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Tak til Alex
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AASTRUP KIRKE

August hver sommer jo kommer sidst,
skønt solen synker, det er ej trist,
for det er høsttid; nu bringes hjem
hver frugt af fliden, der dyrked’ dem.
Nu blomstrer regnfan - gør veje gule,
at det er sensommer ej vi skjule.
Vi dog vil takke vor Gud for høst,
for sommerblomster, der bragte trøst!

September kommer og sommer går;
nu skærpes luften mod efterår.
Så småt nu gløder de mange blade
og skaber skov om til farvelade.
Mod himlen anes de fjerne stære
Farvel! - I sommerens fuglehære.
I kirken priser vi Gud for høst
med takkesang af vort hjertes lyst.

Oktober daler med blade ned,
og storme blandes med solfyldt fred.
For varme kæmper mod kuldegrund,
dog sejrer lyset endnu en stund.
Nu æblehøst bli’r til huse bragt,
og vintermarker i furer lagt.
Lad Gud os sige i dunkle dage,
at livet vender igen tilbage.

Strikkecafe



Som det beskedne menneske Alex 
V. Nielsen er, havde han bedt om, 
at der ikke måtte blive gjort for 
meget ud af, at han stoppede som 
præst ved Vester Aaby og Aastrup 
kirker den 30. juni. Men vi fik 
dog lov til at markere det efter 
gudstjenesten i Vester Aaby Kirke 
den 26. juni sammen med dem, 
der var kommet i kirke den dag.
Og heldigvis var budskabet sivet 
ud til både Aastrup og Vester Aaby, 
så mange benyttede lejligheden til 

at hilse på Alex og sige ham tak for vel udført gerning.
Det er også indholdet her. Fra Alex begyndte som præst her den 
1. februar 2019, til det føltes som om han havde været her altid, 
gik der ikke lang tid. Hans store livserfaring fra 30 år i SAS og fra 
mange andre sammenhænge gjorde, at han kunne gå vel oplagt 
og vel rustet til sin gerning. Der blev ikke skelet til timetallet og 
Alex gik hurtigt ind i såvel store som små opgaver
Det skal der også her lyde en stor og hjertelig tak for. Fra sognene 
og fra mig. Heldigvis tror vi, at Alex Nielsen har lyst til at kigge 
forbi en gang imellem, og måske dukker han også op med 
præstekjolen på. Men lige nu og her skal lyde et god vind med 
fremtiden. Torkil Jensen

1. juli 2022 sluttede en helt 
fantastisk epoke i mit liv, og jeg 
vil gerne sige tusind tak til alle i 
Vester Aaby og Aastrup sogne. Tak 
til menighedsrådet fordi I turde 
ansætte en gammel mand i en 
helt ny præstekjole. Tak til hele 
personalet, fordi I hjalp mig med 
at undgå de værste faldgruber 
undervejs og fordi I viste, at 
samarbejdsproblemer ikke nød-

vendigvis skal være en del af kirkelivet anno 2022. Tak til Torkil 
for godt kollegialt samarbejde og mange gode råd undervejs og 
sidst,men ikke mindst, en stor tak til hele menigheden – Det har 
været en fornøjelse at lære jer at kende.    
Hvad fremtiden bringer, står endnu ikke klart, men én ting står 
helt fast: Min lyst til at være præst er blevet styrket under mit 
ophold på Sydfyn, og jeg håber, at Fyens Stift fremover har behov 
for en vikar i ny og næ, og skulle behovet opstå i Vester Aaby og 
Aastrup sogne, vil jeg ikke tøve et sekund med at svare ja.
Tak for en dejlig tid og rigtig god vind til jer alle. 

Alex V. Nielsen

Pr. 1. juli blev sognepræst Torkil Jensens arbejde som ud-
dannelseskonsulent for de nye præster i Fyens Stift forlænget 
med 4 år frem til 30. juni 2026.
Da vores hidtidige sognepræst Alex V. Nielsen, valgte at stoppe 
med udgangen af juni, skal der ansættes en ny sognepræst i de 
45% af stillingen, som Torkil Jensen er frikøbt for i forbindelse 
med arbejdet som uddannelseskonsulent.
I slutningen af juli, hvor dette kirkeblad skrives, er der ikke noget 
konkret om, hvem det bliver, men processen er allerede så småt 
i gang, så følg med på hjemmeside og andre steder, så vil vi 
fortælle, hvornår vi kan byde en ny præst velkommen til det 
dejlige job at være præst i Vester Aaby og Aastrup.

