, så
de ser jeres gode gerninger og priser
jeres fader, som er i himlene.”
Der er nok at tage fat på. For bare
at medtage nogle få eksempler på,
hvordan vi kan hjælpe hinanden med
at skabe bedre livskvalitet for det enkelte menneske:
- Corona pandemien giver øget isolation og ensomhed specielt for mange enlige
ældre medborgere. Hvordan kan vi lindre og støtte den enkelte?
- Børn, der udsættes for seksuelle krænkelser. Hvordan kan vi sætte en stopper
for sådanne forfærdelige overgreb?
- Børn i misbrugsfamilier. Det er voldsomt indgribende for børn at være vidner til
forældres alt for store misbrug af alkohol og euforiserende stoﬀer.
Hvad kan vi gøre ved det?
- Hjemløse bærer ofte på voldsomme svigt fra deres nærmeste pårørende.
Hvordan kan vi gøre noget for disse mennesker?
I virkeligheden kan vi som enkeltindivider kun gøre ganske lidt i den direkte kontakt med de pågældende personer hvis overhovedet noget.
Vores bedste indsats vil være at støtte de organisationer og foreninger, som professionelt arbejder med de nævnte eksempler. Det kan gøres bl.a. via de mange
genbrugsforretninger, der er i vores lokalområder. Vi har i Middelfart Kommune
mere end 15 genbrugsbutikker. De støtter hver især gode formål med de overskud, som butikkerne genererer. Eksempelvis støtter Middelfart Genbrug KFUM’s
Sociale Arbejde indsats for vor børn i misbrugstruede familier. Tilsvarende yder
Kirkens Korshær en stor indsats til fordel for hjemløse. Det er en prisværdig indsats, som de mange frivillige yder for at rejse økonomi til de forskellige organisationer og foreninger. Der vil altid være behov for ekstra hænder i dr iften af genbrugsbutikkerne. Er du den næste, der på den måde kan gøre en forskel?
Tilbyd nogle timer om ugen i en god sags tjeneste.
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Tænd dit lys gennem dit møde med et medmenneske, hvor du kan fortælle om
troen på Jesus Kristus eller ved simpelthen at lytte til din nabos/næstes bekymringer. Din indsats betyder rigtig meget, og det bliver endnu bedre, når du er med i
en større gruppe, hvor alle kan dele erfaringer, fortællinger og aktiviteter.
Hvad du bidrager med, vil du som oftest få mange gange tilbage.
Tænd dit lys og bidrag med det, du gerne vil støtte.
Torben Iversen, redaktion

"Måske er det ret godt, at ”Den Nye Aftale” forlader skæppen til fordel for en
krukke. For moderne mennesker ved næppe, hvad en skæppe er," skriver profes‐
sor Johannes Nørregaard Frandsen, der er leder af H.C. Andersen‐Centeret i
Odense, på kristendom.dk.
I 2007 udgav Det Danske Bibelselskab ”Den Nye Aftale” ‐ Det
Nye Testamente på nudansk, oversat fra de originale tekster
af førende eksperter i græsk og dansk, for at historiens mest
læste bog om tro, håb og kærlighed kan ”gøres levende for
unge såvel som ældre”.
Den Nye Aftale er ikke en autor iseret oversættelse, så det er
ikke den vi bruger til gudstjenester eller f.eks. til Bibel Mar a‐
thon, som vi for kort tid siden er gået i gang med. Men den
gør det lettere at forstå sammenhænge og de svære, gamle ord ‐ den kan give en
anden vinkel på teksterne.
Professor J.N. Frandsen skriver i sin artikel om verset, som i Den Nye Aftale fra
2007 er moderniseret: ”Lyset er blevet til en olielampe, som man ikke gemmer
væk under en krukke, men stiller frem, så den kan skinne for alle i huset.”

