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Pilgrimsvandring

Flaglaug

At sige farvel
- Læs mere inde i bladet

Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor.
Sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror.

Pilgrimsvandring
Tilbage i 2004 holdt sognepræst Hanne Thordsen et foredrag
om den pilgrimsvandring, hun havde foretaget til Santiago
de Compostela ved Spaniens nordvestkyst, hvor en af de tolv
disciple, apostlen Jacob, efter sigende ligger begravet.
Hun beskrev dagsvandringer i skønne landskaber. Blodfyldte
vabler. Aftener med dybe snakke og vin i glassene. Sovesale,
hvor man var for trætte og ligeglade til at registrere, om
sidemanden snorkede. Øjeblikke af det mest intense nærvær,
ja måske endda af Guds nærvær.
Det må jeg prøve, tænkte jeg. Min søn og jeg gik lange,
fantastiske aftenture gennem hele foråret i 06 for at træne til
vandringen i Spanien samme sommer. Min datter gad ikke.
I sidste øjeblik fik jeg kolde fødder. Så i stedet for at købe
rygsække og vandrersko, lejede jeg en bil. Og så kørte vi
Caminoen.
Indimellem stillede vi bilen og gik på café i nogle af de byer,
pilgrimmene kom igennem. De så trætte ud. Jeg havde svært
ved at få øje på det ’intense nærvær’, præsten havde beskrevet
i sit foredrag. Vi spiste tapas og drak spandevis af café con
leche, mens vi grinede og kærligt drillede hinanden.
Jeg elskede køreturen i den spritny, midnatsblå Peugeot. Jeg
kan ikke huske model eller antal hestekræfter, men den var
så ren. Og landskaber med solsikker, med vindmøller, med
regnvåde pilgrimme for forbi ruderne, mens vi suste fra
Figueres i øst til Santiago de Compostela i vest.
Katedralen i Santiago var det mest fantastiske sted. Der var
guld og sølv og myrra skær. Der var alt, hvad en hungrende
pilgrimshjerte kunne forlange af pragt og overdådighed.
Munke i fodside kjortler. Små souvenirbutikker diskret placeret
ude i siderne, så man ikke fejlagtigt kunne få den tanke, at der
også var noget i høj grad verdsligt over kirken.
Et sært sammenstød mellem snavsede pilgrimme (ikke os,
vi havde lejet hotelværelser og kom i bad hver dag) og den
nærmest overjordiske pragt i kirken. Jeg tænker, det var
nemmere at finde Gud på vejen, end i katedralen.
Jeg ved ikke, om vi fandt Gud. Men vi havde en god tur med
masser af nærvær og samtaler om alt mellem himmel og jord.
Jeg betragter min pilgrimskørsel, som en af de lykkeligste
rejser i mit liv. Tæt på børnene, tæt på mig selv. Måske endda
tæt på Gud?
Margrethe Schmidt, organist

Konfirmationer 2022

Konfirmeret i Vester Aaby kirke den 24. april
Bagerste række fra venstre: Sognepræst Torkil Jensen, Anton
Fredenslund, Oliver Jørgensen, Markus Jensen, Sognepræst
Alex V. Nielsen
Forreste række: Mads Pedersen, Ditte Poulsen, Mads Jensen.

Nyt i V. Aaby og Aastrup kirker
Så er der blevet dannet et FLAGLAUG ved
vores kirker.
Medlemmerne får til opgave at tage flaget
ned på dage, hvor nedtagningen ikke
passer med graverens og kirketjenerens
arbejdstidsophør.
Der er flagdage, hvor kirken gerne vil flage
hele dagen, og til begravelser og bisættelser
er det ligeledes ønskeligt, at flaget er oppe
til sidst på dagen og derfor dette initiativ.
Lauget består af 7 personer, fordelt med 5 i
V. Aaby og 2 i Aastrup.
Der er plads til én mere i Aastrup, så
kontakt venligst Ruth Linnebjerg hvis det
har din interesse.
Der skal lyde en stor tak for interessen til de
fremmødte, og vi glæder os til samarbejdet.
Menighedsrådet

Konfirmeret i Aastrup kirke den 1. maj
Sognepræst Torkil Jensen, Katrine Steen Nielsen.

