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Som de tro´de, at skoven alt var øde,
så de vårkraftens spirende værk.
For de gamle, som faldt,
er der ny overalt,
de vil møde, hver gang der bliver kaldt.
                                                                         J. Ottosen



Mens jeg gik på orgeluddannelsen, mødtes vi indimellem og 
hørte hinanden spille.
Hende, der skulle i ilden den dag, var ikke specielt god til at 
spille orgel, men hold nu op, hvor var det alligevel et fantastisk 
stykke musik at lytte til. Det er lidt af en kunst at skrive musik, 
som selv mindre virtuose organister ikke kan slå i stykker.
”Nu vågne alle Guds fugle små” hed stykket, skrevet over 
salmen af samme navn, og komponisten hed Jesper Madsen.
Jesper Madsen blev kun knap 42 år, men i sit alt for korte liv 
nåede han alligevel at producere masser af både orgelmusik 
og kormusik. Have en karriere som organist ved flere kirker, en 
omfattende koncertvirksomhed i ind- og udland og undervise 
på diverse konservatorier. Man kan selvfølgelig indvende, at 
Mozart kun blev 35, men det er stadig ret godt gået.
Og hvad er så stilen? I en artikel i Kristeligt dagblad beskrives 
hans stil af komponist og musikkritiker Bernhard Lewkovitch 
som ’stilforvirring’. Der er mindelser om Hartmann, Gade og 
Carl Nielsen, står der videre. Med andre ord: ren pastiche.
Og det er ikke pænt ment!
Selv vil jeg kalde stilen flimrende, drømmende, legende, 
humoristisk og ja, udpræget romantisk. Er den nyskabende? 
Det ved jeg ikke, men den kan røre en.
Den kommende tid vil jeg ved hver Gudstjeneste spille et 
stykke af Jesper Madsen til enten indgang eller udgang. Og så 
må I gerne komme hen til mig og gætte! Både på komponisten 
og den salme, han har ladet sig inspirere af.

Margrethe Schmidt

I Kristi himmefartsferien afholdes kirkefestival i Roskilde. 
Himmelske dage er det største fælleskirkelige event i Danmark 
og løber af staben i perioden 26.-29. maj. Her vil man kunne 
opleve en bred vifte af programpunkter, som alle har det 
fælleskirkelige liv som udgangspunkt. Der vil være debatter, 
musik, kunst og teater, samt selvfølgelig også et kalejdoskop 
af diverse former for gudstjenester og fællessang.
Stort set alle arrangementerne afholdes i Roskilde midtby, 
og der vil således være rig lejlighed til at stifte et nærmere 
bekendtskab med denne smukke by.
Nærmere omtale af begivenheden vil blive bragt i næste 
nummer af kirkebladet og kan indtil da, findes på hjemme-
siden: www.himmelskedage.dk  

I Vester Aaby Kirke konfirmeres 
søndag den 24. april kl. 10.00: 
Anton Reimert Fredenslund, Strandvejen 13 
Mads Fauerby Jensen, Munkeparken 10
Markus Gerber Jensen, Nørrevænget 6 
Oliver Østergaard Jørgensen, Frederiksbergvej 17
Mads Løvengren Pedersen, Bjerne Langgyde 9
Ditte Lund Poulsen, Skadegårdsparken 11

I Aastrup Kirke konfirmeres søndag den 1. maj kl. 10.00: 
Katrine Steen Nielsen, Møllehøj 20

Strikkecafeen i V. Aaby kirke er godt i gang, og vi laver 
mange dejlige varme huer, halsedisser, halstørklæder, 
håndledsvarmere, pandebånd, sokker og meget andet. Vi 
vil forsøgsvis prøve at sælge det forskellige i en lille bod i 
våbenhuset i V. Aaby kirke. Boden vil have åbent i kirketiden. 
Pengene vil gå ubeskåret til hjemløse i Svendborg, hvortil 
det, som ikke bliver solgt, vil blive foræret. Der er plads til 
flere strikkere og hæklere i cafeen, så mød bare op tirsdag 
formiddag kl 10.00. Alle er velkomne. I øjeblikket sidder vi 
i konfirmandstuen i præstegården, da det er noget koldt i 
kirken. Vi modtager også fortsat garn, og TUSIND tak for det 
garn vi har modtaget. De ting vi har afleveret i Svendborg, er 
blevet modtaget med stor glæde. 

Yndlingskomponist Jesper Madsen

Himmelske dage 
Konfirmationer 2022

oprindelige mening, samtidig med at ordvalget er umiddelbart 
forståeligt for den moderne læser.
Særligt vanskelig bliver det, hvis denne læser så oven i 
købet tilhører den helt unge generation med dens nærmest 
indbyggede tendens til sproglige nyskabelser.
I bestræbelserne på at løse denne opgave, opfandt over-
sætterne således en fiktiv figur, som de kaldte Patrick fra 
Herlev. Patrick skulle angivelig være 14 år gammel og han har 
ingen særlige forudsætninger for at læse bibeltekster. Målet 
var så, at teksten skulle tilpasses, så den kunne tale til ham, 
men uden at den oprindelige mening blev fordrejet. Resultatet 
er blevet en læsevenlig udgave af biblen, som ikke kræver 
særlige forudsætninger af læseren. 
Arbejdet har været enormt, og vi kan godt glæde os til en 
spændende og underholdende aften med Søren.

