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En hviletid
for alt, hvad Herren skabte,
for korn og pindsvin dybt i vinterhi,
en eftertankenstid for os, der haster
de nøgne, sorte buske travlt forbi.
Lisbeth Smedegaard Andersen 2004
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Kristen meditation
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Konfirmander
- Læs mere inde i bladet

Glædelig Jul og Godt Nytår!

Strikkeklub

Kirkeårets rytme
Et år går på hæld og snart synger vi atter vær velkommen
Herrens år. Grundtvig har efterladt os denne salme i to
forskellige versioner. Den ene er tiltænkt adventstiden, hvor
det nye kirkeår begynder, mens den anden er til brug ved dét,
vi almindeligvis kalder nytår.
Kalenderår og kirkeår begynder ikke blot på to forskellige
tidspunkter, men de afviger også fra hinanden mht. betydning
og klangbund.

Kalenderåret er udtryk for en form for fremadskuende
kronologisk tid, mens kirkeåret retter sit perspektiv fremad i
lyset af dét, som var.
Allerede i 300 tallet begyndte man at knytte de særlige bibelske
begivenheder sammen med bestemte dage og liturgisk blev
det bibelske drama omdrejningspunkter, hvor beretningerne
om Jesu liv og død måtte fortælles igen og igen.
Det vigtige er ikke, om året kaldes 2020 eller 2021. Det
vigtige er, at det atter bliver jul, påske og pinse.
I kirken er der i løbet af et kirkeår ca. 60 søn- og helligdage,
hvor vi holder gudstjeneste med hver sin tekst fra Det Nye
Testamente. Tekster som vi i forvejen kender så godt.
Kirkeåret følger dermed en bestemt rytme, som gentages hvert
andet år. Det skaber genkendelighed og kan bidrage til en
følelse af tryghed og ro - både i gudstjenesten og i vort liv som
kristne.
Liturgisk har man almindeligvis illustreret kirkeårets rytme
som en cirkel, hvor hver uge har sin særlige farve.
Adventstiden er, ligesom fasten, markeret med den violette
farve. Dermed vises det, at adventstiden er en såkaldt
længsels- og forberedelsestid. Vi længes, som de fleste andre,
efter julen, med alt hvad dertil hører. Vi forbereder os på at
fejre Jesu fødsel. Af farvecirklen fremgår det også, at den
violette farve tillige anvendes i fastetiden, hvor vi forbereder
os på påsken, som er den anden af kirkeårets store højtider.
Netop omkring disse to højtider er kirkeåret bygget op.
Fra gammel tid markerede den violette farve også, at perioden
var en faste- og bodstid, men det er en ganske anden historie
og denne betydning synes da også at have mistet sin betydning
i vor moderne ”julefrokosttid.”
En anden sag er imidlertid, om ikke vort helbred ville have
godt af, at vi også bemærkede os dette aspekt af adventstidens
violette farve? Det kunne måske fjerne et enkelt af de klassiske
nytårsfortsætter, der handler om nødvendigheden af en
slankekur i januar. Men ingen løftede pegefingre herfra! I
stedet vil jeg blot sige: ”Vær velkommen, nytår og velkommen
her!”
Alex V. Nielsen

Kristen meditation
Vi er en lille gruppe, der samles hver tirsdag kl. 17 til kristen
meditation i Øster Skerninge Kirke. Kristen meditation, der
også kaldes stille bøn, er en ældgammel tradition, der går helt
tilbage til Jesu tid. Meditation er en metode til at opleve Guds
nærvær. Ordet kommer af latin og betyder refleksion.

I nyere tid har den Romersk Katolske præst og Benediktiner
munk, John Douglas Main (1926-1982), inspireret til kristen
meditation verden over. WCCM; World Community for
Christian meditation, er grundlagt på baggrund af hans
initiativer, og fungerer i dag som et verdensomspændende
netværk for kristne meditations grupper.
Meditationsgruppen i Øster Skerninge Kirke, der efterhånden
har eksisteret i mange år, benytter sig af WCCM` principper
for kristen meditation.
Meditationen indledes med en kort bøn. En stille kormusik
leder os ind i stilheden og, efter cirka tyve minutter, bryder
stilheden igen. Vi afslutter med en bøn. Til slut har vi en
samtale om temaer, der tager afsæt i den kristne tro. En samtale
der kan bevæge sig i mange retninger og give inspiration og
stof til eftertanke.
Meditationen finder sted tirsdag kl. 17 i Øster Skerninge Kirke.
Alle er velkomne.
Birgit Lund

Strikkeklub
Så er vi i gang med strikkecafeen i kirken.
Vi mødes tirsdag kl. 10 til ca 12.
Der er plads til flere, så bare mød op med dine strikkepinde,
så har vi garn til mange spændende projekter.
Vi strikker til Kirkens korshær, som deler ud til hjemløse.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig
på tlf 42911039.
Mette Tornbjerg

Konfirmation 2020

Højskoleeftermiddage – først i 2021
I alle de 19 år jeg har været præst her i Vester Aaby og Aastrup
har jeg set frem til starten på vinterens Højskoleeftermiddage
i præstegården. Vi skulle i år have begyndt den 18. november
med Aarhus som tema.
Men ak, konfirmandstuen tillader højst 30 deltagere – og det
er jo kun halvdelen af os.
Derfor må jeg med tungt hjerte beslutte, at vi ser tiden an til
efter jul.
Første højskoleeftermiddag prøver vi så at afholde onsdag
den 20. januar. Vi må se, hvordan verden ser ud til den tid
og håbe det bedste. Hvis det kan lade sig gøre bliver det som
sædvanlig med start kl. 14.30 – og en af de ting, der i hvert
fald vil kunne fungere er, at man selv medbringer brød og
kop!
Torkil Jensen
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I Aastrup Kirke konfirmeredes den 16. august Lucas Lykke
Kjellmann, der her ses flankeret af sognepræst Alex V. Nielsen
og sognepræst Torkil Jensen
I Vester Aaby blev afholdt en lidt utraditionel konfirmation
søndag den 23. august 2020. I samråd med og ikke mindst
i samarbejde med forældre og konfirmander blev den del af
konfirmationsgudstjenesten, hvor der skulle synges, afholdt
i præstegårdshaven. Selve konfirmationen fandt dog sted
i Vester Aaby kirke som sædvanligt. Det holdt lige præcis
tørvejr til gudstjenesten var slut, men Jørgen Gundertoftes
billede fra dagen afslører, at vinden var i vest. Endnu en gang
stor tak til forældre for positiv tilgang til udfordringerne og
praktisk hjælp med opstilling og så videre.
Torkil Jensen

Menighedsrådsvalget
Menighedsrådsvalget er netop afsluttet.
1. januar 2020 trådte en ny lov om menighedsrådsvalg i kraft.
Tanken bag loven var, at det skulle være lettere for folk at
stille op til menighedsrådet. Det skulle være slut med lange
og komplicerede opstillingsprocedurer - man kunne nu blot
møde op til et enkelt møde og dér meddele sit kandidatur.
Den 15. september blev der afholdt valgforsamling i Vester
Aaby kirke. Arrangementet var afgjort en succes, og vi kan
glæde os over et pænt fremmøde og over, at vi nu står med et
fuldtalligt nyt menighedsråd.
Følgende kandidater blev valgt til det nye menighedsråd:
Niels Erik Thing
Mette Thornbjerg
Hanne Jørgensen
Hans Milland
Birgitte Hansen
Erik Knudsen
Anders Hansen
Ole Petersen
Stedfortrædere:
Elise Søndermark
Bent Møller
Poul Stokkebro
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Forreste række fra venstre:
Astrid Kongsgaard Jensen, Laura Langeskov Juul Jørgensen,
Cecilie Elise Jensen, Karoline Delali Kristensen, Karla
Østergaard Rundkvist.
Bagerste række fra venstre:
Casper Meng Skovmøller, Kasper Erik Rasmussen, Sebastian
Bang Sørensen, Cecilie Charlotte Rasmussen, Nicole
Østergaard Jørgensen.

