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BJERGPRÆDIKENEN
”For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.”
Matthæusevangeliet 6,21

KUNST OG KIRKE

Fra redaktionen
Vi har i dette kirkeblad valgt ikke at fokuserer på covid-19; den har fyldt meget i
det foregående! Vi vil derimod se på kunst: ”Kunst i kirken og kirken i kunsten”.
Kunst kan være mange ting, og vi ser alle forskelligt på det. Kunst giver oplevelser
og skaber indtryk, som ikke altid kan sættes ind i en fornuftsmæssig sammenhæng. Oplevelsen kan være en kilde til undren og glæde.
Uddrag af Benny Andersens digt ”Kunstens pris”, 2018:
Han var som kunstner højst original men solgte aldrig et billede.
Mens andre lægger ud som naturalister og senere arbejder sig over i det abstrakte
begyndte han som abstrakt. Han sagde abstrakt betyder noget der ikke er der,
jeg vil male et billede der ikke er der.
Han hængte et stort tomt lærred op på endevæggen i stuen og malede udenom
på tapetet rundt om det tomme lærred alt det der ikke er på billedet,
blomster gule røde blå.
Han blev aldrig anerkendt i toneangivende kredse, solgte aldrig et billede
ikke engang det sidste med titlen ”Abstrakt-naturalistisk selvportræt”,
hans absolut mest vellykkede.
Det tomme lærred stod placeret foran et stort gammelt lindetræ
duftende af tusinder bittesmå blomster.
Nederst på det tomme hvide lærred havde han med tydelig sort skrift skrevet
titel, signatur og årstal.
Vi nåede at besøge Fåborg kirke og så Jim Lyngvilds fotostater. Passede de ind i
kirken? Var de tro mod det kristne budskab? Det skal her også nævnes, at han er
asatroende, men har sat sig
meget ind i bibelens historier,
som er spændende og gode.
Her oplevede vi, at turen fra
Fåborg til Strib var af passende
længde! Vi var ikke helt enige,
men snakken var god og intens.
Læs bladet og vi håber du får et
positivt indtryk af vores tema.
Helligåndens kirke i Faaborg, juli 2020
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Bente Nørgård-Sørensen
www.pastorat.dk

