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Der ligger de. 
På rødt fløjl
De nye toner.
Forsvarligt emballeret i bølgepap.
Så de kan være klar..
Når dette kirkeblad udkommer midt 
i februar, er orglet i Vester Aaby kirke 
tavst. 
Som naturen uden for vore vinduer er 
tavs i disse vinteruger.
Men vi ved…

At om få uger vil naturen tage fat endnu 
en gang
Lærken vil slå sine triller, og de første 
grønne blade vil gennembryde den 
sorte jord.
Således vil også de første toner lyde fra 
Vester Aaby kirkes ombyggede orgel
Når det bliver forår.
Og alt vil forene sig..
I påskens budskab: 
”Jesus Kristus er opstanden!”

Piben får en anden lyd

FORÅR 2016

- Læs mere inde i bladet

Forårsmøde

Orgelombygning

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE



Konfirmationer

Nyt orgel i Vester Aaby Kirke

I Vester Aaby Kirke konfirmeres 3. april kl. 10.00:
Alle pr. 5600  Faaborg

Simone Biilmann, Skadegårdsparken 11
Liva Brandt, Strandvejen 112
Louise Juul Hemmet Christensen, Strandvejen 120
Oliver Thorsing Christensen, Pejrupvej 52
Anders Normann Christoffersen, Faurshøjvej 12
Maja Egholm Grøndal, Dyssevej 29
Marie Hovalt Jensen, Præstegårdsvej 11
Nicolai Thomas Konradsen, Lysbjergvænget 65
Regitze Inger Hjerrild Low, Dyssevej 32
Madichen Fine Mathiesen, Svendborgvej 23
Thor Kortegaard Pedersen, Løkkemarksvej 16
Laura Charlotte Rasmussen, Jens Nielsensvej 3
Nikolaj Simonsen, Munkeparken 5
Jannick Bøje Skov, Frederiksbergvej 40
Jonas Banke Svendsen, Pejrupvej 39
Simon Banke Svendsen, Pejrupvej 39

I Aastrup Kirke konfirmeres 10. april kl. 10.00:
Nicolai Lykke Kjellmann, Bøgebjergvej 22, 5600 Faaborg

Hvem er vi?
Vi er en flok sangglade 
folk, der mødes hver 
onsdag fra kl. 19 – ca. 
20.45 i Vester Aaby kirke 
og synger alt fra gospel til 
klassiske satser. Danske 
sange, irske bønner. Popballader og tyske Lieder. 
Og nu har vi altså fået vokseværk!
Niveauet er forskelligt. Men alle, der har blot en smule 
sangerfaring, kan være med. Vi går frem med museskridt, og 
nogle gange går vi endda lidt tilbage. Hovedsagen er, at man 
kan lide at synge. 
Så uanset, om du er bas eller alt, tyk eller tynd, hvid eller sort, 
er du velkommen.
Nu skal det jo ikke handle om sang det hele. Vi holder 
naturligvis også en kaffepause. Og her går snakken! Om 
pelsning af får og garvning af skind. Om jordomrejser og nye 
mål i livet. Om hvor gode Jyttes småkager er, og ’nu er det 
altså også snart vores tur til at tage kager med!’  Og om hvor 
Connie har købt den der overfede nederdel?
Så måske er VAAS et meget godt navn?!
Koret sigter mod at medvirke to-tre gange om året ved 
forskellige Gudstjenester. Desuden er vi engageret til at 
optræde på Ældrecenter Lysbjerg til efteråret. 
Har du lyst til at vide mere, er du velkommen til at kontakte 
Margrethe Schmidt, som er kirkernes organist og korleder: 
30172928.

Tågen lå tungt over landskabet, da kirkebladets redaktør 
besøgte Vester Aaby kirke for at få en situationsrapport fra 
orgelbygger Sven Hjorth Andersen. Mandag den 11. januar 
begyndte nedtagningen af orglet i Vester Aaby kirke, og det er 
derfor et lidt uoverskueligt syn, der møder den, der vover sig 
op ad trappen til orgelpulpituret.

Men Sven Hjorth og hans medhjælper Malene har styr på 
tingene og nummer på de mange piber, der lå i en kasse parat 
til montering.
Pladsen på pulpituret er ganske trang, og der har derfor været 
brug for kreativ tænkning. En af de nye stemmer – den hedder 
en Pricipal 8’ i fagsproget - kræver så lange piber, at de må 

En af de nye piber 
til Vester Aaby kirkes 
orgel vises her 
frem af orgelbygger 
Svend Hjorths 
trofaste medhjælper 
Malene, der blandt 
andet er uddannet 
møbelsnedker.

