KIRKEBLAD
SOMMER 2016

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Grundlovsdag

Aftenudflugt

2. pinsedag
- Læs mere inde i bladet

Vi håber sommeren bliver ”skær og blid” 2. pinsedag,
hvor vi holder friluftsgudstjeneste ved Nakkebølle Strand.
Ovenstående billede stammer fra sidste år, hvor vindstille
og lunt vejr gjorde sit til at byde sommeren velkommen.
Læs mere om dette års gudstjeneste inde i bladet!

God Sommer!

Konfirmandbilleder
I Vester Aaby kirke konfirmeredes søndag den 3. april:
Forreste række fra venstre:
Maja Egholm Grøndal, Regitze Inger Hjerrild Low, Simone
Biilmann, Marie Hovalt Jensen, Laura Charlotte Rasmussen,
Liva Brandt.
Mellemste række:
Nicolaj Simonsen, Jannick Bøje Skov, Thor Kortegaard
Pedersen, Madichen Fine Mathiesen, Louise Juul Hemmet
Christensen, Simon Svendsen, sognepræst Torkil Jensen
Bagerste række:
Jonas Banke Svendsen, Oliver Thorsing Christensen, Nicolai
Thomas Konradsen, Anders Normann Christoffersen

I Aastrup Kirke konfirmeredes søndag den 10. april:
Nicolai Lykke Kjellmann:

Aftenudflugt til Vester Hæsinge Kirke tirsdag den 7. juni
Årets aftenudflugt til en
kirke i nærheden går i år
til Vester Hæsinge Kirke.
Kirken har været lukket i et
års tid og har gennemgået
en
grundig
restaurering.
Nu vil en repræsentant for
menighedsrådet stå parat den
7. juni for at vise os det flotte
resultat inden vi efterfølgende
drikker aftenkaffe på Brobyværk Kro.
Vi kører som sædvanligt i egne
biler – man kan henvende sig
til menighedsrådet, hvis man
ikke har mulighed for selv
at køre, ligesom der også vil
være mulighed for at arrangere
samkørsel på selve dagen.
Der bliver afgang fra Vester
Aaby kirke kl. 18.30 og fra
Aastrup Kirke kl. 18.35 og vi
vil køre en forhåbentlig flot
aftentur gennem Svanninge
Bakker.

2. pinsedag
I 2015 afholdt vi for første gang en fælles friluftsgudstjeneste
for begge sogne ved Nakkebølle Strand. Det vil vi gerne gøre
til en tradition og indbyder derfor igen i år til gudstjeneste ved
stranden. Man kan parkere ved Skolen ved Nakkebølle Fjord
(det tidl. sanatorium) og gå gennem parken. For dem, der
måtte have lyst til at indlede gudstjenesten med en vandretur
bliver der afgang fra Vester Aaby kirke kl. 12.30 og man går
ad Pottemagervej og Strandvejen. Kirkebilen kører også denne
dag.

At lyset står højt på himlen, ja om en måned står så højt som
det kommer til i hele dette år.
Derfor skal verden være parat til at modtage lyset.
Også selvom det kan skabe skygger.
Evangelieteksten til i dag 2. pinsedag er blevet kaldt ”Den
lille Bibel”. Det er den, fordi ordene fra Johannesevangeliet
indeholder alt, hvad vi som mennesker har brug for at få af
Gud.
”Således elskede Gud verden, at han
gav sin enbårne søn, for at enhver, som
tror på ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv. ”
Sådan lyder beretningen om gaven fra
Gud.
Men sådan lyder også opgaven fra Gud.
Opgaven, der består i at tage imod lyset
uden at sætte vore egne sikre skygger i
vejen.
Det kan lyde så let at tage imod Guds
gave. Men det er en gave, der kommer
i lys.
Derfor kan den blænde.
Og derfor kan den skabe skygger.
Blandt mennesker.
Det er dem, der skal væk, før vi kan tage
imod.
Derfor giver Gud os sin enbårne Søn.
Igen og igen.
For at fjerne de sikre skygger.

I prædikenen til 2. pinsedag sidste år lød det blandt andet:
Lyset er kommet til verden hører vi i dag i teksten fra
Johannesevangeliet. Det er grunden til, at teksten er en
pinsetekst. For det er ikke mindst det, vi fejrer, når vi fejrer
pinse:

Pinse er grønne skove. Pinse er fuglesang og mågeskrig. Pinse
er som vi sang det til indledning Guds Ånd i jordhøjde.
Luft mellem grenene og lys, der skinner i mørket, som
evangelisten Johannes indleder sit evangelium med at fortælle
om.

