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En gang om måneden afholdes der gudstjeneste på Plejecenteret Lysbjerg. Hver 
anden gang er gudstjenesten med altergang.
Efter gudstjenesten, hvor der gennemsnitlig deltager omkring 25 mennesker, er 
der kaffebord serveret af ildsjælene ”Lysbjergparkens Venner” med boller og 
kage fra Plejecentrets dygtige køkken.
Og så synger vi fra Seniorsangbogen. Det kan være et vidt forskelligt repertoire 
ofte med ønsker fra deltagerne omkring kaffebordet.
En sang er dog sikker hver gang:  Vi slutter med ”I skovens dybe stille ro”.  
Her på forsiden af sommerens kirkeblad kan man se, hvordan denne stille ro 
ser ud.  Og inde i bladet kan man læse om de ”sangerhære” der bor i denne ro. 
Man kan også læse om Grundlovsmøde og meget andet.

G O d  S O M M E R !



”Pix! Pix!” lyder det fra de høje lindetræer lige udenfor 
kirkegården ved Vester Aaby kirke ud mod Præstegårdsvej.  
En næsten elektronisk overtone, hård og skarp, som når spyd 
stødes mod klippe. Lyden tilhører kernebideren. Én af de fugle 
der nyder godt af det fine og smukke miljø med høje træer  i 
præstegårdshaven og på kirkegården. 

Kernebideren får her-
med lov til at indlede 
en ny artikelserie i 
vores kirkeblad, hvor vi 
vil fortælle om de fugle 
og anden fauna og 
flora,  som vi kan være 
heldige at møde på 
og ved vores smukke 

kirkegårde i Vester Aaby og Aastrup. 
Kernebideren er egentlig ikke en sjælden fugl, men fordi den 
er så sky og vagtsom og færdes i de høje trækroner, får man den 
oftest ikke at se, medmindre man standser op og opmærksomt 
og tålmodigt lytter efter de spøjse lyde. Den er lettest at få 
øje på, inden træernes kroner lukkes, så når dette kirkeblad 
udsendes, er det nok ved at være sidste chance. Men lydene 
kan man altid nyde fra de høje, smukke trækroner. 
Kernebideren er en stor, flot finke, med sjove proportioner: 
Meget kraftigt, trekantet næb, stort hoved og kraftig hals, 
men kort hale. Hovedets størrelse skyldes de meget stærke 
nakkemuskler: Kernebideren er simpelthen en flyvende 
nøddeknækker! På trods af dens vægt på kun 50 - 60 g kan 
den med næbbet trykke med en kraft på 50 kg! 

Det er forår og alting springer ud - synger vi med Benny 
Andersens ord – og med de her sommerdage i april som jeg 
sidder midt i, er det svært at holde sig inden døre.
Men om ikke før så 2. pinsedag kan vi få luftet vandreskoene 
og sommerhåret til vores traditionelle friluftsgudstjeneste 
ved stranden nedenfor det gamle Nakkebølle Sanatorium. 
Gudstjenesten er mandag den 21. maj klokken 14. og til dem 
med vandreskoene begynder vi kl.12.30 ved Vester Aaby 
kirke.  Hjemtransport fra stranden finder vi ud af.

Efter kirkegang serveres en let forfriskning, og derefter 
afholdes årets sognemøde, hvor man kan møde personale 
og menighedsråd ved vore 2 kirker. Menighedsrådet fortæller 
om, hvad der er hændt indtil dato, og hvad vi kan se frem 
til i det nye år. Her er der også plads til at stille spørgsmål  
og/eller komme med nye ideer til sogne og kirkelivet her i det 
sydfynske.
Vi sørger for Strålende vejr – og Glæder os til at se Jer –Vel 
mødt.

Menighedsrådsformand Niels Erik Thing

Vi har da vist aldrig fået bragt et billede af menighedsrådet, så 
I kan kende os, når I kommer til sognemødet:

Forreste række fra venstre: 
Birgitte Hansen, Niels Erik Thing, Hanne Jørgensen

Bagerste række fra venstre: 
Thomas Ravn, Mette Tornbjerg, Erik Knudsen, regnskabsfører 
Rasmus Rasmussen, Bent Møller

Forreste række fra venstre: 
Daniella Nielsen, Sofie Jensen, Thea Elmbo, Sika Brandt,  
Marie Hansen

Bagerste række fra venstre:
Mads Pedersen, Magnus Pedersen, William Bock, Mathias 
Hansen, Mikkel Pedersen, Jonathan Madsen, Malte 
Christiansen, sognepræst Torkil Jensen