Ved vi hvad en skæppe er?
En skæppe er et kar eller en håndskovl hulet i træ eller skabt af en bødker, som
opmåler en ottendedel tønde, det svarer til 17,39 liter.
Skæppen blev brugt til at opmåle f.eks. korn, kul og kartoﬂer.
Man havde forskellige typer skæppemål, nogle havde form at
en lille tønde af egetræ, andre var lavet af stål, og der kunne
godt være forskel på skæppernes størrelse fra egn til egn.
Skæppen blev afskaﬀet som måleenhed i Danmark i 1907.
(http://dendanskespr ogkreds.dk/2020/06/ 20/at -saette-sit-lys-under-en-skaeppe/)
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”Han var et lysende geni” – det udtryk bruger man ind imellem om meget bega‐
vede mennesker. Og vi er ikke i tvivl om, at der her er tale om et menneske, hvor
der virkelig kan tænkes, reﬂekteres og formidles ny viden. Den liga er de færreste
af os i, men mindre kan også gøre det.
I bjergprædikenen siger Jesus meget klart til sine disciple: ”I er verdens lys.”
Og det var absolut ikke fordi, at de havde gået særlig længe i skole eller var højt‐
begavede – men de havde mødt Jesus, lyttet til ham og nu var det deres opgave
at fortælle det videre. De skulle lyse op. Lade Guds ord lyse i verden og være med
til at sprede mørket.
De skulle være et him‐
mellys, skønt af de små.
Vi kan næsten høre Jan‐
teloven tone med – kom
nu ikke for godt i gang.
Men alligevel – at vide at
man er et himmellys –
det gør også noget
ved en.
Der er noget større, der
skinner med. Sådan
gjaldt det for disciplene,
og sådan gælder det for os.
Jesus ville gerne give disciplene og os mod. Så derfor ikke noget med at sætte sit
lys under en skæppe – altså forsøge at skjule lyset. Og i øvrigt, når et lys sættes
under en skæppe, eller et målebæger, som det faktisk er – ja, så går lyset ud, for
det kommer til at mangle ilt, så det kan lyse.
Med Gud i ryggen må vi være himmellys, der skinner. Det giver både frimodighed
og samtidig lidt ydmyghed. For det handler ikke om at slå mest mulig på tromme
for en selv, men netop lade Guds lys skinne gennem os. Så vi er med til at kaste
lys på en vej gennem livet.
Vi kender også udtrykket om ikke at sætte sit lys under en skæppe sådan i almin‐
delig tale. Og igen kan vi høre Janteloven tone med. Vi bruger nemlig ofte udtryk‐
ket, når vi synes en person fylder lige lovlig meget. Når hun ikke er i tvivl om egne
evner og derfor ikke sætter sit lys under en skæppe.
Vi kan let komme til at opfatte udtrykket lidt negativt.
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Men det er ikke sådan, Jesus i hvert fald har tænkt det om os.
Her formuleret med Johannes Møllehaves ord:
”Skin som et lys i en stage,
Husk at lyset er alt.
Gud er stærk i de svage,
I er Guds lys og salt…. ”
Et lys i en stage er bestemt til at lyse og lyse op. Som et billede på os mennesker –
så er vi også bestemt til at lyse op. Om det er i kraft af os selv eller det er som
himmellys, så må vi gøre det med omtanke og til glæde for andre.
Jette Rosendal, sognepræst

Salmen ”Du som har tændt millioner af stjerner” er på få år blevet kendt og
elsket. Som aftensalme, men måske allermest, når vi mister nogen.
Der er noget særligt med stjerner…
De dukker op i
mange salmer,
både gamle og
nye, som billede
på Gud, som den
der har skabt ver‐
den, spændt him‐
len ud over os,
tænder lys i vores
mørke. Om ikke så
længe, bliver vi
mindet om jule‐
stjernen igen.
Lyset, der skinner i mørket, er en ﬁneste måde kristendommen taler om Gud på.
Og om hvordan mennesker og Gud hænger sammen og følges ad.
Der dukker mange tanker op, når et menneske dør.
Om minderne, det vi har delt. Der hvor vi fulgtes ad, blev til hjælp og støtte for
hinanden. Hvor vores veje fulgtes eller skiltes igen.
Og hvad vi selv kan give videre.
Og der er tanker om evigheden, om Gud.
www.pastorat.dk
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Hvad skal vi håbe og tro? Hvordan skal vi forestille os himmelen, Paradis? Hvad
skal vi fortælle vores børn når de spørger hvor den døde er henne? Det kan vi
heldigvis tale om på mange forskellige måder, det ændrer sig vel også tit for os i
løbet af livet.
Mange jeg har talt med, fortæller, at de er glade for at tænke sådan på det, at
den afdøde nu – er en stjerne. Himmelen kan vi forstille os på mange måder, det
her en virkelig smuk en af slagsen.
For en stjerne på himlen, er en del af Guds skaberværk. Lillebitte og en del af
noget stort og smukt. Langt fra jorden, men stadig en del af perspektivet for os
som lever her endnu. Hvis vi tænker på vore døde som stjerner, så må vi også tro,
at det er Kristuslyset fra stjernen over Betlehem, de låner til at skinner med.
Vi kan være til hjælp og glæde for hinanden. Og heldigvis skinner Guds lys og
giver håb – for vores døde og for os.
Bente Luise Toft, sognepræst