Vester Aaby-Aastrup Menighedsråd har i en periode været i 
dialog med Ib Christensen, efterkommer af Niels Christensen, 
der levede fra 1839 til 1927 og var bosat i Pejrup. Niels 
Christensen var såkaldt Dannebrogsmand idet han deltog i 
krigen i 1864. At være Dannebrogsmand betyder blandt andet, 
at den pågældendes gravsten skal bevares for eftertiden. Dette er 
beklageligvis ikke sket i Niels Christensens tilfælde, og det har 
været et brændende ønske fra oldebarnet at få genskabt en form 
for minde. Menighedsrådet blev enige med Ib Christensen om at 
få sagen ud af verden ved at få fremstillet en sten, der foruden 
Niels Christensen også med taknemmelighed mindes de øvrige 
fra egnen, der deltog i den såkaldt 2. slesvigske krig (1864). 
Dette mindesmærke vil blive opstillet på Vester Aaby kirkegård 
ved siden af de bevaringsværdige gravsten og vil blive afsløret 
ved en lille højtidelighed efter høstgudstjenesten i Vester Aaby 
kirke den 18. september kl. 14.00.

Der er et gammelt ord, der siger, at godt 
begyndt er halvt fuldendt. Det er meget 
godt, men det er så også kun halvt.
I 2019 blev Lolland valgt som emne 
for vinterens højskoleeftermiddag. Det 
var godt begyndt, da Danmark lukkede 
ned 11. marts 2020. Året efter valgtes 
så Aarhus, som vi besøgte i maj 2022, 
men det er som om vi stadig har en 

halv aftale med Sydhavsøerne på den anden side Langeland.
Det skal der gøres noget ved. Vi tager Falster med for også at 
tilføje noget nyt. Falster var ganske vist på programmet i 2008, 
men det er længe siden og tåler en gentagelse. Vi begynder 
sæsonen onsdag den 23. november med et indledningsforedrag 
og fortsætter med et julemøde onsdag den 7. december.  Begge 
dage kl. 14.30.
Husk brød og kop – så har vi lavet kaffe og te! – og husk ikke 
mindst: Højskole er for alle!

Tirsdag den 6. september kl. 17 til 19 inviteres til indskrivning 
af næste års konfirmander i Vester Aaby og Aastrup Kirker.  
Forberedelsen til konfirmationerne begynder tirsdag efter 
efterårsferien, det vil sige tirsdag den 25. oktober kl. 8.00 i 
præstegården.
Vi vil ved indskrivningen den 6. september over et stykke pizza 
snakke om forløbet, og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål. 
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at få underskrevet de 
blanketter, der er nødvendige. Begge forældre skal give skriftlig 
tilladelse til konfirmationen, og der skal også gives skriftlig 
tilladelse, hvis konfirmandens navn til sin tid må offentliggøres 
på hjemmeside og i aviserne. Man behøver ikke at møde op kl. 
17 – man kan blot dukke op på et tidspunkt mellem 17 og 19.
Er i forhindrede I at møde op den dag, kan I naturligvis også blot 
give besked om, at I har en konfirmand 2023 i familien på tlf. 62 
61 64 20 eller mail toje@km.dk