”sno sig” for at kunne være der. Det bliver ikke noget, man 
kan se nede fra kirken, og det får ingen betydning for klangen, 
fortæller Sven Hjorth inden han fortsætter med sit arbejde.
Det ombyggede orgel forventes at være færdigt midt på 
foråret, uden at vi på nuværende tidspunkt dog vil sætte en 
dato på. Indvielsen vil naturligvis blive markeret på festlig vis, 
og det kan man holde sig orienteret om i dagspressen og på 
kirkens hjemmeside.
Vi har ventet på det nye orgel i mange år, og vi glæder os 
meget til at se og høre det færdige resultat.
I mellemtiden ledsages gudstjenesterne af vores nyanskaffede 
klaver. Vi synes det fungerer fint, men bedøm selv!

VAAS, One-two-three-Får, 
Vester Aaby og Aastrup Sangkor 

– kært barn, mange navne! 

Datoer i foråret
Såvel 2. pinsedag den 16. maj som Grundlovsdag den 5. 
juni har vi planer om at lave et særligt program for dagen. 
Det kan man læse mere om i næste kirkeblad.



Fra 1. januar kunne sognepræst Torkil Jensen føje en 
ny titel på sit arbejde. 

Nemlig ”tovholder” på Reformationsjubilæet.

I 2017 skal 500-året for Martin Luthers reformation 
fejres over hele verden og naturligvis også i Danmark. 
Derfor er der i hvert af landets i alt 10 stifter sat folk til 
at koordinere de mange aktiviteter, der er planlagt og 
som vil blive planlagt.
Her på Fyn er det sognepræsterne Rikke Gotfredsen 

fra Jordløse-Haastrup og Torkil Jensen fra Vester Aaby-
Aastrup.
Det er tanken, at de to skal have kontortid hver fredag 
på Fyens stiftskontor i Odense, men sognepræst Torkil 
Jensen slår fast, at det så vidt muligt ikke får indflydelse 
på præstearbejdet i sognene. Der er tænkt på den 
fleksibilitet, der er nødvendig i den sammenhæng, 
siger han,og tilføjer, at han glæder sig meget til at 
være med til denne spændende markering, der også 
vil give aktivitet i Vester Aaby og Aastrup til næste år.

Forårsmøde i Grundtvigsk Forum 12. april kl. 19.30
Johannes Nørgaard Frandsen om Jeppe Aakjær i Aastrup Forsamlingshus

En af årets jubilarer er digteren og 
forfatteren Jeppe Aakjær. Han blev født 
for 150 år siden i 1866 og levede til 1930. 
Jeppe Aakjær er først og fremmest kendt 

som forfatter til en perlerække af de sange, vi holder af at 
synge om årstidernes gang, om høsten i tidligere tider og sidst, 
men ikke mindst, om Jens Vejmand.
Men han er meget mere end det.
Jeppe Aakjær er nemlig en af de betydeligste danske lyrikere 
i det 20. århundrede, ligesom han havde meget stor kulturel 
betydning i sin samtid. Han skabte med digtsamlinger som 
”Rugens Sange” billeder af liv, landskaber og værdighed, som 
har været med til at præge danskernes syn på sig selv og på 
deres omgivelser. Hans digtning og socialkulturelle indsats 
har desuden været med til at forme det velfærdssamfund, som 
efter hans død foldede sig ud.
I foredraget vil Johannes Nørgaard Frandsen, der er professor 
ved Syddansk Universitet i Odense med eksempler vise, 

Prædiken over vandringen til Emmaus – 2. påskedag 2015 
Lukasevangeliet kapitel 24  vers 13 til 35

Alt synes tabt.
De to, der vandrer, har mistet et elsket menneske, Jesus, og de 
har dermed mistet alt det, de har levet for i de sidste mange 
måneder og år. Alt det, de forlod deres hverdag for at følge. 
Alt det, der syntes så virkeligt og menneskeligt. Så længe Han 
var sammen med dem.
Selv vejen for deres fødder, hvor de 
en gang ikke var i tvivl om, hvor 
de skulle hen. Alt det var det, der 
endte bag en stor sten for tre dage 
siden.
Men til alt dette kommer. 
Hører vi i dag.
Det er ordene på vej til Emmaus. 
Til al denne afslutning kommer, at 
nogle kvinder har forfærdet dem.
Ved at sige, at Han lever.
At det er blevet påske.
Men før man har erkendt tabet, kan 
man ikke vende tilbage til livet.
Derfor ved de nu ikke anden udvej end at vende tilbage.
Til Emmaus.
Hjem. Ud. Væk.
Deres hjerner holdtes til af fraværets kaos.
Men også deres øjne holdtes til.