Den 24. Februar kl. 19.00 er der foredrag i Vester Aaby 
kirke ved lektor Søren Holst fra det teologiske fakultet på 
Københavns Universitet. 
Søren har i mange år arbejdet med det Gamle Testamente og 
må betegnes som ekspert i bibelsk hebraisk og dét, man med 
et fint ord, kalder gammeltestamentlig eksegese.
Det kunne umiddelbart lyde lidt tørt, men Søren er en 
fantastisk fortæller, der altid har et lunt glimt i øjet, så der er 
virkelig lagt op til en aften, hvor du dels bliver underholdt og 
dels får lejlighed til at kigge helt ind i det værksted, hvor den 
nye bibeloversættelse er blevet til. 
”2020`eren” er den blevet kaldt, og der er tale en virkelig 
nyskabelse. Hele den gammeltestamentlige del er således 
oversat fra grundteksterne, hvilket bestemt ikke er nogen nem 
opgave, da sproget konstant er under forandring. 
Oversætternes opgave har derfor været at bevare den 

Adam og Eva- og Patrick fra Herlev

Strikkecafe



Vi er et lille kor, men vi har allerede haft mange navne f. eks.
forsøg på noget latinsk, der ikke lød for åndssvagt. Så gik vi 
over til dansk og kaldte os: De milde engle. Men lige nu er vi 
landet på: Det lille småkor. Det specielle ved koret er, at det 
er sammensat udelukkende af kirkesangere fra Vester Aaby og 
Aastrup kirker. Koret består af: Den nuværende kirkesanger: 
Connie Bisgaard. Den tidligere: Ulla Hvidtfeldt. Og den 
tidligere og indimellem vikarierende: Jette Berenth Nielsen. 
Så er der et wildcard: Margrethe Schmidt, egentlig organist, 
men tidligere kirkesanger i Vejstrup. Vi synger en skønsom 
blanding af nyt og gammelt. Det nye er p.t.: Sara Quartel, 
spændende canadisk komponist, hvor vi alle har været i 
sving med at gennemskue diverse taktmæssige finurligheder. 
Desuden elsker vi at synge firstemmige satser for blandet 
kor, hvor vi lægger mandestemmerne en oktav op og synger 
alligevel. Det lyder faktisk ret godt! I har sikkert allerede hørt 
os, og ellers kommer I til at høre en masse til os i løbet af (for)
året! Margrethe Schmidt

Vi er en stor håndfuld kvinder, der mødes onsdag aftener 
klokken 19 i kirkens kor.
Det er Margrethe, der holder styr på os.
Vi starter med at varme stemmer og krop lidt op.
Så øver vi en lille times tid, hvorefter vi holder en kaffe-/
tepause, hvor der tit er en eller flere, der har lidt godt med.
Til sidst øver vi igen til cirka 20.30.
Vi har det hyggeligt, og tager rigtig godt mod nye korister! 
ALLE er meget velkomne. Enhver fugl synger med SIT næb!
Et par gange i løbet af året synger vi med ved en gudstjeneste.

På lillekorets vegne Connie Nørregaard, kirkesanger

Koncertfortælling med Pavel Refsgaard Jensen og Palle Jensen.

Efterhånden er et flertal af os børn 
af efterkrigstiden, men vi har fået 
fortalt oplevelser fra krigens tid, og 
sådan er vi alle erindringsbærere. 
Pavel og Palle vil i toner, ord og 
fællessang indfange glimt og 
stemninger fra dengang.
Pavel Refsgaard Jensen er organist 
ved Dyrup Kirke.
Palle Jensen er tidligere sognepræst i Nr. Broby og tidligere 
provst for Faaborg Provsti.

De seneste par år 
har man med jævne 
mellerum kunne 
se nationalmuseets 
folk på arbejde ved 
vore kirker. Alt blev 
målt op, alle effekter 
blev nøje registreret 
og der blev taget 
i hundredevis af 
billeder af kirkerne 
og deres inventar. 
Alt dette arbejde 
indgik derefter i et 
stort bogværk, som 
nu er tilgængelig for 
os alle i Hæfte 27-
28 af projektet.
Danmarks Kirker er 
titlen på et samlet 
opslagsværk om 

