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Nyt personale
- Læs mere inde i bladet

Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have.
Simon Grotrian 2006

Sideskibet i Vester Aaby kirke
Sydfyn er en perle, og vi har mangt og meget, som resten
af landet med god grund misunder os. Vi har den smukkeste
natur, det bedste sejlerfarvand, de flinkeste mennesker, og
sådan kunne man jo blive ved.
Vi har imidlertid også noget andet, som de færreste næppe
tænker særligt over, når de går forbi kirken i Vester Aaby. Vi har
noget så sjældent som en fin kirkecafe i det sydlige kirkeskib.
I disse dage venter vi med spænding på en bog om Vester
Aaby kirke, og i den vil man formentlig finde detaljerede
beskrivelser af kirken gennem tiderne og man vil se, at det
sydlige kirkeskib er en relativ ny tilbygning, som blev bygget
under den navnkundige præst med det mundrette navn
Cæsius Crinitus Inopinatus Krohn.
Krohn var en mand med sans for det storslåede. Han
byggede den smukke præstegård i Vester Aaby og han
udvidede som nævnt kirken med en sydlig fløj, således at
den blev til en korskirke, hvilket vil sige, at kirken set fra et
helikopterperspektiv fremstår som et kors.

Dette var naturligvis en æstetisk forbedring, samtidig med
at der blev plads til langt flere i kirkerummet. Faktisk betød
udvidelsen, at kirken nu kunne rumme ca. 250 personer.
Om behovet var så stort i Krohns embedsperiode, skal være
usagt, men det er en kendsgerning, at kirken i nyere tid kun
yderst sjældent har behov for, at kunne rumme så mange
mennesker. Dermed risikerer man, at kirkerummet mister
noget af sin intimitet, og hvad værre er, man finder ofte
andre udnyttelsesmuligheder for rummet. Mange steder ser
man desværre, at et uudnyttet hjørne af kirken forvandles til
et opbevaringsrum for diverse effekter, hvilket selvfølgelig

skæmmer det smukke
rum.
Der var behov for
nytænkning, og hos os
gik menighedsrådet i
tænkeboksen. Gode
ideer blev udklækket,
og i september 2018
havde man fået Stiftets
godkendelse til at
etablere en kirkecafe,
som blev indviet ved
en ceremoni den 3.
februar 2019.
Det sydlige kirkeskib
er et fantastisk fint
rum. Højtideligheden
er fastholdt samtidig med, at der virkelig er kræset for
detaljerne. Eksempelvis er møblerne fremstillet af gamle
kirkebænke takket være en lokal og dygtig snedkermester.
Kirkecafeen åbner muligheder for, at vi kan åbne kirken for
langt mere end gudstjenester og kirkelige handlinger.
Desværre har coronaen i det forløbne år lagt os hindringer
i vejen for at udnytte rummets fulde potentiale, men nu
ser det heldigvis ud som om, vi går lysere tider i møde.
Forsamlingsforbuddet er ophævet, og vi har atter fået
mulighed for, at forsamle folk i dette herlige rum. Strikkecafe
og korsang er allerede i fuld gang, og sidste år forsøgte vi at
etablere en læsecafe. Desværre måtte den idé sættes på pause
pga. pandemien.
Ideen lever imidlertid stadig, og forhåbentlig kan vi komme i
gang med læsecafeen i begyndelsen af det nye år. Nærmere
information følger i løbet af november måned.
I mellemtiden kan vi så glæde os over dette pragtfulde rum,
som så mange andre misunder os.
Jo! Vi har visseligt noget særligt her på Sydfyn, og det skal
vi selvfølgelig udnytte fuldt ud. Mød derfor gerne op til alle
de arrangementer, der naturligt kan holdes i det sydlige
kirkeskib og bidrag til, at det kirkelige fællesskab får gode
vækstbetingelser her i Vester Aaby og Aastrup.
Alex V. Nielsen

Kirkekoncerter
Det har igennem mange år været en tradition at vi i
december måned gør lidt mere ud af det musikalske
og afholder kirkekoncerter i vore kirker. Efter sidste
års nedlukning er det derfor en stor glæde at kirkerne
i år kan danne ramme om et par særlige musikalske
oplevelser.
2. søndag i advent, søndag den 5. december, kl.
19.00 vil violinisten Henrik Kold sammen med sin
kone Britta fylde Aastrup kirke med liflige toner.
Søndag den 12. december, kl. 16.00 er turen så
kommet til Vester Aaby. Her vil Brahetrolleborgkoret
optræde med en kirkekoncert. Det arrangement bliver
korets anden koncert efter nedlukningen i marts 2020,
så vi kan formentlig godt se frem til, at de vil sprudler
af energi og engagement.
Vel mødt til arrangementerne.