For kaos kan ikke tro. Fravær kan ikke håbe.
Og dagens glædelige budskab er et budskab om håb og tro.
Men det tager tid. Og derfor måtte de følges på vej. Derfor 
måtte de være hjemme før de kunne tage imod.
På vejen mod ”hjemme”, fik de lov til at høre alle ordene en 
gang til.

Nok fra en tilsyneladende fremmed 
på den støvede nederlagsvej. Men 
fra en tilsyneladende fremmed, der 
slog følge med dem. Så de ikke 
behøvede at være alene i fraværet.
Mens de endnu en gang hørte.
Alt det de endnu ikke kunne ikke 
fatte.
Det kunne de først bagefter.
Da først kom ordene til dem:
Brændte ikke vore hjerter i os?
Har vi virkelige oplevet det 
opstandne liv?
Mit i kaos.

Sådan kan mennesker spørge. Sådan må mennesker spørge.
Men først bagefter. Vi skal først være kommet hjem.
Og derfor skal vi være kommet en dag videre. Være nået til 
hjemrejsedagen. 
Sådan som vi er i vore kirker på den 2. påskedag.

500 års reformationsjubilæum i 2017

hvorfor Jeppe Aakjær var er så stor en 
digter, ligesom han vil vise, at Jeppe 
Aakjær bestemt ikke var en lokal 
hjemstavnspoet, men en digter som 
byggede på internationale inspirationer. 

Jeppe Aakjær er stadig særdeles moderne! 
Man skal blot lytte rigtigt.

”Læserbrev”
En stor tak til organist, kirkesanger, sognepræst og det 
nystartede kirkekor, som havde debut ved gudstjenesten i 
Vester Aaby kirke den 20. december.
Det blev en berigende oplevelse med læsninger bundet 
sammen af skønne solo- og korstemmer - vekslende med 
kirkegængerne. Gunild Jørgensen, Nab



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  7. februar Fastelavn 10.15   9.00
Søndag den  14. februar 1. s. i fasten   9.00 10.15
Søndag den  21. februar 2. s. i fasten 10.15   9.00
Søndag den  28. februar 3. s. i fasten   9.00 10.15
Søndag den    6. marts Midfaste 10.15   9.00
Søndag den  13. marts     Mariæ Bebudelse 14.00  10.15
Søndag den  20. marts   Palmesøndag 16.00 10.15
Torsdag den  24. marts   Skærtorsdag 19.00 16.00
Fredag den  25. marts     Langfredag 10.30 lit.   9.00 lit.
Søndag den  27. marts    Påskedag   9.00 10.15
Mandag den  28. marts   2. påskedag 10.15   9.00
Søndag den     3. april     1. s. i påsken 10.00 konfirmation Ingen
Søndag den  10. april      2. s. i påsken Ingen 10.00 konfirmation
Søndag den  17. april    3. s. i påsken 10.15   9.00
Fredag den   22. april     Bededag   9.00 10.15
Søndag den  24. april 4. s. i påsken 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den    1. maj 5. s. i påsken   9.00 10.15
Onsdag den    4. maj Befrielsesaften Ingen 19.00
Torsdag den   5. maj Kristi Himmelfartsdag 10.15 Ingen
Søndag den    8. maj 6. s. i påsken 10.15   9.00
Søndag den  15. maj Pinsedag   9.00 10.15
Mandag den  16. maj 2. pinsedag 14.00 Friluftsgudstjeneste
Søndag den   22. maj Trinitatis 10.15   9.00
Søndag den   29. maj 1. s. e. trinitatis   9.00 10.15
Søndag den  5. juni Grundlovsdag 17.00 Ingen
Søndag den  12. juni 3. s. e. trinitatis 10.15   9.00
Søndag den  19. juni 4. s. e. trinitatis   9.00 10.15

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 Torkil Jensen har ferie 23.-28. maj og 
friweekender 27.-28. februar og 23.-24. april.

Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk

Kirketider forår 2016

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”.
17. februar (altergang)   –   23. marts (altergang - påske)
28. april   –   11. maj (altergang - pinse)   –   22. juni

For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Graver Vester Aaby kirke:
Lene Caspersen
Præstegårdsvej 9, Vester Aaby
5600  Faaborg. Tlf. 51 16 92 66
Mail: grvaaby@gmail.com

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16 
Kirkeværger: Vester Aaby: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
 Aastrup: Jens Haastrup, Svendborgvej 284, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 58 45
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Svendborgvej 301, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

Graver Aastrup Kirke:
Lone Pedersen
Svendborgvej 326, Aastrup, 5600  Faaborg
Tlf. 20 20 17 33
Mail: graastrup@gmail.com

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.
Kirkesanger: Ulla Hvidtfeldt, tlf. 62 61 63 25. Mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag


