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Aftenudflugt

Forårskoncert

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

I våbenhuset i Vester Aaby kirke hænger to tavler med navne på de præster, der har fungeret 
ved kirkerne siden reformation.  På den ældste tavle står nederst skrevet: ”Denne Tavle er 
besørget opsat i Reformations Jubelaaret 1817 af daværende Præst Hans Jørgen Ammentorp. 
Det fremgår af tavlen, at pastor Ammentorp døde året efter. Den sidste præst på denne 
tavle er Cæsius Krohn, der stod for de store ombygninger af kirkerne i midten af 1800-tallet 
og opførelsen af Vester Aaby Præstegård. De efterfølgende præster ses i dag på tavle nr. 2 
ophængt ved siden af.
Hvordan man ellers har fejret ”Reformations Jubelaaret” i 1817 i Vester Aaby og Aastrup 
fortaber sig i historien, men inde i dette kirkeblad kan man læse mere om, hvordan vi fejrer 
reformationen i 2017. Og meget andet..

Et lille lokalt 200 års jubilæum



Konfirmand  Aastrup Konfirmander Vester Aaby

I Aastrup Kirke konfirmeredes søndag den 23. april:
Marc Lykke Kjellmann.

I Vester Aaby Kirke konfirmeredes søndag den 30. april:
Søren Kongsgaard Jensen og Fillip Sean Oddersborg.

Det kommende års konfirmandforberedelse vil finde sted 
tirsdag morgen for elever fra Vestermarkskolen og torsdag 
morgen for elever fra Øhavsskolen. Begge dage fra 8.00 til 
ca. 9.15.
Undervisningen begynder efter efterårsferien og slutter før 
påskeferien.
Vi vil byde velkommen til dette års konfirmandforberedelse 
ved at holde indskrivning i konfirmandstuen torsdag den 24. 
august fra kl. 17 til 19. Kan man ikke være til stede denne dag, 
eller har man spørgsmål inden da, er man meget velkommen 
til at henvende sig.

Vores nye kirkesanger hedder Connie 
B. Nørregaard og er 49 år.
Hun bor sammen med sin mand, 
Preben, og sønnen, Morten, på et 
husmandssted i Fjællebroen. Hun 
har også datteren Anne, som læser i 
København.
Connie, der kan lide al slags musik, 
har altid sunget, men mest for sig selv. 
Hendes nabo fortæller, at man altid 
kan høre, når Connie er ude at lufte 
labradorhunden Walther, for så synger 
hun.
De sidste to år har Connie sunget med 

i Vester Aaby og Aastrup kirkekor. Connie har søgt optagelse 
på Løgumkloster Kirkemusikskole for at tage en uddannelse 
som kirkesanger.
Connie er et beskedent menneske, men hendes ambition er 
at få folk til at synge med i kirken, for, som hun udtrykker det: 
Det giver sådan et dejligt fællesskab at synge sammen.
Og så håber hun, at hun med tiden kommer til at kunne fylde 
forgængernes, Henholdsvis Jettes og Ullas, sko ud.

Vores nye kirketjener hedder Vibeke 
Sørensen og er 60 år.
Hun bor i Ringe og er gift med Finn. 
Sammen har de to voksne børn, der 
begge bor i København.
Vibeke er oprindelig uddannet 
korrespondent i engelsk og tysk og 
har arbejdet mange år i det private 
erhvervsliv. 
Vibeke er et rigtigt friluftsmenneske, med 
streg under fri. De fleste ferier går med 
at vandre og se på fugle i vore nordiske 
nabolande. Den seneste ferie gik til en 
øde ø i den finske skærgård. Blandt de 

største fugleoplevelser nævner hun at se en kongeørn ligge på 
rede og titusind traner danse i Sverige. 
Og apropos danse, så skifter Vibeke hver onsdag de 
fodformede ud med stiletterne, når hun og Finn danser jive, 
rumba, quickstep og chachacha.

Vi har også fået en ny medarbejder på kirkegården, 
gravermedhjælper Jonathan Pedersen. Vi fandt ham midt 
i beskæringen af æbletræer i præstegårdshaven, og han 
fortæller: Jeg er 29 år og stammer fra Vester Skerninge. Min 
baggrund for at være gravermedhjælper på Aastrup og Vester 
Aaby kirkegårde er en uddannelse som anlægsgartner. Mit 
arbejde er også min hobby, så også en stor del af min fritid 
tilbringer jeg rundt omkring i haver. Men der bliver da også tid 
til at spille lidt fodbold, gerne sammen med min nevø på 9 år 
som jeg tit passer, da hans mor har skiftende arbejdstider. Jeg 
vil være at finde på de to kirkegårde og glæder mig til at lære 
folk, der kommer på kirkegården at kende.

Indskrivning konfirmation 
torsdag den 24. august kl. 17 til 19

Velkommen til tre ny ansigter ude og inde



Aftenudflugt til Kirkeby Kirke 

Kirkeby Kirke kalder sig Fyns ældste kirke. Alene det gør 
den til et besøg værd. I Kirkeby kan man desuden finde en 
”udendørs” kirke og et næsten nyt sognehus.
Alt dette vil sognepræst Andreas Bojsen-Møller vise frem 
torsdag den 8.juni kl. 19.30. Vi kører som sædvanligt i egne 
biler og man kan få kørelejlighed, hvis man siger til.
Efter kirkebesøget drikker vi aftenkaffe på Hundstrup Kro.
Tilmelding til Sognepræst Torkil Jensen tlf. 62 61 64 20 eller 
mail: toje@km.dk senest torsdag den 1. juni. 