Allehelgen
Mange steder landet rundt, læser man Allehelgens søndag navnene
på dem, som er døde i løbet af året. Også i vores tre kirker har det
været tradition i mange år. Det vil vi gerne holde fast i, også i år.
Familierne, der har haft bisættelse eller begravelse, får alle et brev
med en invitation.
I Vejlby og Røjleskov kirker læser vi navnene op ved gudstjenesterne kl. 10.30.
I Strib kirke er vi nødt til at gøre det anderledes pga. de begrænsninger, som myn‐
dighederne har besluttet. Der bliver således et antal korte gudstjenester, så alle
får mulighed for at være med og få en stille stund til eftertanke og fællesskab.
Tidspunkterne for de enkelte gudstjenester vil fremgå i invitationerne, som pårø‐
rende modtager.
Vi slutter af med aftenandagt kl. 19.30 i Strib kirke, som er åben for enhver, der
har lyst til at være med, i det omfang, der er plads.

Orientering fra menighedsrådet
Det første menighedsrådsvalg efter Kirkeministeriets nye cirkulære om oriente‐
ringsmøde og valgforsamling, som er vedtaget i januar 2020, er vel overstået.
Bekymringer om der nu også var kandidater nok i sognene blev også ved dette
valg gjort til skamme. Både til orienteringsmødet og til valgforsamlingen var der
pænt fremmøde på trods af tidens Corona betænkeligheder.
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I Vejlby sogn blev der valgt 2 nye medlemmer, i Strib sogn blev der valgt 3 nye
medlemmer og i Røjleskov sogn blev der valgt 1 nyt medlem. Dermed er der et
nyt fuldtalligt fælles menighedsråd på 11 valgte medlemmer plus de 2 sognepræ‐
ster, som er født medlemmer af menighedsrådet, og 1 medarbejderrepræsentant.
Det betyder så også, at der er 5 medlemmer, Lydia Kragh‐Hansen, Karen Margre‐
the Junge, Freddie Rosenfeld, Britta Bertelsen og Søren Nørgård‐Sørensen, der
efter eget ønske udtræder af menighedsrådet (p.t. er der 5 medlemmer i Strib
sogn). Jeg vil gerne benytte lejligheden til at bringe en stor tak til de afgående
medlemmer for indsatsen og det meget gode samarbejde i den snart forgangne
valgperiode. Det siddende menighedsråd fungerer til udgangen af november
måned 2020.
Det nye menighedsråd skal konstitueres inden 1. søndag i advent, hvor den nye
funktionsperiode på 4 år begynder. Vi byder de nye medlemmer velkommen i rå‐
det, og vi glæder os meget til samarbejdet i det nye fælles menighedsråd.
Udskiftning af taget
på Vejlby kirke forlø‐
ber nogenlunde plan‐
mæssigt. Leverancen
af tagsten har drillet
noget, men er på
plads nu. Der er ﬂere
rådskader i tårnets
tagkonstruktion end
først antaget, lige‐
som murværket ge‐
nerelt også er mere
medtaget – noget der
presser såvel tidsplan
som budget.
Corona forholdsreg‐
ler fylder fortsat me‐
get og ikke mindst nu, hvor gudstjenester og anden aktivitet i julemåneden skal
planlægges. Der er truﬀet svære beslutninger om bl.a. juleaftensgudstjenesterne.
Desværre må vi nok indstille os på, at det er en smitterisiko, som vi kommer til at
forholde os til langt ind i det nye år.
Corona situationen lægger også et enormt pres på både sognepræsterne og med‐
arbejderne ved kirkerne grundet de mange ekstra kirkelige handlinger og de sær‐
lige forholdsregler og mange hensyn, der skal tages.
www.pastorat.dk
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Uden medarbejdernes engagement og entusiasme, der kommer til udtryk i et
”det her skal bare lykkes”, var vi aldrig kommet helskindet igennem. Det skal der
lyde en stor tak for.
Med ønsket om et godt og velsignet nyt kirkeår!
Svend Aage Jensen

Det nyvalgte fælles menighedsråd 2020 – 2024:
Vejlby sogn:

Frants Torp Madsen
Mette Rasmussen
Kenneth Hansen Hakala

Stedfortræder:

Karen Margrethe Junge og Villy Andersen

Strib sogn:

Svend Aage Jensen
Marianne Lykke Larsen
Henrik Møller
Rikke Kølby Christensen
Bente Nørgård‐Sørensen
Søren Mommsen

