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Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din Søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.

Her mellem modenhed og død
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer
    Lars Busk Sørensen (DDS nr. 731 v.3-4)



Nedfaldsfrugt og oktobermørke haver. Det er nok ikke der, 
tankerne er, når dette kirkeblad udkommer sidst i august. 
Her skal vi først til at smage på de danske sommeræbler, og 
der er stadig et par måneder til 
”gemmeæblerne” er modne.
Alligevel er der nedfaldne 
æbler på forsiden af dette 
kirkeblad. For mig, der er 
opvokset blandt 9 tønder land 
æbletræer, er nedfaldne æbler 
langt hen ad vejen symbol på 
noget, der ikke er lykkedes. 
Meningen med æbler er ikke, 
at de skal ligge på jorden, men 
plukkes, gemmes og altså i mit 
tilfælde sælges.
Men samtidig ved jeg jo også 
af erfaring, at det ikke kunne 
undgås, at æbler faldt ned. Det 
var nemlig mit job at samle dem 
op, når ”plukkekonerne” havde 
været der. Nedfaldsæblerne 
skulle også udnyttes og blive 
til most. Det var ikke mit 
yndlingsjob – men jeg blev vist ikke spurgt!
Ved præstegården står nogle vidunderlige Filippaæbletræer 
og nogle andre sorter, hvis navne desværre er gået i 
glemmebogen.

I mellemtiden er der sket det mærkelige, at jeg nu glæder mig 
til at samle de æbler op, der ikke er blevet plukket, og som 
ikke er blevet gemt.

Det er ikke kun nostalgi. 
Det er også en hilsen fra et 
livsgrundlag, der en gang var 
mit. Og som jeg bærer med 
videre: Alle gode gaver, de 
kommer oven ned, synger vi 
i en høstsalme. Nogle af dem 
griber vi i luften. Andre må vi 
samle op fra jorden. Nogle af 
dem når vi at samle. Andre 
muligheder, ideer, tanker og 
ord bliver liggende så længe, at 
det kun er musene og fuglene, 
der får glæde af dem. Jeg kan 
i dag sagtens fortryde nogle af 
de ord, jeg sikkert har sagt, når 
jeg blev sendt ud i regnvejret 
for at samle æbler. Men jeg må 
indrømme, at jeg har fået en 
gave med, som vil følge mig.
Derfor blev æblerne også 

samlet op i fjor og kørt til most. Der var 160 kg. Og så var der 
endda alligevel rigeligt til såvel fugle som mus. For fuglen og 
den fattige skal også være mæt.

Torkil Jensen

Sensommertanker

Der er sket en del på de indre linjer siden sidste kirkeblad:
I foråret sagde vi tak og farvel til graver Lene Caspersen efter 
lang og tro tjeneste. 
Nu er der ansat en ny graver: Tommy Hansen.
I forsommeren modtog vi også en opsigelse fra kirketjener Ida 
Karottki, der har valgt at stoppe.
Vi vil præsentere den nye graver og den nye kirketjener i 
næste kirkeblad.
I menighedsrådet valgte den mangeårige formand Niels Erik 
Thing at trække sig som formand og samtidig søge orlov fra 
rådet – foreløbig frem til 1. søndag i advent. Niels Erik er et 
travlt og engageret menneske, så der er fuld forståelse for, at 
forretningen naturligvis må have første prioritet. Foreløbig en 
stor tak til Niels Erik, for indsatsen indtil nu.
Som ny formand valgtes Hans Milland, der blev valgt ind i 
rådet ved valget i 2020. Hans Milland vil være kendt i byen 
som tidligere leder af Bøgebjergskolen.
Suppleant Bent Møller sagde ja til at tage endnu en tørn – tak 
for det. På grund af sygdom i rådet har også suppleant Poul 
Stokkebo været med ved rådets møder.

Ønsket om en pilgrimsvandring er dukket op med jævne 
mellemrum siden den første blev gennemført i gedigent 
regnvejr Store Bededag 2020.
Nu håber vi på bedre vejr lørdag den 18. september, hvor 
Ulbølle kirke er målet. Den endelige rute er endnu ikke 
fastlagt, men der bliver tale om en tur på 6 – 8 kilometer.
Der bliver afgang fra Vester Aaby Kirke kl. 10.00. Husk 
fornuftigt fodtøj, påklædning til dagens vejr og en god 
madpakke med tilhørende drikkelse.

