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Friluftsgudstjeneste

Så blev det 2017
Kirkelivet står i dette år i reformationsjubilæets tegn. Inde i bladet
kan man læse mere om, hvilke begivenheder, der finder sted i vore
sogne, og her på forsiden kan for eksempel se nogle af de postkort
med Luthercitater, der kan findes i begge kirker. Vel mødt til de
mange begivenheder i løbet af året.

Salme-maraton
- Læs mere inde i bladet

Stor tak til Ulla Hvidtfeldt

Stor tak til Lone Pedersen

Et gammelt ord siger, at sygdom er hver mands herre. Det
måtte vores kirkesanger Ulla Hvidtfeldt desværre også sande
i foråret 2016. Efter en lang sygemelding måtte hendes
ansættelse ved Vester Aaby og Aastrup Kirker efterfølgende
bringes til ophør. Der er derfor grund til i dette kirkeblad at
rette en meget stor tak til Ulla for den indsats hun har ydet i
vore kirker gennem 17 år. Ulla Hvidtfeldts pligtfølelse over for
kirken og dens gerning overgås næsten kun af hendes meget
store kendskab til den danske salmeskat. Det har været af
meget stor betydning for Ulla at kunne sætte sig ind i tankerne
bag gudstjenester og kirkelige handlinger, og mange gange
har hun også ydet en præstation ved solosang og andre former
for medvirken. Endelig har Ulla Hvidtfeldts lokalkendskab
betydet, at deltagere ved gudstjenester og kirkelige handlinger
har følt sig kendt og velkomne.
Vi ønsker Ulla Hvidtfeldt alt godt for fremtiden, og ved, at du
gerne fortsat vil være en del af menigheden i Vester Aaby og
Aastrup.

Efter 3 år på posten har graver Lone Pedersen, Aastrup, valgt
at søge nye udfordringer. Der skal derfor også lyde en stor tak
til Lone, for hendes indsats i kirkerne i den tid, hun har været
her. Kirke og kirkegård i Aastrup har været passet punktligt og
med glæde, og Lone har ikke været bleg for at give tingene en
kommentar med på vejen. Samtidig er Lone også i besiddelse
af en livserfaring, der har kommet hende og andre til gode, i
glade såvel som svære stunder ved kirkelige handlinger.
Vi ønsker Lone Pedersen alt godt for fremtiden.

Blomster på kirkegården
Foråret er på vej, når dette kirkeblad udkommer. Det betyder
også, at grandækning på kirkegården afløses af forårsblomster.
Samtidig kan man igen begynde at sætte blomster på
gravstederne.
Et særligt sted i denne forbindelse er pladerne i plænen. Her
er tanken, at der skal være et minimum af vedligeholdelse
fra kirkegårdspersonalets side, og det er derfor nødvendigt at
begrænse mulighederne for pyntning til blomster i den vase,
der kan anbringes ved stenen. Vi håber på forståelse for dette.
Menighedsrådet er bekendt med ønskerne om forskellige
former for pyntning og udsmykning, så det har ikke været
nogen let opgave at finde den løsning, der kan tilgodese
begge parter. Reglerne vil hurtigst muligt blive markeret ved
skiltning.

Nye stillinger
Menighedsrådet er nu gået i gang med at ansætte afløsere til
de ledige stillinger. Dette har givet mulighed for nytænkning,
og i skrivende stund er der derfor hele tre ledige stillinger slået
op på kirkens hjemmeside, nemlig stillinger som kirkesanger,
gravermedhjælper og en ny stilling som kirketjener – med
muligheder for at kombinere stillingerne på visse måder. Der
har allerede vist sig stor interesse, og i næste kirkeblad kan vi
forhåbentlig fortælle godt nyt om dette.

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag/Grundlovsdag 5. juni

Forårsmøde
Aastrup Forsamlingshus 19. april kl.
19.30
Foredrag ved provst Trille Brink
Westergaard, Lindelse:
Styrker Folkekirkens rammer vores
forhold til Gud - vores tro - eller stiller
den hindringer i vejen?
Vi fejrer i år 500 året for at reformatoren
Martin Luther begyndte den reformation,
der skulle fjerne alt det, som var blevet
byltet oven på det enkle og ligefremme forhold mellem Gud
og mennesker.
Provsten over Langeland-Ærø provsti vil denne aften forsøge
at besvare spørgsmålet: Har vi igen byltet så meget oven på
Bibelens klare tale, at det står i vejen. Trænger vi til en grundig
oprydning og tilpasning til livet i det 3. årtusind.
Trænger vi til en ny reformation?