Stedfortræder:

Ingrid Sonne og Søren Nørgård‐Sørensen

Røjleskov sogn:

Jens Lambæk Bang Nielsen
Hans Graversen

Stedfortræder:

(ingen valgt)

Indsamlinger
Der er mulighed for at støtte følgende organisationer hver søndag i vore
tre kirker eller MobilePay ønskede bidrag til 64446:
November: Skt. Nicolai Tjenesten Fyn
December: Børnesagens Fællesråd
Januar:
Bibelselskabet

Vejlby Missionshus
Torsdag d.26. november kl. 14.30 møde med pastor Johanne Fårup, Middelfart.
Torsdag d.10. december kl. 14.30 Julemøde med samfundskonsulent i Indre Missi‐
on Erik Dahl Hansen, Middelfart.
Mere information hos Rigmor Pedersen, 64 40 14 40
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KIRKEKONCERT
Vejlby kirke
Onsdag den 18. november kl. 19.30

Solosanger Asmus Hanke Frederiksen
Nærværende, musikalsk og velklingende
Asmus er en usædvanlig begavelse. Vi kan glæde os til en storslå‐
et musikalsk oplevelse, når Asmus oplader sin barytonrøst.
Studerer på Syddansk Musikkonservatorium, oprindeligt fra Kø ‐
benhavn, sunget med Concerto Copenhagen, solokoncerter i
Frederiksberg Slotskirke, optrådt p å Hofteatret på Christi ansborg
med Operettekompagniet Polyhymnia.
Organist Birgitte Skovmand akkomp agnerer Asmus i sange af
bl.a. Bach, Mendelssohn, den engelske komponist Charles V.
Stanford og Carl Nielsen.
Store, rørende arier står overfor inderlige, reﬂekterende sange af
tidens dygtigste orgel‐ og sangkomponister.
Fri entré
Gratis‐billetter bestilles på kirkemedarbejder@pastorat.dk
www.pastorat.dk
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Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

1. november

10.30

19.30 *)

10.30

Allehelgen

Mindegudstje neste
(Bente Luise Toft)

Mindegudstje neste
(Bente Luise Toft)

Mindegudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

8. november

9.00

10.30

22.s.e. Trinitatis

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

15. november

19.30

10.30

23.s.e. Trinitatis

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

22. november

9.00

10.30

Sidste s. i kirkeåret

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

29. november

10.30

9.00

19.30

1.s. i Advent

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

6. december

10.30

9.00

2.s. i Advent

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

13. december

10.30

9.00

3.s. i Advent

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

20. december

10.30

9.00

4.s. i Advent

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

25. december

9.00

10.30

10.30

Juledag

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

26. december

10.30

2. juledag

(Jes Rønn Ha nsen)

27. december

10.30

Julesøndag

(Jette Rosendal)

1. januar

14.00

Nytårsdag

(Jes Rønn Ha nsen)
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Vejlby Kirke

Strib Kirke

Røjleskov Kirke

3. januar

10.30

9.00

Helligtrekonger

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

10. januar

10.30

9.00

1.s.e. H3K

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

17. januar

10.30

9.00

2.s.e. H3K

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

24. januar

9.00

19.30

Sidste s.e. H3K

(Jette Rosendal)

(Jette Rosendal)

31. januar

9.00

10.30

Septuagesima

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

*) se side 6 i kirkebladet.

Juleaften 2020
Menighedsrådet har besluttet, at der ikke
holdes juleaftensgudstjenester i kirkerne i år.
Årsagen er selvfølgelig de hårde restriktioner,
som gælder for vores kirker.
Der bliver sendt video‐gudstjeneste juleaften
fra Strib kirke. Den bliver tilgængelig på kirker‐
nes hjemmeside og Facebookside.
Hvis restriktioner bortfalder, holder vi juleaftensgudstjenester på følgende
tidspunkter:
24. december
Juleaften

14.30 jrh
16.00 jrh

14.30 blt
15.30 blt

13.00 jrh

Kirkebilen
Benyt gerne ”kirkebilen” , når der ønskes kørsel til gudstjenesterne i vores tre
kirker. Ring TAXA tlf. 64 41 40 55 inden kl. 8.00 søndag morgen og bestil kirkebi‐
len tur/retur. Det er gratis.
www.pastorat.dk
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Babysalmesang i Strib kirke
Et tilbud til forældre med spædbørn (0‐12 mdr.).
Kristine Z. Nüchel leder forløbet.
Kirkerum med orgelspil ved Birgitte Skovmand
og fælles salmesang åbner sanserne og giver en
særlig oplevelse af fred og glæde for små børn
og deres forældre. Vinterhold torsdage kl. 9.00
fra 12.nov. - 10.dec. og 14. jan. - 11. feb. 2021
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. Tilmelding til en legegruppe hos Lene Simonsen, 27 82 25 35
Mere information på Facebook - Molly Strib Legestue