Konfirmation 2021

Ny kirketjener

Konfirmationerne i Vester Aaby og Aastrup sogne blev afholdt
i august måned og hermed de flotte billeder af nogle glade
unge mennesker.

Jeg bor ved Hundstrup på et
lille husmandssted sammen
med min mand Ebbe. Vi
flyttede hertil i 1994 og
har levet et aktivt liv med
selvforsyning
og
husdyr
sammen med vores to børn,
der nu er flyttet hjemmefra.
Vi har i alle årene været
engagerede i Vester Skerninge
– Ulbølle – Hundstrup
menighed, og personligt
har jeg en stor interesse for
kristendom. Da jeg for nylig
valgte at skifte karriere, var
det derfor naturligt at søge kirken som fremtidig arbejdsplads.
Jeg var i mange år voksenunderviser og uddannelsesvejleder
på VUC i Svendborg efter endt læreruddannelse i Ollerup.
Jeg blev glad for Sydfyn og valgte at blive. Jeg er ellers født
og opvokset i København, men drømte i hele min barndom
om at bo på landet. To højskoleophold som ung var med til
at danne mit livssyn og give inspiration til et liv i det landlige.
I min fritid holder jeg af at vandre i naturen, håndarbejde samt
stunder i haven med stilhed eller tid til fordybelse og gode
samtaler.
Jeg er meget glad for den gode modtagelse jeg har fået i
Aastrup og Vester Aaby sogne. Her hersker en glædelig og rar
atmosfære, og jeg ser frem til at møde jer i kirken.
Dorte Andersen

Konfirmander 15. august 2021 i Vester Aaby Kirke:

Forreste række fra venstre:
Natascha Nielsen, Silje Carlsen, Emilie Steffensen
Bagerste række fra venstre:
Sognepræst Torkil Jensen, Tobias Jansen, Marie Jørgensen,
William Hansen.
Foto: Brandingfotograf Sofie Pedersen
Konfirmander 22. august 2021 i Vester Aaby Kirke:

Fra venstre:
Sognepræst Torkil Jensen, Simon Rasmussen, Viktor Grøndal,
Anton Elmbo.
Foto: Halldor Sørensen

Ny graver
Hej allesammen
Lige en hilsen fra den nye
graver.
Jeg hedder Tommy Hansen.
Jeg er gift og har 5 børn, hvoraf
den ældste er fløjet fra reden,
og den yngste blev født 10.
juli i år. Jeg har den udsøgte
fornøjelse af at være gift med
moderen til alle børnene, og
vi har boet i Ulbølle siden
2006.
Jeg er selv født og opvokset i
Ulbølle, så jeg er ikke helt på
udebane i V. Aaby og Aastrup.
Jeg har tidligere arbejdet 5 år
som graver og kirketjener i V.
Skerninge pastorat, hvor jeg
hovedsageligt havde ansvaret for Hundstrup kirke.
Jeg har spillet musik til fester siden 1987, så de fleste af jer er
nok rendt ind i mig til diverse lejligheder. De senere år har jeg
optrådt som John Mogensen rundt omkring i hele landet, mest
med orkesteret John Mogensen JAM, men også solo af og til.
Jeg glæder mig til alle de nye spændende udfordringer og til et
godt og inspirerende samarbejde med menighedsråd, kolleger
og kirkegårdens brugere.
Tommy Hansen
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Der kan forekomme ændringer i, hvem der har de enkelte gudstjenester.
AVN: Præst Alex V. Nielsen - Intet: Sognepræst Torkil Jensen
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”.
Følgende datoer er planlagt:
For udefra kommende
17. november
deltagere koster kaffe22. december (altergang)
bordet kr. 30,00

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: Anders Hansen. Tlf. 21 33 22 15. Mail: vesteraabyblik-vvs@mail.dk
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Tangmosen 38, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