Fugle i præstegårdshaven

Pinsesol og Sognemøde Menighedsrådet

Årets konfirmander 8. april 2018



Vester Aaby og Aastrup kirker tilbyder babysalmesang til dig 
og din baby fra september.
Babysalmesang er en mulighed for at give dig og din baby 
øjeblikke af intenst nærvær, sang og hygge samtidig med, at 
du får lejlighed til at møde ligesindede.
Sammen med kirkens organist, Margrethe Schmidt, vil vi 
udforske kreativitetens og musikkens rum krydret med gamle 
og nye salmer, kendte og ukendte remser, dans og lege.

Se tid og sted i næste kirkeblad.

Aastrup
Fra mindelunden har vi flyttet nogle troldnøddebuske, der 
var blevet for store, hen imellem lindetræerne mod øst, så de 
kommer til at fungere som læ beplantning. Også et par fine 
tulipantræer er blevet gravet op, og de kommer nu til at pynte 
i den gamle afdeling.
Ved siden af vores Luthertræ, har vi etableret et bed med 
Lutherroser, der får rød- og hvidstribede blomster. De er et 
botanisk sidestykke til Martin Luthers personlige segl, som 
han designede i 1530, og som blev et udbredt symbol for 
den evangelisk-lutherske kirke. Seglet bestod af et kors i et 
rødt hjerte i en hvid rose. Korset symboliserer troen på den 
korsfæstede Jesus Kristus. Det røde hjerte står for liv og 
kærlighed, mens den hvide rose repræsenterer glæde og fred. 
Endelig er der ved midtergangen plantet Marselisborgroser, 
hvis blomster bliver store og gule med en dejlig duft.
Dagen før fredag den 4. maj, hvor vi markerer den danske 
befrielse fra den tyske besættelsesmagt i 1945, bliver der lagt 
blomster på gravstedet for den engelske flyver, der styrtede 
ned over det sydfynske øhav i 1944.

Vester Aaby
På kirkens nord-/østlige side er der blevet plantet lavendler og 
roser omkring affaldsstativerne. 

Igen i år inviteres der til Grundlovsmøde 
i præstegårdshaven den 5. juni kl. 
14.30.
Vi er denne gang ”gået over åen” – dog 
ikke efter vand, men efter den ”nye” 
sognepræst i Vester Skerninge-Ulbølle-
Hundstrup, Niels Brostrøm Overgaard. 
Han vil stå for såvel Grundlovstalen 
som for den afsluttende andagt. Vi håber 
alt kan finde sted i haven, men skulle 
vejret nu drille rykkes arrangementet til 
henholdsvis konfirmandstue og kirke.

Babysalmesang Nyt fra kirkegårdene

Grundlovsmøde 5. juni

I Prædikenen fra 2016 over Johannesevangeliets kapitel 6 vers 
44 til 51 lød det blandt andet således:

Uanset om det regner så stærkt, at vi i dag må trække inden 
for, eller tågen hyller landskabet eller, det nu skulle vise sig, at 
udsigten er hjemme med sejlskibe og det hele. 
Ja, så ligger det, vi kan se her fra der jo hele tiden.
Så er det der alligevel.
Avernak og Korshavn ligger derude i dag uanset om vi kan 
se dem eller ej. Og der er nogle, der har valgt at tilbringe 
pinsen i sejlbåd og som derfor skal hjem i dag uanset vejret, 
fordi det er hverdag i morgen. Også selvom det ikke blev den 
drømmetur, de havde planlagt, da vejret var godt.
Jeg husker selv fra min barndom en sejltur hjem fra Marstal 
til Lundeborg en 2. pinsedag, hvor skolen kaldte. En strid 
sydvestlig kuling gjorde den hjemrejse uforglemmelig på en 
måde, der i hvert fald ikke kunne betegnes som en hyggetur.
Men derfor er der alligevel hyggeligt såvel i Marstal som i 
Lundeborg.
Og det er altså det, pinsen handler om. Ja, ikke nødvendigvis 
Marstal og Lundeborg eller Avernak og Korshavn.
Men pinsen handler om, at udsigten fra vores liv altid skal 
være der.
Uanset, om vi så kan se den eller ej.
Der kan være gode grunde til, at mennesker ikke kan se udsigt 
fra deres liv. Der kan stå store skygger i vejen, som lægger en 
tåge ind over alt.
Men tågen kan også snige sig ind over forventningerne til 
udsigten.
Og så bliver det alt sammen straks lidt mere diffust.
Og forberedelserne på livet tager farve af forventningerne. 
Tankerne får frit spil.