Kirkekor
Korskolen (8‐10 år) øver onsdage kl. 16‐17, korleder Helle Sørensen.
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.
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 musikgudstjene‐
ste og forårskoncert. Børnekoret er åben for nye medlemmer.
Tilmelding til korleder Helle Sørensen, hds@pastorat.dk

Pigekoret (11‐13 år) øver torsdage kl. 15‐15.45, er et aspir antkor til Motetkoret.
Motetkoret (13 år +) øver torsdage kl. 16‐17, korleder Birgitte Skovmand
Kontakt korleder Birgitte Skovmand, 21 81 69 65

Dagligstuen
Hver onsdag kl. 10-11.30 er der kaﬀe, rundstykker og et lille foredrag i
Sognegården. Vel mødt!
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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: 9. november, 14. december 2020,
11. januar, 8. februar, 8. marts, 12. april, 10. maj, 14. juni 2021.
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 synspunk‐
ter 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. 13-15.30 strikker, hæk‐
ler, broderer, snakker og drikker vi kaﬀe i Sognegården.
Der er plads til alle, og manglende erfaring er ikke en und‐
skyldning 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:
10. nov. (4. Mosebog/Johannesevangeliet); 1. dec. (5. Mosebog/Romerbrevet);
15. dec. (Josvabogen/1. Korintherbrev); 26. jan. 2021 (Dommerbogen/2. Korinther‐
brev); 23. feb. (1. Samuelsbog/Galaterbrevet/Efeserbrevet); 23. marts (2. Samuels‐
bog/Filipperbrevet/Kolossenserbrevet); 13. apr. (1. Kongebog/1. og 2. Brev til Thes‐
salonikerne); 4. maj (2. Kongebog/1. og 2. Brev til Timotheus); 25. maj (Esajas
Bog 1 ‐39/Titusbrevet/Filemonbrevet).
Mere information hos sognepræsterne Jes Rønn Hansen og Bente Luise Toft.
www.pastorat.dk
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Når vi tænder et lys for andre eller os selv, er det for ofte for at tilkendegive en
tanke og forhåbentlig en handling, som kommer andre til gode. Som mennesker
giver vi, hvor vi kan med det, vi har.
At være et søgende og nysgerrigt menne‐
ske er at suge livet til sig og lade det blan‐
des i den pose, vi kalder os selv. Med ny
viden, nye vinkler og ﬂere farver på palet‐
ten ser og reﬂekterer vi dybere over sam‐
menhængen i livet. Altså at gennemgå en
proces. Den proces kan være selvvalgt
eller til os givet. Vi har dog altid et valg
om at tage det på os og se, hvad det fører med sig. Eller ‐ af uro for hvad det nye
vil bringe – stille lade det passere og dermed måske gå glip af en mulighed for at
lære nyt.
Nogle gange i livet kan vi være så (u)heldige, at vi ikke har et valg eller i hvert fald
oplever ikke at have et valg. Den såkaldte ”numbness”, altså man vælger ikke at
tage stilling. Dette kan sagtens lade sig gøre, blot man er bevidst om, at der ud af
”numbness” ofte kommer mellemtilfredshed. Måske vi ender med at kritisere
eller dømme andre, netop for at undgå ansvaret på egne skuldre. Eller at vende
kritikken indad, nære det lave selvværd og den brønd, hvor de dårlige undskyld‐
ninger fylder mere end livet selv.
Når vi står overfor kritisk sygdom eller død, så skabes ofte en helt ny kontakt til
livet, hverdagen, nærvær og måske endda troen. Troen kan være den livstråd, vi
spinder samtidig med, at vi håndterer hverdagen og alle dens ﬁnurligheder. Her
kan vi vælge at bruge troen aktivt som en ekstra hånd og trøst, eller vi kan vælge
at lade den være det frirum, hvori vore inderste tanker kan få luft. Uanset hvad vi
kommer med af små og store tanker, så er der plads og al den tid, vi ønsker til
reﬂeksion. Gud rummer os med alle vores fejl og mangler.
Disse ovenstående tanker og reﬂeksioner blev nødvendige for vores lille familie,
da vores yngste datter som 2,5 årig efter en faldskade lå i koma i 14 dage med
hjerneblødning og kraniebrud. Lægerne forberedte os på, at hun nok, hvis hun
overlevede, ville blive lam i venstre side. Og man kunne ikke love, at hun ville ev‐
ne selv at tale eller spise. Det satte vores liv i stå.
Det var som at holde vejret uden rigtig at kunne forstå, hvad det egentlig var, der