Tak til Alex Tak for de gode år
 i Vester Aaby og Aastrup

Ny præst

Markering af mindesten
Højskoleeftermiddage Lolland-Falster

Konfirmandindskrivning



hvordan man skal være præst. Og netop i den henseende har 
jeg lært meget gennem de godt tre år, som jeg fik lov at virke 
som præst i jeres dejlige sogne. Jeg har lært, at det i mindre grad 
handler om spidsfindige teologiske pointer, men i højere grad 
om at turde være til stede, som dén man er – med de mangler 
og de svagheder, der nu engang følger med. Det handler om at 
turde gå med ind i folks liv, både når livet er lyst og godt og 
når det er svært. Netop hér kan man som præst være med til at 
gøre en forskel. Netop her får man den allerstørste belønning, når 
familierne efterfølgende siger tak for indsatsen.    
Pensionsrådgiveren sagde, det var for dumt at vende tilbage 
til arbejdslivet. Ganske vist har han ret i, at vore dages 
præstelønninger nok ikke kan sikre, at man kravler særligt højt 
op på Forbes liste over verdens mest velbeslåede personer, men 
det er nok heller ikke hér, lykken findes. I stedet handler det om 
at forstå, at lykke er noget der opstår i samspil med andre, og 
særligt hvis det er mennesker, man kan lide. Lige hér findes det 
mest meningsfulde arbejde, og det er jo ikke så dumt. 
Netop samspillet med andre mennesker har jeg oplevet som et 
adelsmærke for jeres to sogne. Det har været kendetegnende for 
menigheden, for menighedsrådet og ikke mindst for samarbejdet 
med kollegerne.     
I medierne tales der meget om det dårlige arbejdsklima, der 
hersker i folkekirken. Sådan fungerer kirkelivet heldigvis ikke i 
Vester Aaby og Aastrup sogne.
Tværtimod har det været en fornøjelse at samarbejde med de 
forskellige medarbejdergrupper, og det er nok en væsentlig 
forklaring på, at jeg har følt mig så godt tilpas i embedet som 
sognepræst, for sandheden er jo, at det gode kirkeliv netop 
skabes gennem teamwork og gennem anerkendelse af hinanden.
Anerkendelse er netop, hvad jeg har følt gennem hele mit virke 
i disse to pragtfulde sogne. Særligt kom det til udtryk under min 
sidste gudstjeneste den 26. juni. En gudstjeneste, der for mig betød 
noget helt særligt, selv om jeg havde frabedt mig enhver form 
for festivitas. Stor var min overraskelse derfor, da jeg pludselig 
hørte de festlige toner fra orgel, violin og korsang. Og endnu 
større blev overraskelsen, da jeg så, at der var stillet blomster på 
kanten af prædikestolen og at man efterfølgende havde lagt op til 
afskedsreception i sideskibet.
Så stod det med ét lysende klart, at pensionsrådgiveren havde 
taget fuldstændig fejl, for det var slet ikke dumt at tage arbejde på 
Sydfyn. Faktisk har det været så givtigt, at jeg overvejer en fremtid 
som vikar i Fyens Stift, og hvem ved – måske får I engang brug 
for en afløser?
Skulle det ske, vil jeg glæde mig til, atter at møde jer alle igen.
Tak for jeres åbenhed. Tak fordi I lærte mig, at også 
pensionsrådgivere undertiden kan tage fuldstændig fejl af, hvad 
der virkelig kan skabe lykke i livet.  
Tak for jeres måde at være kirke på. Alex V. Nielsen

hvor der jo er blevet etableret et marked med 
salg af lokale hjemmelavede produkter. 
Disse tiltag har givet os mulighed for også 
at kunne give kontanter til Hjemløse i 
Svendborg.
Vi modtager fortsat meget gerne garn, og vi 
er meget taknemmelige for det garn vi har 
modtaget.
Håber vi ses.

I foråret 2014 havde jeg et møde med min pensionsrådgiver efter 
35 år i luftfartsbranchen. Mødet blev afholdt på tærsklen til mit 
nye liv som pensionist, og formålet var at lægge en god plan 
for, hvorledes fremtiden skulle forme sig. Undervejs i samtalen 
nævnte jeg, at jeg netop havde afsluttet en bachelorgrad i teologi 
og overvejede at begynde på overbygningen. Rådgiveren sagde, 
det da var fornuftigt at have fritidssysler i sin pensionisttilværelse, 
men ”hvis du overvejer at tage et job, er du simpelthen for 
dum”. Da jeg derefter valgte at færdiggøre teologistudiet, var det 
udelukkende tænkt som en fritidssyssel, og det lykkedes, for i 
foråret 2018 kunne jeg i en moden alder kalde mig cand. theol. 
tillige med pensionist på fuldtid.
Dér stod sagerne så, indtil der indtrådte en skelsættende 
begivenhed i december måned 2018.  Midt under en rygepause 
ved siden af den flotte Grundtvigstatue på Vartov ringede 
telefonen pludselig. En sydfynsk præst, som I kender under navnet 
Torkil Jensen fortalte, at han manglede en halvtidskollega til sine 
to små sogne på Sydfyn. Nu er vi eksiljyder jo lidt langsomme af 
natur, og det gælder derfor om ikke at forhaste sig, når sådanne 
ting pludselig sker, så jeg svarede, at jeg lige måtte tænke lidt 
over sagen. Det føltes som om Grundtvigstatuen bare tavst 
konstaterede, at når man allerede har haft et jævnt og muntert 
virksomt liv på jord, skal man jo også vide, hvornår det er tid 
at stoppe, og måske havde pensionsrådgiveren ret i sin advarsel 
mod at vende tilbage til et aktivt arbejdsliv? 
Samtidig vidste jeg jo dårligt, hvor Vester Aaby og Aastrup 
befandt sig geografisk såvel som kirkeligt. Den efterfølgende 
søndag tog jeg derfor til gudstjeneste i Vester Aaby bare for lige 
i ubemærkethed at snuse til stemningen og netop dét afgjorde 
sagen, for den klassiske og velkomponerede gudstjeneste der 
mødte mig, føltes helt rigtig. Jeg tog derefter kontakt til Torkil og 
Niels Erik Thing og takkede ja til tilbuddet. Pensionsrådgiveren 
kaldte det dumt – Jeg ville nok snarere betegne det som et af de 
bedste valg, jeg hidindtil har truffet.
Søndag d. 3. februar 2019 blev jeg så indsat som præst i Vester 
Aaby og Aastrup. Første gang jeg kravlede op på prædikestolen, 
handlede teksten om stormen på søen og om de lidet-troende 
disciple, der frygtede for deres liv. Jeg frygtede nok ikke 
direkte for mit liv, men snarere for om menigheden ville give 
pensionsrådgiveren ret i, at den præst, der nu var blevet ansat, 
simpelthen var for dum til at betjene en så godt vant menighed. Til 
mit store held gik det tilsyneladende nogenlunde, og efterfølgende 
blev intet sagt om prædikens muligvis banale pointer, men i 
stedet blev jeg budt velkommen af hele menigheden, og det var 
jo i virkeligheden ikke så dumt.
Netop menighedens imødekommenhed har været kendetegnende 
for de tre år, jeg fik på Sydfyn, og den har varmet, når tvivlen 
om mine egne pastorale evner har meldt sig. Særligt, når noget 
ikke har kunnet leve op til de forventninger, jeg medbragte om, 