Grundlovsmødet aflyst
Da grundlovsdag i år falder sammen med pinsedag, er det
blevet besluttet at aflyse det traditionelle grundlovsmøde i
præstegårdshaven.
Arrangementet vil blive genoptaget i 2023.

Det er tungt at sige farvel, men takket være frivillige gør vi det lidt lettere
I tårnet på Vester Aaby kirke hænger en gammel ligbåre, som
formentlig kan dateres tilbage til 1700 tallet og som fortæller
om datidens udfordringer med at løse de mere praktiske
forhold omkring begravelser ved kirken.
Bisættelser og begravelser udgør stadig en væsentlig del
af folkekirkens opgaver, og heldigvis oplever de fleste, at
kirken er ganske god til at sikre, at der bliver sagt farvel på
en hensynsfuld og højtidelig måde, uden at man overhovedet
bemærker, at der ligger en lang række praktiske opgaver forud
for højtideligheden. Kirketjeneren skal anbringe blomster og
kranse i en snorlige række bag kisten, lysene skal tændes og
kirken skal gøres klar, så den kan danne en smuk ramme om
højtideligheden og sidst, men ikke mindst, skal kisten bæres
ind i kirken.

Ligbåre
En kiste vejer typisk omkring 40 kg. og selv med en afdød
person af gennemsnitsvægt betyder det, at det kan være ganske
krævende at transportere en båre ind og ud af kirken. Dertil
skal så tilføjes, at de fleste kirkes udformning og indretning
betyder ekstra udfordringer med hensyn til anvendelsen af
den rigtige løfteteknik og man kan derfor nemt risikere at
ødelægge sin ryg, knæ eller hofter, hvis man er for få folk om
opgaven.
Normalt ankommer rustvognen til kirken ca. en times før
højtideligheden, og kisten skal herefter flyttes fra vognen
og anbringes øverst oppe i kirkeskibet, så den står tæt på de
pårørende og i øvrigt kan ses fra alle kirkebænkene. Følger
man lovgivningens bogstav, er det de pårørendes ansvar,
men i prakis er opgaven overladt til bedemanden med den

konsekvens, at han så må sørge for et tilstrækkeligt antal
hænder til at bære kisten ind i kirken. Men de færreste
bedemænd kan leve af at være filantroper, og dermed ender
regningen naturligvis hos de pårørende, hvilket forekommer
urimeligt, da omkostningerne i forvejen er ganske store.
Ved større kirker har man derfor investeret i udstyr, der kan
løse opgaven. Man har såkaldte katafalker, som er små vogne,
som kisten kan transporteres på fra vognen til kirkerummet.
På den måde sikres de ansattes sikkerhed, samtidig med at
omkostningerne holdes nede.
For en snes år siden rettede Arbejdstilsynet sin opmærksomhed
mod, hvorledes kirkerne løste disse opgaver og specielt
interesserede man sig for, om medarbejderne blev udsat for
belastninger, der overskred lovgivningens grænser.
I 2011 var turen så kommet til vore kirker, hvilket
konkret udløste en bøde på 25.000,- for overtrædelse af
arbejdsmiljølovgivningen.
Niels Krogh var på daværende tidspunkt formand for
menighedsrådet og sammen med Niels Erik Thing og andre
gode folk, gik rådet så i gang med at finde en løsning.
Flere muligheder blev drøftet, men efter at have forkastet de
mere tekniske løsninger, udtænkte man en nærmest genial
plan for, hvorledes opgaven kunne løses. Man dannede
simpelthen et laug af frivillige, og at bøden derefter blev
slettet, må ses som en virkelig anerkendelse af initiativet.
Vi har i dag et kistebærerlaug i såvel Vester Aaaby som i
Aastrup, og dygtige folk står klar, hver gang vi har en bisættelse
eller begravelse i vore kirker. Som præst har jeg ofte iagtaget
deres arbejde og hver gang er jeg blevet imponeret over, hvor
højtideligt de udfører deres hverv. Det er som om det faktisk
er et led i lokalsamfundets farvel til afdøde. Medlemmerne
modtager ikke løn udover en nytårskur og en sommerudflugt,
men enhver af dem skal vide, at de løser en opgave af
uvurderlig betydning for vores kirkeliv.
Da jeg spurgte Niels Krogh om, hvilke ønsker han nærede
med hensyn til fremtiden for lauget sagde han, at hans højeste
ønske var, at laugene måtte bestå i mange år. Det er et godt
ønske, som vi i kirken deler fuldt ud.
Tak for indsatsen til kistebærerne og tak for den fine indsats
for at gøre det allertungeste lidt lettere at bære.
Alex V. Nielsen

Pilgrimsvandring Store Bededag
Efter en lang og grå vinter folder naturen sig nu atter
ud i fuldt flor og det skal selvfølgelig nydes i fulde drag
med en frisk vandretur og efterfølgende en kort andagt
i Aastrup kirke.
Vi mødes ved Aastrup kirke kl. 10.00 og kører i samlet
trop til Finstrup kirkeruin. Her vil der blive givet en kort
orientering om ruinen og der vil blive lejlighed til at
se sig lidt om på dette smukke sted.Derefter vandrer
vi gennem den smukke sydfynske natur og slutter
dagen med en kort andagt i Aastrup kirke. Vandringen
er planlagt sammen med Fynsk pilgrimsvandring og
distancen er ca. 8 km.
Husk madpakke og fornuftig påklædning, da den
danske sommer som bekendt kan være lunefuld.
Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.

Kirketider sommer 2022
			

Vester Aaby

Fredag den
Søndag den
Søndag den
Torsdag den
Søndag den
Søndag den
Mandag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

Pilgrimsvandring AVN
9.00 AVN
10.15
10.15
Ingen
10.15 AVN
14.00 Nakkebølle
9.00 AVN
Ingen
10.15 AVN
9.00
10.15
Ingen
10.15
Ingen
10.15
9.00
Ingen
14.00 TSK
10.15
9.00
10.15
9.00

13. maj
15. maj
22. maj
26. maj
29. maj
5. juni
6. juni
12. juni
19. juni
26. juni
3. juli
10 juli
17. juli
24. juli
31. juli
7. august
14. august
21.august
28. august
4. september
11. september
18. september
25. september

Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kr. Himmelfartsdag
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1. s. e. trin.
2. s. e. trin.
3. s. e. trin.
4. s. e. trin.
5. s. e. trin.
6. s. e. trin.
7. s. e. trin.
8. s. e. trin.
9. s. e. trin.
10. s. e. trin.
11. s. e. trin.
12. s. e. trin.
13. s. e. trin.
14. s. e. trin.
15. s. e. trin.

Aastrup
10.15 AVN
9.00
Ingen
10.15
9.00 AVN
10.15 AVN
14.00 JS
9.00 AVN
10.15
9.00
10.15
Ingen
10.15
9.00
10.15
14.00 TSK
Ingen
9.00
10.15
9.00
Ingen

Der kan forekomme ændringer i, hvem der har de enkelte gudstjenester.
Præster: Intet: Sognepræst Torkil Jensen. AVN: Alex V. Nielsen. JS: Sognepræst Jesper Svärd.
TSK: Sognepræst Therese Strand Kudajewski
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”.
22. juni (altergang)
For udefra kommende
deltagere koster
Ingen gudstjeneste i juli
kaffebordet kr. 30,00
3. august (altergang)

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

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.
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