Konfirmationer i de følgende år
2018: 8. april i Vester Aaby og 15. april i Aastrup
2019: 28. april i Aastrup og 5. maj i Vester Aaby
2020: 19. april i Vester Aaby og 26. april i Aastrup

Her mødes vi som det efterhånden er blevet en tradition til
gudstjeneste på stranden neden for Skolen ved Nakkebølle
Fjord (det tidligere Sanatorium). Samtidig er 2. pinsedag
i år imidlertid også Grundlovsdag, hvor vi har tradition for
at samles i præstegårdshaven. Vi arbejder på en form for
kombination af de to traditioner i år, og det kan man læse
mere om i næste kirkeblad og på kirkens hjemmeside, når
tiden nærmer sig.

Konfirmationer
I Aastrup Kirke konfirmeres 23. april kl. 10.00:
Marc Kjellmann, Bøgebjergvej 22, 5600 Faaborg

I Vester Aaby Kirke konfirmeres 30. april kl. 10.00
Søren Kongsgaard Jensen, Strandvejen 121, 5600 Faaborg
Philip Sean Oddersborg, Nørrevænget 20, 5600 Faaborg

Meld dig som indsamler
Søndag den 12. marts er der som sædvanlig sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Meld dig som
indsamler og giv en hånd til en god sag. Henvendelse hos
menighedsrådsformand Niels Erik Thing på 24 45 40 16.

Reformationsjubilæum
2017 er jubilæumsår for den lutherske
reformation. Den 31. oktober er det 500 år
siden reformatoren Martin Luther slog 95
teser om afladshandel op på kirkedøren til
Slotskirken i Wittenberg i Tyskland.
Forberedelserne til dette jubilæumsår har
længe været i gang, og som tidligere omtalt
her i kirkebladet er sognepræst Torkil Jensen
ansat i Fyens Stift i år til at bruge en del af sin
arbejdstid på at være tovholder på dette jubilæum.
Jubilæet bliver naturligvis også markeret i vore sogne og her
følger en oversigt over, hvad der er på tapetet i den periode
som dette kirkeblad dækker:

Plant et træ

Søndag den 26. februar, fastelavnssøndag, vil der blive plantet
et æbletræ ved vore kirker.

Ideen til træplantningen stammer også fra Wittenberg, hvor
man har plantet 500 træer i en såkaldt Lutherhave. Disse
træer er løbende blevet ”bortadopteret” til kristne kirker og
stifter rundt omkring i verden. En anekdote tillægger Luther
udsagnet: ”Hvis verden går under i morgen, vil jeg plante et
æbletræ i dag” Underforstået, vi skal leve livet fuldt ud så
længe vi har det, uden bekymring for, hvad morgendagen vil
bringe. Selvom det er usikkert, hvorvidt Luther virkelig har
sagt sådan, så dækker det godt over hans tilgang til livet.
Fyens Stift adopterede et træ i Wittenberg i 2014, som Torkil
Jensen fik lov at plante, og biskop Tine Lindhardt plantede
et søstertræ ved Odense Domkirke i foråret 2015. Nu skal
der så plantes søstertræer over hele Fyn – derfor også i Vester
Aaby og Aastrup. Plantningen vil ske i forbindelse med
gudstjenesterne kl. 10.15 og kl. 14.00 i Aastrup. Efterfølgende
får vi varmen ved en kop kaffe i kirken.

Salme-maraton

Som en markering af reformationsjubilæet
vil vi i Faaborg provsti arrangere et såkaldt
salmemaraton, hvor vi i løbet af året med
14 dages mellemrum fredag formiddag vil tage rundt på besøg
i alle provstiets 20 kirker. Salmebogen deles op i 20 afsnit – og
der synges hver gang 5-6 salmer fra det pågældende afsnit
Man mødes i kirken fredag formiddag kl. 10. Her vil man til
indledning høre lidt om kirkens historie med særligt fokus på
reformationen. Herefter synger man de 5-6 salmer, man på
stedet har udvalgt, og hører en lille smule om salmerne.
Det afsluttes med en kop kaffe/te og en småkage i våbenhuset.
Er man med hele turen rundt, vil man få et indblik i alle
provstiets 20 kirker og nå at synge 100-120 af salmebogens
792 salmer. Man kan naturligvis også ”nøjes med” at være
med en del af gangene. Vi opfordrer til, at man arrangerer
samkørsel i de enkelte sogne. Når vi skal til Lyø og Avernakø
betaler provstiet færgebilletten.
Planen for året ser sådan ud:
13. januar kl. 10
Diernæs kirke
27. januar kl. 10
Nørre Broby kirke
10. februar kl. 10
Vejle Kirke
24. februar kl. 10
Vester Åby kirke
10. marts kl. 10
Brahetrolleborg Kirke
24. marts kl. 10
Haastrup kirke
7. april kl. 10
Falsled kirke
21. april kl. 10
Vester Hæsinge kirke
5. maj kl. 10
Horne Kirke
19. maj kl. 10
Avernakø kirke
2. juni kl. 10
Krarup kirke
16. juni kl. 10
Jordløse kirke
25. august kl. 10
Lyø kirke
8. september kl. 10 Aastrup Kirke
22. september kl. 10 Øster Hæsinge Kirke
6. oktober kl. 10
Allested Kirke
20. oktober kl. 10
Sandholts Lyndelse kirke
3. november kl. 10 Faaborg kirke
17. november kl. 10 Sønder Broby kirke
1. december kl. 10 Svanninge Kirke
Disse sangformiddage træder i år i stedet
sangsaftner, vi plejer at holde.