Strikkecafeen holder sommerferie indtil 
den 6. september, hvor vi starter op kl 
10.00 i konfirmandstuen i præstegården.
Vi håber, der er mange som kunne tænke 
sig at være med til at strikke og hækle til 
fordel for hjemløse i Svendborg, samtidig 
med at vi hygger os. Alle er velkomne.
Vi har sommeren over forsøgt at sælge 
nogle af vore ting, dels i V. Aaby  Kirke og 
dels i FABRIKKEN i det gamle DAMAS, 

Pensionsrådgiveren tog heldigvis fejl

Strikkecafé



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den 7. august   8. s. e. Trin 10.15   9.00
Søndag den 14. august    9. s. e. Trin   9.00 10.15
Søndag den 21. august 10. s. e. Trin Ingen 14.00 TSK
Søndag den 28. august 11. s. e. Trin 14.00 TSK Ingen
Søndag den 4. september  12. s. e. Trin 10.15   9.00
Søndag den  11. september  13. s. e. Trin   9.00 NN 10.15 NN
Søndag den  18. september  14. s. e. Trin 14.00 Høst 10.15 Høst
Søndag den  25. september  15. s. e. Trin   9.00 Ingen 
Søndag den 2. oktober      16. s. e. Trin 10.15 Ingen   
Søndag den    9. oktober      17. s. e. Trin Ingen 10.15 NN
Søndag den  16. oktober      18. s. e. Trin 10.15   9.00
Søndag den  23. oktober      19. s. e. Trin 14.00 NN Ingen
Søndag den  30. oktober 20. s. e. Trin   9.00 NN 10.15 NN
Søndag den    6. november    Allehelgen 15.00 17.00
Søndag den  13. november   22. s. e. Trin Ingen  10.15 NN
Søndag den  20. november   Sidste s. i kirkeåret 10.15   9.00 
Søndag den  27. november   1. søndag i advent 14.00 10.15

Kirketider høst 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:
I dagene 8.-9. og 19.-21. september deltager sognepræst 
Torkil Jensen i kurser. Det vil fremgå af hjemmeside og 
telefonsvarer, hvem der passer embedet i disse perioder.
I dagene 25. september til 1. oktober deltager Torkil 
Jensen i provstirejse for alle præster i Faaborg-Midtfyn 
kommune. Her passes embedet af præster fra Svendborg 
Provsti. 

Præster: Intet: sognepræst Torkil Jensen - TSK: sognepræst Therese Strand Kudajewski, Svanninge
NN: fastsættes senere

Da stillingen som sognepræst på 45% i forbindelse med sognepræst Torkil Jensens arbejde som 
uddannelseskonsulent i Fyens Stift endnu ikke er besat efter Alex Nielsen, kan der forekomme 

ændringer i ovenstående gudstjenesteliste. Det er en god ide at tjekke hjemmeside og Ugeaviser.

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: Vakant
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:
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”.
  7. september

26. oktober (altergang)

  9. november

21. december (altergang)

For udefra kommende 
deltagere koster 
kaffebordet kr. 30,00