skete omkring os.
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Når en så voldsom hændelse sker i vores liv, så har vi alle forskellige måder at rea‐
gere på. Selv handler jeg. Lynhurtigt blev jeg specialist i at kunne tyde tallene på
alle maskinerne, der var koblet til min datter, holde øje med medicinmængderne,
ja, alt der skete omkr ing hende. Troede jeg. Fakta var jo, at det var det eneste
sted, hvor jeg kunne føle mig en smule i kontrol. Det andet, at give slip, det var
ikke en mulighed! Det endda selvom tilliden med rette var stor til specialisterne,
der arbejdede for vores lille datter.
I timerne ved respiratoren,
hvor jeg så det lille menneske
kæmpe for livet, suste der
mange tanker gennem hove‐
det. Måske ikke konstruktive
men dog tanker om liv og død.
Min gode veninde, som er
præst og ikonmaler, malede et
skønt lille ikon til os. På billedet
strømmer Helligånden ned
over os mennesker og minder
om, at det er op til os at åbne
os op for og tage imod den.
Vi gjorde, hvad vi kunne og vi
ﬁk al den hjælp, vi kunne rum‐
me. Vi måtte give slip i tidligere
fastlåste holdninger og åbne
os for den sårbarhed, som vi
nu stod med som et åbent sår i rummet. Vi holdt vejret, selvom vi kunne se, at der
skulle ilt (respirator) og ro til at klare verden. Vi prøvede med alle krumspring at
få vores ældste datter så blidt igennem denne transformation som muligt. Og det
gjorde, at vi gav slip i meget af det, vi troede på for at kunne give plads til det nye,
som kom. I troen og tilliden til, at det ville hjælpe os videre.
Vores datter kom igennem operationerne og medicinnedtrapningen, som kan
være hård kost for os alle. Det efterfølgende år gik vi til genoptræning og under‐
søgelser næsten dagligt. Man kunne konstatere, at hun var sluppet uden mén.
Det var et mir akel. Intet mindre end et sandt mir akel.
Til hendes genoptræning brugte jeg alt, jeg vidste om sang og stemmetræning,
da hun naturligvis havde fået skader på stemmebåndet efter respiratoren.
Den daglige træning med masser af sang og stemmelege gjorde, at hun i dag syn‐
ger. Hele tiden.
www.pastorat.dk
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Stemmetræningen med vores datter gjorde mig nysgerrig på, hvad den mon me‐
re kunne udrette. Vi ved jo alle, at det er sjovt og sundt at synge. Men hvorfor? En
ting er endorﬁner, der sendes af sted i kroppen, når vi trives, men jeg forstod, at
der måtte være mere.
Trods alle mine år som sanger havde jeg ikke lavet koblingen mellem det livgiven‐
de åndedræt og sangen. Eller at mit arbejdsredskab, som skal fungere for at kun‐
ne frembringe den klang og de nuancer, jeg ønsker, i lige så høj grad skulle kunne
være en del af min mentale balance og almene helse. Eller hvor stor en udfor‐
dring det er at holde den i ave, det havde jeg ikke konkluderet på dette tidspunkt.
Jeg ﬁk sat vejrtrækningsøvelserne i system, så min datter og jeg kunne træne
netop det, hun havde brug for, til for eksempel løb, koncentration eller søvn.
Igennem de sidste 5 år har jeg taget uddannelser i forskningsbaseret træning for
krop og åndedræt. Det står tydeligt i al forskning, at det at puste langsomt ud og
ikke overilte vores krop er væsentligt for vores helse. Så, når vi lader varm luft
strømme ud gennem os, renser vi sjæl og krop. Og det ikke kun ved troens magt
men også helt fysiologisk, når vi puster ud og stille lader os fylde med ilt. På den
måde giver vi vores krop et spabad, som renser ud i tunge tanker og giver mere
ilt til kroppen.
Derfor er ”Pust Ud” blevet mit hjerterum. Vi kan løse mere via vejrtrækningen
end vi tror. Når vi synger og lader stemmen ﬂyde ud af os, så mærker vi ofte en
forbindelse til jorden, og det er fordi vi bruger vores kernemuskulatur til at synge
med og kernemuskulaturen støtter centeret i mave, ryg og ben.
Så står vi godt på benene og er ikke så nemme at vælte omkuld, dette gælder
både fysisk og psykisk.
Dette er blevet mit lys, mit liv og arbejde, her har jeg hjemme.
Rikke Damkjær
http://rikkedamkjaer.dk/vejrtraekningsteknik/