Et af de steder, hvor coronanedlukningen har betydet allermest 
for ensomhed og isolering er på landets plejehjem og dermed 
også på Ældrecenter Lysbjerg i Vester Aaby.
Lysbjergparkens Venner har vredet hænder over situationen 
gennem mere end et år, og vennernes kontaktperson til 
kirken, Bodil Pedersen, har håbet og håbet. Stor tak til Bodil 
for ihærdigheden.
Og til sidst lykkedes det. Alex Nielsen kunne holde gudstjeneste 
på Lysbjerg en af de sidste dage i juni, og efter sommerferien i 
juli har vi nu planlagt de ordinære gudstjenester en onsdag om 
måneden, hver anden gang med 
altergang. Efter gudstjenesten er 
der kaffebord og vi synger nogle 
sange fra Seniorsangbogen. 
Se tidspunkterne under guds-
tjenestelisten på bagsiden af 
kirkebladet.

Så nærmer tiden sig for de indendørs sysler, og dermed også 
opstart af strikkecafeen i V. Åby kirke.
Vi starter tirsdag den 14. september kl 10.00.
Der vil være gang i strikketøj og snakketøj og kaffetår, og alle 
er velkomne.

VI MODTAGER FORTSAT MEGET GERNE GARN, så vi kan 
producere varme strikkede huer, handsker og meget mere til 
hjemløse i Svendborg.

Nyt fra menighedsrådet Pilgrimsvandring

Andagter på Lysbjerg 

Strikkecafe

Altersættet der bruges på 
Lysbjerg



Ordet ”laug” er et meget gammelt ord. Slår man 
det op i en ordbog står der følgende:
Et laug er en sammenslutning af næringsdrivende 
(håndværkere eller handlende) inden for samme 
fag eller branche i en by, til varetagelse af 
medlemmernes faglige, økonomiske og sociale 
interesser. Laugene opstod i middelalderen og 
spillede en væsentlig rolle i samfundslivet til ind 
i 1800-tallet.
I vore moderne tider er dette laugsvæsen overtaget 
af fagforeninger og interesseorganisationer.
Men så er der heldigvis blevet plads til at ordet 
kan få nyt indhold: Et hold af frivillige, der udfører en nyttig 
funktion.
Sådan kender vi ordet her i vore sogne, hvor der ved begge 
kirker er et ”kistebærerlaug” Det er en gruppe af frivillige, der 
skiftes til at møde op og hjælpe til, når en kiste skal bæres ind 
i kirken forud for en bisættelse eller begravelse. Jeg benytter 
enhver mulighed for at sende en varm tak til disse mennesker 
– derfor også her!
Men måske kan vi skabe endnu et laug:  Et flaglaug.
Der er såvel ved Aastrup som ved Vester Aaby kirke en 

flagstang. Det er naturligt, at der flages ved 
gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Derudover er der imidlertid vedtaget en række 
nationale flagdage. Nogle af dem følges alene af 
de berørte institutioner for eksempel militæret, 
men nogle er for alle offentlige institutioner, og 
i den forbindelse regnes kirken for en offentlig 
institution. Det er for eksempel Dronningens 
fødselsdag, det er Grundlovsdag og det er 5. 
september, der for nogle år siden blev indført som 
flagdag for Danmarks Udsendte.
Og så er der jo naturligvis kirkens egne flagdage: 

Juledag, Påskedag og så videre.
Flaget skal hejses – men det skal jo også ned igen!
Derfor vil vi gerne høre, om der ikke er nogle frivillige, der 
kunne danne et ”flaglaug,” hvor medlemmer på skift står for 
at nedtage flaget efter graverens og kirketjenerens almindelige 
arbejdstid. Måske kunne det også betyde, at flaget kunne 
blive længere oppe efter kirkelige handlinger. 
Eventuelle interesserede er meget velkomne til at henvende 
sig i præstegården eller til menighedsrådet.

Den 15. og 22. august blev de 9 ovenstående unge mennesker 
konfirmeret i Vester Aaby kirke efter det mærkeligste 
konfirmandforløb, jeg nogen sinde har oplevet. Alex og jeg 
nåede knapt at lære dem at kende på grund af nedlukninger, 
udsættelser og så videre.
Derfor håber vi inderligt, at vi nu kan tage fat på et ganske 
almindeligt konfirmandforløb efter efterårsferien.
I hvert fald inviteres der til konfirmandindskrivning i 
præstegården onsdag den 15. september fra kl. 17, hvor vi 
omkring en omgang pizza vil snakke om det praktiske, og der 
vil blive mulighed for at stille spørgsmål. Er man forhindret i 
at komme den dag, giver man naturligvis blot besked om, at 
der er en i familien, der skal konfirmeres i 2022.