Hvad enten de sætter lyse eller mørke farver.
Jeg kunne jo for eksempel, da jeg skrev prædikenen, for en 
sikkerheds skyld have forberedt mig på, at det ville blive 
regnvejr i dag. Så ville nogle mene, at jeg var på den sikre 
side.
Og skulle det så alligevel vise sig, at det blev godt og varmt 
vejr, så kunne vi have siddet og hørt på en dyster prædiken, 
men vi have glædet os over solskinnet, hvis det alligevel var 
foråret, der vandt.
Men et eller andet sted ville det ikke hænge sammen.
Eller man kunne omvendt have regnet med, at solskin og 
varme, sommer og sol, var dagens vejrudsigt og planlagt ud 
fra det, med risiko for, at vi så endte med at sidde inden døre i 
tørvejr oppe på skolen og høre om sommer medens I tænkte, 
det var da lige godt mærkeligt.
Vi kan ikke vide det.
Men vi vil gerne vide det. Vi vil så gerne forberede os på 
overraskelser og planlægge, måle og veje.
Derfor kommer vi somme tider til kort.
Og fordi vi gør det, har Gud besluttet, at det skal blive pinse.
Fordi vi ikke kan forudsige fremtiden. 
Men for at kunne leve har brug for at vide, at udsigten er der 
under alle omstændigheder.
Uanset om vi kan se den eller ej.
Det er det, Johannesevangeliets lidt kringlede tekst handler 
om dag. 
Evangelisten Johannes kalder det blot ikke livsudsigt.
Man kunne måske snarere sige, at han kalder det for livsindsigt.
Det gør han imidlertid heller ikke helt.
Han kalder det for Ånd.

AMEN

Pinseprædiken
Også i år skal vi samles ved Nakkebølle Strand og holde gudstjeneste 2. pinsedag kl. 14.00



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den   13. maj   6. s. e. påske 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen

Søndag den   20. maj Pinsedag   9.00 10.15

Mandag den  21. maj 2. pinsedag                       14.00 Friluftsgudstjeneste

Søndag den  27. maj Trinitatis 10.15   9.00

Søndag den  3. juni   1. s. e. trin Ingen 10.15

Tirsdag den  5. juni Grundlovsdag 16.30 Ingen

Søndag den  10. juni   2. s.e. trin 10.15 Ingen

Søndag den  17. juni   3. s. e. trin   9.00 10.15

Søndag den  24. juni   4. s. e. trin 10.15   9.00

Søndag den    1. juli   5. s. e. trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den    8. juli   6. s. e. trin 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen

Søndag den   15. juli   7. s. e. trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den  22. juli   8. s. e. trin 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen

Søndag den  29. juli    9. s. e. trin     9.00 10.15

Søndag den    5. august  10. s. e. trin 10.15 Ingen

Søndag den  12. august  11. s. e. trin Ingen 10.15

Søndag den  19. august       12. s. e. trin 10.15   9.00

Søndag den  26. august       13. s. e. trin 14.00 kaffe 10.15

Søndag den    2. september  14. s. e. trin Ingen  14.00 Ole Buhl Nielsen

Torsdag den   6. september  Ingen 17.00 fyraften  

Søndag den    9. september  15.s e. trin 10.15 Ingen

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

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har friweekend 12.-13. maj,  
og 1.-2. september samt ferie 25. juni til 23. juli.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk 

Kirketider sommer 2018

Gudstjenester i Lysbjergparken:
En gang om måneden indbydes der en onsdag eftermiddag 
kl. 14.30 til gudstjeneste i Lysbjergparken. Gudstjenesten 
holdes for plejecentrets beboere og naboer, men er 
naturligvis en åben gudstjeneste. Hver anden måned er 
der altergang. Når vi har drukket kaffe, synger vi en halv 
times tid efter ”Seniorsangbogen”.

20. juni
Juli ingen gudstjeneste

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16 
Kirkeværge ved begge kirker: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
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.
Kirkesanger: Connie Nørregaard, mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28, mail: margretheschmidt@gmail.com
Graver: Lene Caspersen, Præstegårdsvej 9, Vester Aaby. Tlf. 51 16 92 66, mail: grvaaby@gmail.com
Kirketjener: Vibeke Hestekær, mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag

For udefra kommende 
deltagere koster kaffe-
bordet kr. 30,00