De ﬂeste danskere har en god og tryg bopæl at vende hjem til efter en hospitals‐
indlæggelse. Sådan er det ikke for vore hjemløse medborgere. Udskrivningen ef‐
ter medicinsk færdigbehandling på sygehuset er ofte en henvisning til gaden eller
herberget. Det er klart, at det ikke er holdbart for den hjemløse.
Selv i Middelfart Kommune har vi hjemløse, som kan r isikere at stå i denne situati‐
on. Der er her tale om den allersvageste gruppe af medborgere.
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I Middelfart er der netop åbnet et nyt omsorgscenter for hjemløse. Det drives af
Røde Kors og er placeret i eksisterende lokaler på Middelfart Sygehus. Navnet på
centret er ”Svalegangen”. Region Syddanmark er aktiv medspiller.
Der er plads til 5 hjemløse ad gangen, som tilbydes et 14 dages gratis ophold i
eget værelse, med forplejning, med toilet og bad. Man regner med at huse ca.
100 hjemløse om året.
Opholdet skal give dem mulighed for at komme til hægterne igen. Det er tilladt at
tage sin hund med, og det er også tilladt at være aktiv misbruger, så længe det
ikke er til gene for andre.
Der er ansat både sygeplejerske og socialrådgiver til centret. Således kan man
give støtte og rådgivning til de beboere , som kommer til ”Svalegangen”.
På billedet ses
Rasmus Bøgh
Christiansen,
socialrådgiver
på Omsorgscen‐
tret samt Kristi‐
ne Schousen,
daglig leder.
Kristine
Schousen, som
er bosat i Strib,
er sygeplejerske,
men har nu fået
det ansvarsfulde
hverv at lede ”Svalegangen”. I en samtale med hende, siger hun: ”Vi skylder vo‐
res hjemløse medborgere et sted, hvor de kan komme sig efter sygdom og få op‐
fyldt de basale behov, mad og en seng og trygge omgivelser.” Ligeledes efterly‐
ser hun gerne frivillige, der har lyst til at yde omsorg for de hjemløse, typisk som
aften og Weekend‐vagter. Interesserede kan sende mail til: krsch@rodekors.dk
I forvejen ﬁndes kun lignende centre i København og Århus. De menneskelige og
sociale problemer er ganske store i vort samfund. Én ting er at være rask, en an‐
den ting er også at have sociale relationer og kontakt med andre. Her er tale om
et projekt, som forhåbentlig kan give stærkt udsatte mennesker et nyt håb og en
stærkere tiltro til fremtiden.
Vi ønsker Kristine Schousen, medarbejdere og frivillige held og lykke med dette
vigtige arbejde.
Søren Nørgård-Sørensen
www.pastorat.dk
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Sidste august under hedebølgen, da solen bankede ekstra hårdt og en du kkert i
Lillebælt heller ikke havde bragt aVøling, trak jeg beslutsomt min cykel ud af sku‐
ret. En cykeltur ville gøre godt, lidt frisk vind, tænkte jeg, men min cykel var ﬂad,
den havde stået og samlet støv og spindelvæv. Sidste efterårs
blade klistrede til pedaler og eger. Jeg børstede min stålhest ren
for snavs og googlede på min smartphone ”Cykelpumpesteder i
Strib.” Og frem på skærmen kom følgende: ”Alle kirker i Middel‐
fart provsti har cykelpumpesteder.”
Så kom jeg i tanker om, at jeg havde set et lidt skjult pumpested
omgivet af hæk ved kirkegården i Strib. Så jeg slæbte min ﬂade
cykel derhen. Mens jeg pumpede tænkte jeg.
Jamen hvad gør man, når man er ﬂad rent åndelig? Kirken! –
selvfølgelig, dér kunne jeg blive fyldt op ved bøn, prædiken,
salmesang og ved nadverbord. Hvor er vi
heldige, at vi har et land, hvor der ﬁndes opladesteder
både for ﬂade cykler og ﬂade menneskesjæle.
Længere henne på kirkegården ser jeg vejviseren til den
åndelige pumpestation: Den gamle kirkeklokke.
Hvis du har gode øjne, kan du ovenikøbet se skriften på
invitationen, men det gælder nu ikke kun de trætte og
gamle, tror jeg. Alle kan være ﬂade.
Kirstin Deckert