Hvilken fremtid ser vi ind i? Danner vi os billeder af den? Vi er et sted på livsrejsen
mellem fortiden og den ukendte fremtid. Vi oplever tiden lineært som en vej, vi
tilbagelægger som fremadrettede væsener. Bag os har vi fortiden, men den er
altid med som en bagage af stor betydning for nutiden. En væsentlig del af bagagen er de fortællinger, vi undervejs har samlet til os. Når det er fortællinger om,
at ”det ender godt”, gør det rejsen lettere, hvor besværlig den end er. Evangelierne er fyldt med historier om, at det ender godt, - håbsfortællinger. Vores forventning til fremtiden er måske endnu mere afgørende for nutiden, end vores fortid
er. Hvilke fremtidsbilleder lever vi med? Hvilke håbsbilleder lever vi på? Den
ukendte fremtid forbliver ukendt, men vi kan møde dette ukendte med en grundfølelse af tillid til, at der er lys forude, når alt kommer til alt. Vi kan udfolde en lysvendt livsrejse.
Kristendommen nedtoner ikke smerte. Hele det mørke register af skyld, angst,
sorg og ensomhed tages alvorligt. Lidelse og død bevidnes af langfredagsbilleder
og kors i de ﬂeste kirker. Billederne skildrer fysisk og psykisk lidelse med kras realisme. Men lidelsen modsiger ikke en trodsig tro på kærligheden; Jesus bad for
sine bødler: ”Fader, tilgiv dem”. Korsets gåde er mysteriet om kærlighedens universelle gennembrud.
Mange billedkunstnere har taget vejen op som metafor for livsrejsen. Vejen kan
gå gennem landskaber med tjørne, trængsel og mørke, Via Dolorosa, som billede
på eksistensens hårde udfordringer. Men – og det er pointen: Når kirkekunstnere
skildrer vejen, er det altid en vej, der fører frem mod lyset. Vejen er ukendt, men
den har altid retning mod kærlighed og nåde, måske visualiseret som et nådefuldt
personligt møde.
Maja Lisa Engelhardts maleri
”Ved vejen” er vist på særudstillingen ”Veje gennem landskabet”. Vejen går gennem
truende tjørnekrat frem mod
lyset. Maja Lisa Engelhardts
landskaber er ikke bare naturlyrik, men eksistentielle landskaber, hvor Bibelen er medspiller. Vi følger hebræerne på
deres ørkenvandring og de
rystede disciple på deres vej til
Emmaus. (B. Bech)
www.pastorat.dk
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Bibelske historier om at være undervejs er arketyper i vores kirkekultur: Det gamle testamente fortæller, at hebræerne gennemstred fyrre års ørkenvandring, før
de nåede det forjættede land; på hele rejsen var de ledsaget af tegn. - Det nye
testamente fortæller, at håbsforladte disciple efter påske ﬂygtede fra Jerusalem;
men to af dem ﬁk ledsagelse undervejs på deres vandring til Emmaus, og ved aftensmaden så de pludselig, at det var den opstandne Kristus selv, der spiste sammen med dem - og havde fulgt dem hele vejen. Bibelske fortællinger om vejen er
fortællinger om at rejse med tegn og med ledsagelse.
Kirkekunstnerne har grebet lyset som et af bibelens stærkeste symboler: Skaberen sagde: ”Der blive lys!” Kristus sagde: ”Jeg er verdens lys.” Johannesevangeliets indledning kalder Kristus det lys, som ”mørket ikke ﬁk bugt med”.
Kirkekunstnere søger at indfange og
reﬂektere dette lys i de forskellige materialer: Østvendte glasruder gløder i
dagslys, forgyldte skulpturer reﬂekterer lys fra tændte kerter, altertavler
viser palettens ﬂammende nuancer.
Lys fryder øje og sind og viser ud over
sig selv som budskab ikke bare fra en
kunstner, men fra kilden til alt lys.
De bibelske grundfortællinger om skabelse, jul, påske og pinse ligger som
fundament under kirkekunstens billeder, men i vores danske kirkeliv er der
en mellemregning: og det er
salmerne.
Vi husker måske nogle skriftsteder,
men vi husker nok bedre nogle salmelinjer, som vi har fået sunget ind, og
særligt husker vi poetiske strofer, der
med tilknytning til vore sansede erfaDetalje af Arne Haugen Sørensens prædikestols- ringer fortæller om lyset: ”I østen stiudsmykning fra 1997 i Hindborg Kirke.
ger solen op, den spreder guld på
”Vandringsmanden” er et motiv , Arne Haugen
sky”... , ”Lysets engel går med glans
Sørensen har gentaget i mange variationer som
gennem himmelporte”..., ”Hos dig er
et almenmenneskeligt billede af eksistensen
spændt ud mellem fortid og nutid. Denne version livets det evige væld, og lys i dit lys
skal vi skue”...,”Se, nu stiger solen af
skiller sig ud, ved at den vandrende – måske en
evangelist - har Golgata i baggrunden og ly set
havets skød”.
foran sig. (B. Bech)
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Sidstnævnte yndlingssalme af Jakob Knudsen indeholder det uforglemmelige udtryk: ”lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind”.