Grundlovsdag

Fra menighedsrådet

I år falder Grundlovsdag på en
søndag, så vi håber rigtig mange har
tid og mulighed for at slutte op om
det, der efterhånden er blevet en
tradition, nemlig grundlovsmøde og
gudstjeneste i præstegårdshaven.
Denne gang har vi lagt såvel tale
som gudstjeneste i hænderne på
sognepræst Kristian Massey Møller
fra Odden Kirke i Nordvestsjælland.
Kristian Massey Møller har slået
sit navn fast som forfatter og
foredragsholder. Han har i flere
omgange været udsendt som
feltpræst i Afghanistan og er tidligere
højskolelærer
og
friskoleleder.
Endelig vil mange have mødt Kristian
Massey Møller som en ivrig debattør
i forskellige aviser.
Mødet begynder kl. 14.30 og afsluttes
med gudstjeneste kl. 16.30.

Kirkegårdsvedtægter – blomster på kirkegården
En af de ting, menighedsrådet gerne vil gøre opmærksom på
er, at der ved de gravsteder, der kaldes ”plader i plæne” – i
Vester Aaby findes de øst for kirken ned mod Brugsen og i
Aastrup i det runde anlæg - kun må sættes blomster i en vase
bag stenen. Det er en stor opgave for kirkegårdspersonalet,
hvis der skal flyttes yderligere pyntning forud for græsslåning.
Reglerne vil snarest blive markeret med skiltning.
Menighedsrådet er i øvrigt ved at gennemgå kirkegårdsvedtægterne. Det er længe siden, de er blevet reguleret og
noget trænger måske til at blive tilpasset nye tider. Der er stor
forståelse for ønsker om pyntning på gravsteder generelt, men
det er også et emne, der kræver etiske regler for at kunne
fungere til alles glæde og tilfredshed. Såvel hos den, der
måtte ønske at markere et gravsted på en særlig måde, som
ved de tilstødende gravsteder og hos kirkepersonalet. Det er
en opgave, der løses bedst i fællesskab og i fælles forståelse.

Kirketider sommer 2016
			

Vester Aaby

Søndag den 8. maj
Søndag den 15. maj
Mandag den 16. maj
Søndag den 22. maj
Søndag den 29. maj
Søndag den 5. juni
Søndag den 12. juni
Søndag den 19. juni
Søndag den 26. juni
Søndag den 3. juli
Søndag den 10. juli
Søndag den 17. juli
Søndag den 24. juli
Søndag den 31. juli
Søndag den 7. august
Søndag den 14. august
Søndag den 21. august
Søndag den 28. august
Søndag den 4. september
Søndag den 11. september
*) Se omtale inde i bladet

10.15
9.00

6. s. i påsken
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1. s. e. trinitatis
Grundlovsdag
3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. s.e.trinitatis
11. s.e.trinitatis
12. s.e.trinitatis
13. s.e.trinitatis
14. s.e.trinitatis
15. s.e.trinitatis
16. s.e.trinitatis

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”.
11. maj – pinse – altergang
22. juni
17. august – altergang

Aastrup

9.00
10.15
14.00 Friluftsgudstjeneste*)
10.15
9.00
9.00
10.15
16.30*)
Ingen
10.15
9.00
Ingen
14.00 Ole Buhl Nielsen
9.00
10.15
10.15
9.00
9.00
10.15
10.15
9.00
Ingen
14.00 Ole Buhl Nielsen
14.00 Ole Buhl Nielsen
Ingen
Ingen
14.00 Ole Buhl Nielsen
10.15
9.00
9.00
10.15
10.15
9.00
Ingen
16.00 Vibeke Hammerum
10.15
9.00

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 fra 18. juli til 7.
august (begge dage inkl. ) og friweekend 18.-19.juni.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk

For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00
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: 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
Graver Vester Aaby kirke:
Lene Caspersen
Præstegårdsvej 9, Vester Aaby
5600 Faaborg. Tlf. 51 16 92 66
Mail: grvaaby@gmail.com

Graver Aastrup Kirke:
Lone Pedersen
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
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