de godt 2000 kirker, som pryder landskabet rundt omkring 
i Danmark. Projektet blev grundlagt i 1927 og har foreløbig 
resulteret i 38500 siders national kirkehistorie, hvilket selvsagt 
er et produkt af et enormt stykke arbejde. Man er imidlertid 
langt fra i mål, og mange kirker venter således stadig på at 
blive gennemgået.
I efteråret 2021 var man heldigvis klar med bogen om kirkerne 
i Finstrup, Vester Aaby, Aastrup, og Vester Skjerninge, så 
Sydfyn er nu for alvor kommet på landkortet. Resultatet er et 
værk på 268 sider, som er rigt illustreret med smukke billeder 
af kirkerne og deres inventar. 
Som læser får man på en læsevenlig facon præsenteret 
en grundig og detaljeret viden om kirkens historie og de 
begivenheder, der har dannet baggrunden for, at kirken netop 
fremstår, som den gør det i dag. Man kan læse om, hvad adel 
og borgerskab har betydet for netop vore kirker, ligesom også 
mere jævne folks betydning bliver grundigt beskrevet. 
Bogen kan købes i boghandelen for ca. 200,- kr, men kan 
også læses ganske gratis på Danmarks Kirkers hjemmeside.     

Det lille småkor

Lillekoret 
har forårsfornemmelser 

Efterklange af 2. VerdenskrigDanmarks Kirker 
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   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  13. februar Septuagesima       Ingen 10.15 AVN
Søndag den  20. februar  Seksagesima   10.15 AVN   9.00 AVN 
Søndag den  27. februar    Fastelavn             9.00 10.15
Søndag den   6. marts        1. s. i fasten 10.15  9.00 
Søndag den  13. marts       2. s. i fasten   9.00 AVN 10.15 AVN
Søndag den  20. marts       3. s. i fasten  10.15   9.00
Søndag den  27. marts       Midfaste 10.15  Ingen
Søndag den  3. april    Mariæ Bebudelse Ingen 10.15 AVN
Søndag den  10. april     Palmesøndag 10.15 Ingen
Torsdag den  14. april    Skærtorsdag 19.00 16.00
Fredag den  15. april    Langfredag 10.15 Lit. gudstjeneste  Ingen
Søndag den  17. april  Påskedag    9.00 AVN 10.15 AVN
Mandag den  18. april  2. Påskedag Ingen 10.15
Søndag den  24. april  1. s. e. påske  10.00 Konfirmation  Ingen
Søndag den  1. maj  2. s. e. påske  Ingen 10.00  Konfirmation
Onsdag den  4. maj   Befrielsesaften Ingen 19.00
Søndag den  8. maj  3. s. e. påske  10.15 AVN Ingen
Fredag den  13. maj   Bededag                Pilgrimsvandring AVN
Søndag den  15. maj  4. s. e. påske    9.00 AVN 10.15 AVN
Søndag den  22. maj   5. s. e. påske 10.15   9.00
Torsdag den  26. maj  Kristi Himmelfartsdag 10.15 Ingen
Søndag den  29. maj   6. s. e. påske  Ingen 10.15

Kirketider forår 2022

Kirkebilen kører ved alle gudstjenester. 
Ordningen gælder Aastrup og Vester Aabys sognes 
ældre og gangbesværede.
Kirkebilen bestilles hos Faaborg Taxa tlf. 62 61 88 00

Ferier og fridage:
Der henvises på telefon, mail og hjemmeside til den 
præst, der passer embedet i forbindelse med ferier.

AVN: Præst Alex V. Nielsen - Intet: Sognepræst Torkil Jensen 

Der kan forekomme ændringer i, hvem der har de enkelte gudstjenester.

Menighedsrådsformand: Hans Milland, Tlf. 21 91 53 05. Mail: hansmilland@live.dk 
Kirkeværge ved begge kirker: Niels Erik Thing, Tlf. 24 45 40 16. Mail: thing@mail.dk 
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Tangmosen 38, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

Fælles adresser for begge sogne:
Hjemmeside: www.vesteraabyogaastrupkirker.dk

Sognepræst: Torkil Jensen, Præstegårdsvej 11, 5600 Faaborg. Tlf. 62 61 64 20. Mail: toje@km.dk 
Træffes bedst: Tirsdag til fredag formiddag. Lørdag efter aftale. Mandag fridag
Præst Alex V. Nielsen, Skrænten 11, 5800 Nyborg. Tlf. 40 89 44 11. Mail: avn@km.dk
Kirkesanger: Connie Nørregaard. Tlf. 93 92 16 33. Mail: 1967connieb@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt. Tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@gmail.com
Kirketjener: Dorte Andersen. Tlf.  20 20 17 33. Mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com 
Graver: Tommy Hansen. Præstegårdsvej 9, Vester Aaby. Tlf. 51 16 92 66. Mail: grvaaby@gmail.com
Kirkepersonalet har fri mandag. 

Gudstjenester i Lysbjergparken:
På grund af smittefare er gudstjenesterne på Lysbjerg aflyst 
indtil videre. Nye datoer vil blive bekendtgjort, når situatio-
nen atter gør det muligt at holde gudstjeneste på plejehjem-
met.