Adam, Eva og Patrick fra Herlev
Torsdag den 21. januar 2021 får vi besøg af lektor Søren
Holst fra afdelingen for bibelsk eksegese på det teologiske
fakultet i København. Søren Holst er en fantastisk fortæller
og vil berette lidt om arbejdet med den nye oversættelse af
Det Gamle Testamente. Arrangementet afholdes i Vester Aaby
kirke og begynder kl. 19.00.

Læseklub
I foråret blev det foreslået, at vi skulle oprette en læsekreds.
Desværre måtte ideen også her, sættes på pause, mens vi
forsøgte at finde vort ståsted midt i Coronaens hærgen. Nu, da
efteråret har tvunget os til indendørs sysler og vi efterhånden
har vænnet os lidt til de begrænsninger, som epidemien har
medført, er tiden moden til, at vi går i gang med dette projekt.
Tanken er, at vi sammen beslutter os for et værk, som vi vil
læse, og efter ca. en måned mødes vi så atter for at drøfte
bogens indhold og mulige fortolkninger af værket.
Første gang bliver tirsdag den 10. november kl. 17.00 i Vester
Aaby kirke. Her vil blive informeret om praktiske forhold og
vi vil drøfte forskellige ønsker til genrer.
Mød op og lad os sammen dykke ned i bøgernes fascinerende
verden!
Alex V. Nielsen

Kirketider vinter 2020-2021
			

Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Torsdag den
Fredag den
Lørdag den
Søndag den
Torsdag den
Onsdag den
Søndag den
Tirsdag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den

Vester Aaby

22. november
Sidste s. i kirkeåret
29. november
1. s. i advent
6. december
2. s. i advent
13. december
3. s. i advent
20. december
4. s. i advent
24. december
Juleaften
25. december
Juledag
26. december
2. juledag
27. december
Julesøndag
31. december
Nytårsaften
1. januar
Nytårsdag
3. januar
Hellig Tre Konger
5. januar		
10. januar
1. s. e. HTK
17. januar
2. s. e. HTK
24. januar
Sidste s. e. HTK
31. januar
Septuagesima
7. februar
Seksagesima
14. februar
Fastelavn
21. februar
1. s. i fasten
28. februar
2. s. i fasten
7. marts
3. s. i fasten

10.15
14.00 Juletræ
19.00 koncert
10.15
10.15
15.30+16.45*
9.00
10.15 AVN
Ingen
Ingen
15.00 Champagne AVN
Ingen
19.00 Vi synger julen ud
10.15
Ingen
9.00
10.15 AVN
9.00 AVN
10.15
Ingen
10.15
9.00 AVN

Aastrup
Ingen
10.15
10.15 AVN
19.00 koncert
9.00
13.00+14.15 AVN*
10.15
Ingen
10.15
15.00 Champagne
Ingen
10.15 AVN
Ingen
9.00
10.15 AVN
10.15
Ingen
10.15 AVN
9.00
10.15 AVN
9.00
10.15 AVN

* Gudstjenesterne den 24. december, juleaftensdag, er vores bedste bud i skrivende stund. Som bekendt kan situationen hurtigt
forandres i disse tider, og ændringer vil derfor kunne forekomme. Eventuelle ændringer vil blive publiceret på vores hjemmeside.

AVN: Præst Alex V. Nielsen - Intet: Sognepræst Torkil Jensen

Gudstjenester i Lysbjergparken:
På grund af smittefare er gudstjenesterne på Lysbjerg
aflyst indtil videre. Nye datoer vil blive bekendtgjort, når
situationen atter gør det muligt at holde gudstjeneste på
plejehjemmet.

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

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 Ida Karottki. Tlf 20 20 17 33. Mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com
Graver: Lene Caspersen, Præstegårdsvej 9, Vester Aaby. Tlf. 51 16 92 66. Mail: grvaaby@gmail.com
Kirkepersonalet har fri mandag.
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