Det har været nødvendigt at ændre taksterne for 
vedligeholdelse af gravsteder.
Dette skyldes en beslutning i provstiudvalget om, at der skal 
bruges samme årstakster, hvadenten man vælger at betale 
årligt, eller man vælger et såkaldt legatgravsted, hvor der på 
forhånd betales samlet for alle årene.
Taksterne vil bliver reguleret hvert år i overensstemmelse med 
inflationen. Denne regulering kan man undgå ved at vælge et 
legatgravsted.
Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte kirkeværge 
eller graver.

Menighedsrådet.

Vi holder også i år fast i traditionen med en gudstjeneste ved 
Stranden ved Nakkebølle. Det bliver den 25. juni kl. 14. For 
interesserede arrangeres der vandretur med afgang fra Vester 
Aaby Kirke kl. 12.30.

Nye takster  
for vedligeholdelse af gravsteder

Friluftsgudstjeneste
ved Nakkebølle 25. juni kl. 14.00

Konfirmation 2018
I 2018 er der konfirmation i Vester Aaby Kirke den 8. april 
og i Aastrup Kirke den 15. april. Begge dage kl. 10.00.

Grundlovsmøde med Søren Krarup

Forårskoncert i Vester Aaby Kirke Onsdag den 31. maj kl. 19.00

Da 2. pinsedag og Grund-
lovsdag falder sammen i år 
har vi valgt at holde Grund-
lovsmøde i Præstegården og 
vente med friluftsgudstjenesten 
ved Nakkebølle Strand til 25. 
juni.
Mødet i Præstegårdshaven 
begynder kl. 14.30. Årets 
Grundlovstale holdes af Søren 
Krarup, der vil være et kendt 
navn. Søren Krarup har den 
særlige tilknytning til Vester 
Aaby og Aastrup, at hans far, 
Vilhelm Krarup, var præst her 
fra 1970 til 1974 og i øvrigt i 
en årrække herefter boede i 
Aastrup. 
Grundlovsdagen afsluttes med 
en andagt kl. 16.30.
Såfremt vejret skulle drille 
flyttes arrangementet til 
henholdsvis konfirmandstue 
og kirke.

Kirkens organist Margrethe Schmidt vil sammen med Gert 
W. Knudsen på saxofon med videre spille sommeren ind 
i Vester Aaby Kirke. Centrum i koncertens repertoire vil 
være musik af den danske organist og komponist Jesper 
Madsen, der i sin alt for korte levetid – han blev kun 44 år 
– nåede at sætte et præg på dansk kirkemusik, der stadig 
har meget stor betydning. Der bliver ved koncerten rig 
lejlighed til at høre, hvad et kirkeorgel – også – kan. 
Der er fri entre. 
Efter koncerten bydes på et glas vin eller en vand i 
våbenhuset.

Et lille udvalg med repræsentanter fra lokale 
foreninger, kirken og Lokalrådet har mødtes 
nogle gange og et spændende program 
omkring dagene 8.-9. september er ved at 
tage form. Man kan læse meget mere om 
det i Bøgebladet rundt om dette kirkeblad 
og i næste kirkeblad. Men sæt allerede 
nu kryds i kalenderen til nogle dage med 
fællesspisning, teaterforestilling, musik og 
natkirke.

Kirkens Døgn



   Vester Aaby Aastrup

Fredag den  12. maj Bededag 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den  14. maj 4.s.e.påske Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  21. maj 5.s.e.påske 10.15   9.00 
Torsdag den  25. maj Kristi Himmelfartsdag 10.15 Ingen
Søndag den  28. maj 6.s.e.påske Ingen 10.15
Søndag den  4. juni Pinsedag 10.15 E. Fog Nielsen   9.00 E. Fog Nielsen
Mandag den  5. juni 2. pinsedag/Grundlovsdag*)          Andagt  16.30 i præstegårdshaven
Søndag den  11. juni Trinitatis Ingen 10.15
Søndag den  18. juni 1.s.e.trin 10.15 Ingen
Søndag den  25. juni 2.s.e.trin            14.00 Friluftsgudstjeneste*)
Søndag den    2. juli 3.s.e.trin 10.15 Ingen
Søndag den    9. juli 4.s.e.trin Ingen 10.15
Søndag den   16. juli 5.s.e.trin 10.15 Ingen
Søndag den   23. juli 6.s.e.trin 19.00 10.15
Søndag den   30. juli 7.s.e.trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den    6. august 8.s.e.trin 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den  13. august 9.s.e.trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  20. august       10.s.e.trin 10.15 19.00
Søndag den  27. august       11.s.e.trin Ingen 10.15
Søndag den    3. september  12.s.e.trin 10.15   9.00

*)Se særlig omtale*)

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 24. juli til 14. august
Embedet passes i ferien af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk 
Pinsedag skal sognepræst Torkil Jensen som tovholder 
på Reformationsjubilæet deltage i Festgudstjeneste i 
Haderslev Domkirke. Derfor holder tidl. sognepræst 
i Faaborg Einar Fog-Nielsen pinsegudstjenesterne i 
Vester Aaby og Aastrup.

Kirketider sommer 2017

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”.

24. maj

21. juni altergang

23. august

For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

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

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: Connie Nørregaard, mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28, mail: margretheschmidt@gmail.com
Graver: Lene Caspersen, Præstegårdsvej 9, Vester Aaby. Tlf. 51 16 92 66, mail: grvaaby@gmail.com
Kirketjener: Vibeke Sørensen, mail: kirketjenervesteraabyaastrup@km.dk
Kirkepersonalet har fridag mandag