Konfirmationsdatoerne i 2022 er i øvrigt: 
Søndag den 24. april i Vester Aaby og søndag den 1. maj i 
Aastrup. Begge dage kl. 10.00.

Jeg tør næsten ikke skrive det, 
men vi skal til Aarhus i 2022. 
Denne gamle domkirke- og 
universitetsby vil være temaet ved 
vinterens højskoleeftermiddage i 
præstegården, og der er nok at tage 
fat på. Men først og fremmest håber 
jeg, at der er mange, der lige som 
jeg, vil glæde sig til samværet i den 
konfirmandstue, hvor der har været 
stille alt for længe.
Vi lægger for med indlednings-
foredraget onsdag den 24. no-
vember og julemødet bliver onsdag 
den 8. december. Begge dage 
begynder vi kl. 14.30, men dørene 
åbnes en time før.
Husk brød og kop, så er der lavet kaffe og the.
Og husk: Højskole er for alle.

Årets konfirmationer fordeler sig på to augustsøndage:

Søndag den 15. august kl. 10.00 
konfirmeres i Vester Aaby Kirke:

Silje Elisabeth Carlsen, Svelmøparken 36
William de Claville Wang Hansen, Faurshøjvej 7
Tobias Jansen, Frederiksbergvej 25, Pejrup
Marie Langeskov Juul Jørgensen, Stentevej 6
Natascha Østergaard Nielsen, Sundbjergvej 14, Diernæs
Emilie Høirup Steffensen, Toftevej 29

Søndag den 22. august kl. 10.00 
konfirmeres i Vester Aaby Kirke:

Anton Kjær Elmbo, Skadegårdsparken 12
Viktor Egholm Grøndal, Svelmøgaardsvej 7
Simon Rasmussen, Toftevej 28

Alle pr. 5600  Faaborg

Konfirmandindskrivning

Konfirmationer

Onsdag den 27. oktober kl. 19.00 
– (bemærk tidspunkt – det har før 
været 19.30)
Aftenens foredragsholder er tidl. 
forstander for Ollerup Gymna-
stikhøjskole Uffe Strandby.
Han holder foredraget ”Højskole-
sangbogen – en unik bog” og siger 
om foredraget:
Højskolesangbogen rummer en 
sang til enhver højtid, enhver 

lejlighed og enhver begivenhed. Den er en af Danmarks mest 
solgte bøger og er en kilde til inspiration og glæde for alle.

Efterårsmøde
i Aastrup Forsamlingshus

Højskoleeftermiddage

Flaglaug? 



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den 8. august   10. s.e. Trin Ingen 14.00 Jesper Svärd

Søndag den  15. august   11. s.e. Trin 10.00 konfirmation Ingen 

Søndag den 22. august   12. s.e. Trin 10.00 konfirmation Ingen

Søndag den 29. august   13.s.e. Trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen 

Søndag den 5. september  14. s.e. Trin    14.00 Therese Kudajewski Ingen

Søndag den 12. september  15. s.e. Trin 10.15 vikar   9.00 vikar

Lørdag den  18. september                   Pilgrimsvandring

Søndag den 19. september  16. s.e. Trin   9.00  10.15 

Søndag den 26. september  17. s.e. Trin 14.00 Høst 10.15 Høst

Søndag den 3. oktober      18. s.e. Trin  10.15 Ingen

Søndag den 10. oktober      19. s.e. Trin   9.00 AVN 10.15 AVN

Søndag den 17. oktober      20. s.e. Trin 10.15 AVN   9.00 AVN

Søndag den 24. oktober      21. s.e. Trin    9.00 AVN 10.15 AVN

Søndag den 31. oktober      22. s.e. Trin 10.15   9.00

Søndag den 7. november  Allehelgen 17.00 Andagt 15.00 Andagt

Søndag den 14. november   24. s.e. Trin   9.00 AVN 10.15 AVN

Søndag den 21. november   Sidste s. i kirkeåret 10.15   9.00

Søndag den 28. november   1. s. i advent 14.00 AVN 10.15 AVN

Kirketider høst 2021

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 Alex V. Nielsen har orlov frem til 1. oktober.
Sognepræst Torkil Jensen har ferie 2.-9. august og 28. 
august til 6. september samt 18.-25.oktober. 
Der henvises på telefon, mail og hjemmeside til den 
præst, der passer embedet imens.

AVN: Præst Alex V. Nielsen - Intet: Sogenpræst 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: Anders Hansen. Tlf. 21332215. Mail: vesteraabyblik-vvs@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: 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:
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”.
25. august (altergang)
22. september
13. oktober (altergang)
17. november
22. december (altergang)

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