KFUM og KFUK på Vestfyn
KFUM og KFUK på Vestfyn indbyder en gang om måneden til foredrag:

Kærligheden holder aldrig op
Tirsdag den 10. november kl. 19.30 i Sognehuset i Nørre Aaby
v/ Else K. Holt, lektor emerita i Det Gamle Testamente, Aarhus Universitet
”Bibelen er en bog om det hele. Den sætter ord på det svære – på had, sorg, for‐
tvivlelse og på Guds vrede og strenge krav til os mennesker.” Bogen
”Kærligheden holder aldrig op” tager Else K. Holt udgangspunkt i bibelske fortæl‐
linger, især fra Det Gamle Testamente, der viser kærligheden i alle dens former.
18 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

www.pastorat.dk

Distriktets novemberstævne på Skåstrupstrand
Lørdag den 14. november kl. 14
Talere: Søren Nielsen, sognepræst ved Kirkens korshær og Holstebro Arrest., og
efterskolelærer Allan Trelborg. Tilmelding er nødvendig.

Adventshygge
Tirsdag den 8. december kl. 19.30 i Asperup Sognehus
v/ Holger Lissner, tidl. højskolelærer, præst og
salmedigter.
Bestyrelsen byder selvfølgelig igen på julekagebord.

Mellem frygt og håb
- Livsemner i kristent perspektiv
Formålet med kirkehøjskolen er at lave kurser i kristendom, hvor deltagerne sam‐
men kan blive klogere på tro og religion, kirke og kristendom. Det er kristendoms‐
undervisning for voksne. Emnerne er centrale kristne eller religiøse temaer, for‐
midlet forståeligt og livsnært. Der er plads til fordybelse og også til samtale og
erfaringsudveksling. Læs mere og tilmelding på www.kirkehojskole.dk

Lektion 1: Den 8. dødssynd – hvor meget er et menneske værd?
Lørdag 14. november 2020 kl. 9.00‐12.00 Husby Forsamlingshus
v/ Ole Hartling, overlæge, tidl. formand for Etisk Råd.
Det hører til tilværelsens hovedsynder at betragte sit
medmenneske som en ting. Med afsæt i bl.a. etikken
udfolder Ole Hartling hvorfor. De syv dødssynder var i
middelalderens kristendom en samlet betegnelse for
hovedsynderne: hovmod, griskhed, utugt, misundel‐
se, fråseri, vrede og dovenskab. I bogen ”Den 8. døds‐
synd” føjer Ole Hartling fra vores egen tid til rækken: tingsliggørelse.

Lektion 2: Bibelen 2020
Lørdag 16. januar 2021 kl. 9.00‐12.00 Balslev Forsamlingshus
v/ Else Kragelund Holt, lektor emeritus, Aarhus
Hvorfor skal vi overhovedet have en ny oversættelse af Bibelen – var den gamle
ikke god nok? Og hvorfor skal man overhovedet læse i Bibelen? Giver det mening i
vore dage, og bringer Bibelen håb og mod til nutidens mennesker?
www.pastorat.dk
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Alt vedrørende dåb, vielser og
andre kirkelige handlinger:

Øvrige henvendelser:

Sognepræster

Kirkegårdene

Jes Rønn Hansen (kbf.)

Graver Jens Otto Nielsen

Tlf. 22 37 70 87, jrh@km.dk
Træﬀes på kontoret i Sognegården i Strib
efter aftale. Mandag er fridag.

Tlf. 21 47 38 97
graverkontor@pastorat.dk
Træﬀes efter aftale.

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

Alt vedrørende attester, navneændring
og personregistrering:

Kordegnen

Sognegården i Strib
Christel Hansen Meijburg
Strib Landevej 1, Strib
Tlf. 92 43 93 30
Mail: sognegaarden@pastorat.dk

Sognemedhjælper
Kristine Z. Nüchel
Tlf. 40 22 01 30
kirkemedarbejder@pastorat.dk

Thomas Poul Bjørn Høg
Algade 7, Middelfart
Tlf. 23 40 94 20
Mail: strib.sogn@km.dk
Træﬀes mandag og torsdag 10‐13

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

Kirkebladet udgives af
Vejlby‐Strib‐Røjleskov menighedsråd.
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. januar 2021

Lydia Kragh-Hansen, 64 40 19 58

Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

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