salme 1- 40
salme 41- 80
salme 81-120
salme 121-160
salme 161-200
salme 201-240
salme 241-280
salme 281-320
salme 321-360
salme 361-400
salme 401-440
salme 441-480
salme 481-520
salme 521-560
salme 561-600
salme 601-640
salme 641-680
salme 681-720
salme 721-760
salme 761-792
for de salme-

Nyt fra menighedsrådet
1. søndag i advent begyndte det nye menighedsråd sit arbejde.
Medlemmer af rådet er:
Niels Erik Thing, formand
Marianne Malmos, næstformand
Thomas Ravn, kontaktperson
Birgitte Hansen, valgt kasserer
Bent Møller, kirkeværge ved begge kirker
Henrik Malmos, menigt medlem
Kirsten Pedersen, menigt medlem
Hanne Jørgensen, menigt medlem
Tanken er, at medlemmerne skal præsentere sig her i
kirkebladet og Marianne Malmos lægger for:
Jeg hedder Marianne Malmos og er nyvalgt medlem af
menighedsrådet. Jeg er blevet valgt ind som næstformand. Jeg
er gift og har en datter. Min mand og jeg har haft eget firma i
mange år.

Vi flyttede til landsdelen for små 3 år siden og bosatte os i
Aastrup, et stykke ned ad Østergyden! De fleste vil mene, at vi
bor langt ude, men livet på landet er slet ikke så ringe. Heller
ikke der, hvor mågerne ellers holder til...
Da jeg blev spurgt, om vi ikke kunne tænke os at stille
op til menighedsrådet, var der ingen betænkningstid. Jo,
selvfølgelig! Kirken er jo vores! Kirken er en del af vores kultur
og har i generationer været samlingspunkt i vores sogne. Der,
hvor man havde fællesskabet om den kristne tro og der, hvor
man mødtes med de andre og hørte nyt.
Jeg håber at kunne bidrage til, at kirken også i fremtiden er
mødested for sognet - hvor alle føler sig velkommen, uanset
om man er fast kirkegænger eller blot kigger ind engang
imellem.
Menighedsrådet modtager gerne Ideer og forslag til kirkens
fortsatte virke. For uden jer, derude i vores to sogne, kommer
vi ikke ret langt.

Kirketider forår 2017
			

Vester Aaby

Aastrup

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

9.00
10.15
14.00 Ole Buhl Nielsen
10.15 Plant et træ*)
Ingen
10.15
9.00
10.15
9.00
10.15
16.00
9.00 lit.
10.15
9.00
Ingen
10.00 Konfirmation
Ingen
9.00
14.00 Ole Buhl Nielsen
Ingen
10.00
10.15
Ingen

10.15
9.00
Ingen
14.00 Plant et træ*)
14.00 Ole Buhl Nielsen
9.00
10.15
9.00
10.15
9.00
19.00
10.30 lit.
9.00
10.15
10.00 Konfirmation
Ingen
19.00
10.15
Ingen
14.00 Ole Buhl Nielsen
9.00
Ingen
10.15

5. februar
12. februar
19. februar
26. februar
5. marts
12. marts
19. marts
26. marts
2. april
9. april
13. april
14. april
16. april
17. april
23. april
30. april
4. maj
7. maj
12. maj
14. maj
21. maj
25. maj
28. maj

Sidste s.e.HTK
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
Befrielsesaften
3.s.e. påske
Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kristi Himmelfartsdag
6. s. e. påske

*) Se omtale inde i bladet
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. februar (altergang)
15. marts
12. april (altergang)
24. maj
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie 13.-20. februar og
friweekend 4.-5. marts og 13.-15. maj.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk
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.
Kirkesanger: Vakant
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag
Graver Vester Aaby kirke:
Lene Caspersen
Præstegårdsvej 9, Vester Aaby, 5600 Faaborg.
Tlf. 51 16 92 66
Mail: grvaaby@gmail.com

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

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16
Kirkeværge i Vester og Aastrup 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