I 2009 malede Poul Anker Bech ”Livsrejsen” som altertavle til Gudumholm Kirke; det blev hans
eneste altertavle og sidste værk. Han gjorde i sit notat om maleriet opmærksom på, hvordan
ensomheden tager til, når afslutningen nærmer sig. For alle rejsende vil vejen ophøre brat ved
skrænten, men ser man nøje efter, er skrænten ikke det yderste. Som en ;erde dimension med
kæntret horisont ses i billedets højre side en kystlinje under en rosafarvet himmel. Kunstneren
refererer til salmelinjen ”Lyset stander stille på livets kyst”. (B. Bech)

Poeten trænger bag om de sansede erfaringer af naturens lys ind til Guds riges
åbenbarede lys, som er et åndeligt lys. Det er bemærkelsesværdigt, at adskillige
nyere kirkeudsmykkere som deres titel har valgt et salmecitat, og ﬂere moderne
værker hedder netop ”Lysvæld”.
Kirkekunst synger med på vore sange om lyset, - synger at livsrejsen er lysvendt!
Birgitte Bech,
Cand.theol.& mag.,
pastor emeritus og foredragsholder
https://kirkekunst.net/

Arne L. Hansen undgår de helt ﬁgurativ e
fremstillinger, men hans abstrakte billeder griber stærkt den symbolske betydning i solopgangen.
Altertavlen, som han i 1984 har malet til
Mørdrup kirke, hedder ”Se, nu stiger
solen”. (B. Bech)
www.pastorat.dk
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Har kirken brug for moderne kunst? - Et spørgsmål som bedst kan besvares ved at
erkende, at kirken både kan forstås som fællesskab og som bygning.
Kunst i kirkebygningen har i århundreder bidraget til at udtrykke kristendommens fortællinger, dogmer og mysterier over for kirkefællesskabet. De første
kirker i Danmark blev bygget omkring år 900 og var simple trækonstruktioner
med sparsom udsmykning. I middelalderen blev kirkerummet derimod rigt dekoreret med kalkmalerier og mosaikker af glas, hvor lysets spil i farverne blev et
stærkt symbol på Guds tilstedeværelse. Op igennem renæssancen blev der desuden tilføjet dekorative altre, altertavler og lysekroner. Kirken omfavnede med
andre ord samtidskunsten og den tradition er siden 1950erne igen blevet vækket
til live.
Man kan sige, at moderne kirkekunst har fået sin egen renæssance og på den måde er kunsten med til at sikre, at de danske kirker ikke sygner hen som museum
for en ?ern fortid,
men forbliver moderne og levende
rum – som de altid
har været.
Kirken er et helt
særligt rum, hvor
kunst kan bidrage
til at erfare åndelighed. Man træder i
overført betydning
ind i et rum, hvor
skoene efterlades
udenfor. Man er i
forvejen klar til at
modtage åndelig
føde og det er vel
Detalje af alterbord, Mammen kirke (P.Ejlerskov)
den væsentligste
forudsætning for, at opleve kunst og erkende dybden i kunstens symbolik?
På et museum eller et galleri tilstræbes netop denne stemning i form af ro med
hvide vægge og tid til det enkelte værk. Min personlige metode til at arbejde med
en kirkeudsmykning er delt i tre faser: Historisk, æstetisk og teologisk.
6 - kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat

www.pastorat.dk

En god udsmykning tager afsæt i kirkens lokale historie og placering - og kirkerummets arkitektur, form og inventar. De er forudsætningerne for, hvilket teologisk tema udsmykningen skal have. Jeg tilstræber altid, at kirken ikke bliver en
udsmykning og ikke en kunstudstilling. Per Kirkeby mente, at “Kirkekunst er vanskelig, for der ﬁndes kun to muligheder. Enten bliver det mest kirke og meget lidt
kunst, eller også bliver det meget kunst og næsten ingen kirke”. I mit arbejde forsøger jeg alligevel at holde mig på den smalle sti imellem de to yderpoler.
Peter Ejlerskov,
kunstner og graﬁker
Peter Ejlerskov har udstillet på museer, kunstcentre og gallerier i ind- og udland.
Har desuden illustreret bøger og udsmykket ﬂere kirker, heriblandt Mammen kirke og Sdr. Rind kirke. (www.peterejlerskov.com)

Frederikskirken i Skåde
ﬁk i 2016 en ny udsmykning af Maja Lisa
Engelhardt.
Denne smukke rude er
inspireret af salmen
”Lysets engel går med
glans”. (B. Bech)

www.pastorat.dk
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I 2009 åbnede Galleri Korsbjerg i den tidligere møbelforretning i Røjle. Ejendommen havde forinden gennemgået en kraftig renovering, og i den forbindelse blev
der lagt nyt zinktag på huset. I hele denne renoveringsfase var Jørn Ladegaard
aktiv, og han samlede noget af det overskydende zink sammen.
“Man ved aldrig, om man får brug for det”, sagde Jørn om alle de ting, han gemte. Og ja, han “ﬁk brug for det”. Zinken er baggrund på billedet, som han lavede i
2009.
Fra 1990 og frem til
2018 har der været
påskeudstilling
med kunstværker
hovedsageligt af de
lokale kunstnere i
sognegården i
Strib.
De ﬂeste af årene
var Jørn en af hovedkræfterne i afvikling af udstillingen. Derfor er vores piger og jeg
taknemlige for, at
menighedsrådet
har været positiv
for, at billedet
fremover skal have
plads i sognegården. Tak for det.
Jørn formulerede til Vestfyns Kunstguide, at “Naturen er min inspiration. Det koloristiske giver liv. Drivkraften gi’r lyst til at male - det nonﬁgurative udtryk”.
Når Jørn fortalte om sine billeder, var maleriet oftest selvoplevelser, som han omsatte til det abstrakte udtryk.
Lone Jensen
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Jørn Ladegaard har gennem mange år været aktiv fuldtidskunstner i Strib. Han holdt uendelig meget af byen og dens
omgivelser, der har givet inspiration til hans malerier. Han
har gennem alle årene lagt stor vægt på samarbejde i gensidig inspir ation til de mange aktive kunstnere i Strib.
Jørn døde i en alder af 84 år den 2. september 2019. Han var
gift med Lone, som har støttet Jørn i hans kunstneriske udfoldelse og karriere.
Det skænkede maleri vil blive oﬀentliggjort ved en
fernisering i det nye år, når det er forsvarligt at mødes igen i
en større forsamling.
Redaktionen

Onsdag i lige uger mellem
kl. 16.00 og 18.00 i Strib kirke
Det er mulighed for at bruge
kirkerummet i Strib til en pause,
pusterum, stilhed, eftertanke, bøn,
suk, smil – til en stille stund.

Der er ingen tilmelding eller program.
Der er kun en skøn klassisk musik i baggrunden
og et fyrfadslys, der kan tændes.
I våbenhuset ligger der en æske med kort og en
lille bønnebog til fri aIenyttelse. Kortene er
illustreret af Kim Broström og er fordelt på 6
overskrifter: Bibelen, Salmer, Bønner, Velsignelser, Brug kirkerummet og Tanker.
Velkommen!

www.pastorat.dk

kirkebladet for Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat - 9

Vejlby Kirke

Strib Kirke

24. januar

9.00

19.30

Sidste s.e. H3K

(Jette Rosendal)

(Jette Rosendal)

Røjleskov Kirke

31. januar

9.00

10.30

Septuagesima

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

7. februar

9.00

10.30

Sexagesima

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

14. februar

9.00

10.30

Fastelavn

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

21. februar

9.00

10.30

1.s. i Fasten

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

28. februar

10.30

9.00

2.s. i Fasten

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

7. marts

10.30

9.00

3.s. i Fasten

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

14. marts

10.30

9.00

Midfaste

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

21. marts

19.30

10.30

Mariæ Bebudelse

Aftensang
(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

28. marts

15.00

10.30

Palmesønda g

Familiegudstje neste
(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

Familiegudstjeneste i Strib kirke

”Saml brikkerne”

Palmesøndag den 28. marts kl. 15.00:
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.
Alle børn og voksne er velkomne!
Gudstjene sten er planlagt med forbehold for aﬂysning pga. COVID -19.
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Påske 2021
Hvis COVID-19 restriktioner er bortfaldet til påsketiden, holder vi gudstjenester
på følgende tidspunkter:

Vejlby Kirke

Strib Kirke

1. april

17.00

19.30

Skærtorsdag

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

2. april

10.30

9.00

Langfredag

(Jes Rønn Ha nsen)

(Jes Rønn Ha nsen)

Røjleskov Kirke

4. april

9.00

10.30

10.30

Påskedag

(Jes Rønn Ha nsen)

(Bente Luise Toft)

(Jes Rønn Ha nsen)

5. april

10.30

2. Påskedag

(Bente Luise Toft)

11. april

10.30

9.00

1.s.e. Påske

(Bente Luise Toft)

(Bente Luise Toft)

På kirkens hjemmeside (www.pastorat.dk) og Facebookside (Vejlby-StribRøjleskov kirker) ﬁnder I opdateringer og information om gudstjenestetider,
aktiviteter og arrangementer. På YouTube kanalen (vsr pastorat) er der
kirkehilsner, samt morgen– og aftenbøn.
I er også altid velkomne til at kontakte sognepræsterne (se kontaktoplysninger
på bagsiden af kirkebladet).

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.

Februar:
Marts:
April:

DSUK - Dansk Sømands- og
udlandskirker
KLF Kirke og medier
Kristelig Handicapforening

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
Korskolen (1.-2.kl.) øver onsdage kl. 16-17.
Gennem lege og sangøvelser oplæres børnene i at synge i kir kekor.
Børnekoret (2.-5.kl.) øver onsdage kl. 14-15.30.
Korleder Helle Sørensen, hds@pastorat.dk

Pigekoret (11-13 år) øver torsdage kl. 15-15.45, er et aspir antkor til Motetkoret.
Motetkoret består af øvede sangere og har korprøve torsdage kl. 16-17.
Korleder Birgitte Skovmand, 21 81 69 65

Babysalmesang i Strib kirke
Et tilbud til forældre med spædbørn (0-12 mdr.). Kristine Z. Nüchel leder forløbet.
Kirkerum med orgelspil ved Birgitte Skovmand og fælles salmesang åbner
sanserne og giver en særlig oplevelse af fred og glæde for små børn og deres
forældre. Holdoversigt ses på hjemmesiden: www.pastorat.dk
Tilmelding til Kristine Z. Nüchel, 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: Facebook - Molly Strib Legestue

Dagligstuen - formiddagskaﬀe
Hver onsdag kl. 10-11.30 plejede vi at holde Dagligstuen i sognegården, og vi håber at kunne gøre det snart igen. Men indtil da er der formiddagskaﬀe med hjemmebagte boller og oplæsning fordelt på ﬂere formiddage i ugen. Velkommen!
Tilmelding: Christel Meijburg, 92 43 93 30 eller sognegaarden@pastorat.dk

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: 8.feb., 8. marts, 12. april, 10. maj.
Tilmelding: Hanne Andreasen, 41 83 98 66 eller olehanne@stribnet.dk
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Læsekreds
Den første mandag i hver måned kl. 10.30-11.30 har vi i Sognegården en rigtig god
diskussion om den netop læste bog. Det er rigtig godt at høre andres synspunkter og opfattelse af bogen. Sluttelig kommer vi med forslag til næste bog.
Information hos Hanne Pristed, 86 27 61 07

Strikkeklub
Den første onsdag i hver måned kl. 13-15.30 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

Bibelmarathon
– hvornår begynder vi igen?
Desværre har vi her i efteråret igen måtte aIryde vores bibel-marathon. Det er rigtig ærgerligt,
at den gode rytme i bibellæsningen således
bliver slået i stykker. Men vi har ikke opgivet, og vi fortsætter ligeså snart det bliver muligt. Men hvornår? Det er der ingen af os der på stående fod kan svare på.
Men for at kunne give alle, der har interesse, besked om, hvornår vi begynder
igen, vil vi opfordrer alle, der har været med – og eventuelt dem, der kunne tænke sig at være med – om at tilmelde sig en mail- og telefonliste. Så kan vi nemmere give besked rundt, når vi forhåbentlig i løbet af foråret kan genoptage vores
læsninger. Så send en mail eller ring til os. Så skriver vi jer op på listen, og I vil få
besked om, hvornår vi fortsætter. Ring til Jes: 22377087 – Mail til Jes: jrh@km.dk
Venlig hilsen sognepræsterne Bente Luise og Jes

Indre Mission Vejlby-Middelfart
25.februar kl. 14.30
18.marts kl. 19.30

Bibelforedrag. Pastor Bente Luise Toft, Vejlby
Møde. Pastor Jette Rosendal, Kauslunde

Information hos Rigmor Pedersen, 64 40 14 40
www.pastorat.dk
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Jeg har altid haft en forkærlighed for at studere kirker og deres indre. Da børnene
var små, blev de lettere irriterede over, at far altid skulle ind og se de kir ker, vi
passerede. Danmark har ca. 2000 middelalderlige kirker spredt ud over landet.
Det er en enestående kulturhistorisk skat, som er blevet bevaret, fordi Danmark
aldrig er blevet tæppebombet under krige.
Men at gå ind i en gammel landsbykirke er et historisk tilbageblik, som beskriver
både datidens mennesker og tro. Det gælder altertavler, billeder, kalkmalerier og
ikke mindst de romanske døbefonde, som ofte bærer præg af kristne symboler
og samtidig har vikingeornamentik. Det viser tydeligt overgangen fra Asa-troen til
Kristendom.
Den ældste domkirke er Ribe. Et fantastisk bygningsværk, som rejser sig pompøst
over byen i det ﬂade marsk-landskab. Kirken er bygget i begyndelsen af 1100tallet, og bygningen er i sig selv et kunstværk.

Her ses Carl Henning Pedersen, mens han er i gang med udsmykningen af apsis
i Ribe Domkirke. Fotoet er fra 80erne. (S. Nørgård-Sørensen)

Det kan derfor ikke undre, at der rejste sig en folkelig debat, da Statens Kunstfond i begyndelsen af 1980erne udpegede Carl Henning Pedersen til at udsmykke
kirken, og ikke kun de almindelige vægge , men selve koret og apsis.
Carl Henning Pedersen var ekspressionist, og mange syntes ikke, at hans kunst
ville være passende i et af landets ældste romanske kirkerum. Han var medlem af
kunstnergruppen COBRA, som bl.a. talte Asger Jorn. Forargelsen blev ikke mindre, da Carl Henning Pedersen erklærede sig som ikke -troende i traditionel forstand. Alligevel ﬁk han opgaven, og i dag kan man se hans værk i Ribe Domkirkes
kor og apsis. Han arbejdede med det i 5 år, og udsmykningen består af både kalkmalerier, mosaikker og glasmalerier.
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Her gengiver han de bibelske fortællinger i sin egen udlægning. Hver gang, jeg er
i Ribe, er det et must at se Domkirken. Det er smukt og imponerende. Carl Henning Pedersen døde i 2007, men hans værk har evig gyldighed. Han efterlod sig
en dagbog fra tiden i Ribe.
Jeg vil slutte med et citat fra Dagbogen: ”Der stod jeg altså, øverst oppe, bøjede
hovedet bagud, så ud i kirkens rum, følte mig som under himlens store hvælv,-og
følte mig måske lidt fortabt. Da satte orglet pludselig ind, organisten spillede og
det var som penslen i min hånd føltes let, og jeg gav mig til at tegne,- en fri komposition,- som jeg foretrækker at kalde ”Omkring tilværelsens mysterium”. ”
Fra romansk kunst til moderne ekspressionisme er der ikke så langt. Døm selv,
når du besøger Ribe Domkirke.
Søren Nørgård-Sørensen
Denne romanske døbefont i granit står i Humble Kirke på Sydlangeland.
Den har både Kristusansigter og
Vikingeornamentik.
Carl Henning Pedersens kirkekunst har måske en inspiration fra
de udsmykninger, som er mere
end 800 år gamle ligesom denne
døbefont.
(S. Nørgård-Sørensen)

Erland Knudssøn Madsens smukke alterbillede i Tilsted Kirke ved Thisted blev skabt med
stuk, maling og bladguld i 2009 og
kaldes ”Lysvæld”.
(B. Bech)
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I 2017 udsmykkede Simon
Aaen altertavle og prædikestol i Skarrild Kirke.
Landskabsbilleder og bibelfortolkninger smelter
sammen i Simon Aaens
malerier.
Altertavlens billede af
den uoverskuelige vej
mod lyset hedder
”Påske”.

Sven Havsteen-Mikkelsens fortolkning
af opstandelsestroen ved måltiden i
Emmaus er malet til Hellum Kirke i 1976.
Med sine grove penselstrøg lader
Havsteen-Mikkelsen farverne forkynde.
Han veg længe tilbage for at male billeder af opstandelsen, som intet øje har
set, men ”opstandelseslyset turde han
nok male”.
Han har udført motivet i mange variationer, og det var noget af det sidste, han
arbejdede med.
Birgitte Bech
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KFUM og KFUK på Vestfyn
Tirsdag den 9. februar kl. 19.30: 2 x Andersen
v/ Vita Andreasen, sognepræst i Føns-Husby-Ørslev-Udby, i Asperup Sognehus
Hvad har eventyrets digter H. C. Andersen at gøre med samtidspoet og forfatter
Benny Andersen? Umiddelbart ikke meget, men de er på en måde i hinandens selskab, når sognepræst Vita Andreassen fortæller om to gange Andersen.
Tirsdag den 9. marts kl. 19.30: Robusthed – om tro og magtesløshed
v/ Lone Vesterdal, sognepræst i Bramdrup og forfatter til bøger om sorg, tab og tro
Sognehuset i Nørre Aaby.
Lone Vesterdal taler med udgangspunkt i sin bog
”Robust – om tro og magtesløshed” om, hvordan der
mangler en eksistentiel-kristen gennemtænkning af
fænomenet ”Robust”. For hvad gør et menneske, når
det ikke er hverdagens trommerum, der trykker, men
livet, der pludselig giver én store udfordringer, og
man er oppe imod sorgen, tomheden og mørket?
Lone Vesterdal forsøger at udvide perspektivet på
vores tilværelse. Det handler om at ﬁnde kræfterne til
modgang gennem troen og den kirkelige tradition.
Pris: 50 kr. pr. aften inkl. kaﬀebord. Kontakt: Grethe Jakobsen, tlf. 2344 1873

Kirkehøjskole
Kirkehøjskolen byder velkommen til en sæson med fokus på eksistens og tro med
temaet ”Mellem frygt og håb”. Tilmelding og information: www.kirkehojskole.dk
Tro og politik v/ Anders Gadegaard, domprovst ved Københavns Domkir ke
Lørdag d.27. februar kl. 9.00-12.00 i Gamborg Forsamlingshus
Foredraget tager udgangspunkt i Anders Gadegaards bog "Tro Mod Politik", hvor
han redegør for sin opfattelse af de tre begreber: Tro, mod og politik og forholdet imellem dem.
Den nye højskolesangbog v/ Mathias Hammer, pianist, radio- og TV-vært på DR
Lørdag d.27. marts kl. 9.00-12.00 i Indslev Forsamlingshus
Kom og syng med!
Mathias Hammer var med i udvalget bag den nye udgave
af Højskolesangbogen.
www.pastorat.dk
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Orientering fra menighedsrådet
Ved det nye kirkeårs begyndelse tog vi hul på en ny 4 -årig valgperiode med et nyt
menighedsråd. Det konstituerende møde blev aYoldt den 26. november, hvor
der blev valgt formand og næstformand ligesom øvr ige enkeltmandsposter blev
besat, og en ny valgbestyrelse blev valgt (se på hjemmesiden: www.pastorat.dk/
kontakt/menighedsraad). Umiddelbart efter aYoldt det gamle menighedsråd det
sidste møde, og afslutningsvis et lille samvær for gamle og nye menighedsrådsmedlemmer – med afstand naturligvis i disse tider.
Det første møde i det nye menighedsråd er berammet til den 14. janu ar 2021. Her
skal udvalgene nedsættes til at tage vare på såvel personaleforhold som bygninger, anlæg og aktiviteter - og så er vi ellers klar til at tage fat og pr ioritere opgaverne i det nye år.
Desværre vil restriktioner til imødegåelse af smitterisiko med covid-19 nok fortsat
fylde meget. Kirken er i den nuværende situation begunstiget ved at være undtaget fra de meget stramme forsamlingsforbud, og det gælder også brug af Sognegården. Det har vi en særlig forpligtelse til at forvalte i loyalitet overfor de generelle restriktioner i samfundet.
De åbne kir ker vil blive prioriteret, men aktiviteterne i Sognegården er skåret kr aftigt ned – og hvem ved, hvad vi møder i morgen af nye restriktioner. Vi ser med
længsel og glæde frem til den dag, hvor gudstjenester, kirkelige handlinger og
anden aktivitet igen kan afvikles med fri adgang for alle i pastoratet.
Den store byggeopgave med udskiftning af taget på Vejlby kirke er forløbet helt
uden påvirkning af covid-19 restriktioner. Opgaven blev ikke færdig inden årsskiftet, som vi havde drømt om, men som tidsplanen siger, må vi have janu ar måned
med også.
Endnu mangler en
del teglsten at
blive lagt på
plads, og der skal
ryddes op. Prikken over i’et bliver til foråret,
hvor hele kirken
skal nykalkes.
Ved årsskifte er
det sædvane at
gøre status over
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det forløbne år. Det vil
jeg gøre med en konstatering af, at aldrig har vi i
menighed og menighedsråd oplevet noget lignende – kirkerne blev lukket!
- og al anden indendørs
aktivitet sat på vågeblus.
Der blev åbnet op, og
der blev lukket lidt ned
igen. I sandhed en udfordring for både præster, menighed og personalet i øvr igt. Med vilje til samarbejde
og stor arbejdsindsats fra alle kom vi alligevel godt igennem 2020 – tak for det.
Og det lover godt for det nye år. GODT NYTÅR.
Svend Aage Jensen, formand

Strib kirke tilbyder

JUNIORKONFIRMAND
for elever i 3. klasse på Strib skole
Til juniorkonﬁrmand mødes man
9 torsdage hvert efterår eller forår.
Børnene hentes på skolen kl. 14.00 og
herefter går vi på opdagelse i Strib kirke,
synger salmer og beder en bøn.
Børnene kommer til at høre nogle af Biblens bedste fortællinger, som vi vil arbejde videre med nede i sognegården. Undervejs møder vi præsterne og medarbejderne i sognegården og på kirkegården. I det hele taget kommer vi til at hygge os
en hel masse og vi får også lidt at spise hver gang!
Her i foråret er der startet et hold d. 21. januar, som slutter med, at junior konﬁrmanderne deltager i en gudstjeneste Palmesøndag d. 28. marts i Strib kirke.
Tilmelding med navn og kontaktoplysninger til:
Helle Sørensen, tlf. 30259053, hds@pastorat.dk
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
Thomas Poul Bjørn Høg
Algade 7, Middelfart
Tlf. 23 40 94 20
Mail: strib.sogn@km.dk
Træﬀes mandag og torsdag 10-13
Kirkebladet udgives af
Vejlby-Strib-Røjleskov menighedsråd.

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

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

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

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

Menighedsrådets formand

Forside: Jørn Ladegaard ”Lige ulige”, 2009

Svend Aage Jensen, 64 40 20 30

Tryk: MV-Tryk a/s, Middelfart

Kirkeværge

Deadline for næste blad: 1. marts 2021

Frants Torp Madsen, 51 67 78 96

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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