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Efterårsmøde

Højskoleeftermiddage

Menighedsrådsvalg
- Læs mere inde i bladet

Kastanjebladenes farvepragt
os endnu minder om sommers magt.
Septemberhimlen er stadig blå,
og der er meget, som vi skal nå.
Men nattekulden sig sniger ind
i vore hjerter og vore sind,
snart timekampen gir mørket magt,
og stadig mindre får lyset sagt.
Dog tændes lys i de hvide kirker,
og glædens budskab ved mismod lirker;
vi går mod vinter, vi går mod høst,
men bliver mødt med Guds håb og trøst!

Højskoleeftermiddage

En af de markante ærøske kirker er Rise kirke
Til november begynder Højskoleeftermiddagene igen.
Denne gang skal vi ikke så langt væk. Det er nemlig Ærø,
der bliver vinterens tema. Ærø var sidste gang tema for
højskoleeftermiddagene i 2001, så denne spændende ø kan
vist efterhånden godt tåle en gentagelse.
Ærø har en spændende historie og nogle spændende kirker.
Indtil 1864 hørte Ærø under hertugdømmerne og har også
derfor en historie, der adskiller sig fra det øvrige sydfynske
øhav.
I dag har gode kræfter på øen taget kampen op mod betegnelsen
”udkant” – det skal vi også høre om i vinterens løb.
Første mødedag bliver onsdag den 2. november, hvor vi skal
høre indledningsforedraget.
I december holder vi advents- og julemødet den 7. december.
Husk brød og kop, så er der kaffe og te på kanden. Husk også,
at højskole er for alle. Vel mødt – møderne begynder kl. 14.30

Efterårsmøde
Aastrup Forsamlingshus
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.30
Camino Portugues
Hanne Thordsen, Hesselager
”Alle veje fører til Rom!”, plejer vi at sige, men
selvom pilgrimsmålet Santiago de Compostela
ligger ved den fjerneste kyst i Vestspanien, så er
der også rigtig mange veje, der fører til Santiago.
En af dem kommer sydfra – fra Portugal og det
er indtryk, billeder og gode historier fra den
rute, Hanne Thordsen vil underholde med ved
efterårsmødet i Aastrup Forsamlingshus.
I maj/juni 2015 gik hun ca. 300 km ad denne rute fra byen
Porto i Nordportugal til Santiago de Compostela og videre ud
til verdens ende ”Finisterre” Europas vestligste punkt.
Hanne Thordsen er til daglig præst i Hesselager og på Hospice
Sydfyn i Svendborg.

Høst- og hverdagsgudstjenester
Søndag den 25. september vil vi i vore kirker takke for
årets høst. Det bliver kl. 10.15 i Aastrup og kl. 14 i Vester
Aaby. Vi regner med, at der også i år vil medvirke et kor fra
Bøgebjergskolen ved gudstjenesten i Vester Aaby.
Der er kommet et nyt cirkulære for antallet af gudstjenester.
Det giver mulighed for at eksperimentere lidt med tiderne. Vi
har tidligere afholdt hverdagsgudstjenester og vil fortsætte med
det. Den første bliver i Aastrup kirke tirsdag den 13. september
forud for det orienterende møde om menighedsrådsvalget, og
den anden bliver en afslutningsgudstjeneste for efterårets hold
af minikonfirmander torsdag den 10. november kl. 17.00 – så
må anden passe sig selv så længe!

Konfirmandindskrivning
7. september kl. 17 til 19

Det kommende års konfirmandforberedelse vil finde sted
tirsdag morgen fra kl. 8 til kl. 9.15 i perioden fra efterårsferien
til påskeferien.
Vi vil byde velkommen til dette års konfirmandforberedelse
ved at holde indskrivning i konfirmandstuen i præstegården
onsdag den 7. september fra kl. 17 til kl. 19. Kan man ikke
være til stede denne dag, eller har man spørgsmål inden da,
er man meget velkommen til at henvende sig.
I 2017 er der konfirmation i Aastrup Kirke den 23. april og i
Vester Aaby den 30. april. Begge dage kl. 10.00.

”Minikonfirmander”
Fortælling og leg i Vester Aaby Kirke
7 torsdage i efteråret fra kl. 15 til 16.30
Som et tilbud til 3. og 4. klassetrin har menighedsrådet bedt
fortælleren Esther Rützou fra Haastrup om at stå for den
indledende dåbsoplæring – eller som vi plejer at kalde det:
Minikonfirmander.
Vi håber forældre og børn vil bakke op om nogle meget
spændende eftermiddage i selskab med den dygtige fortæller
Esther Rützou. Her vil vi gerne fortælle om kirken, om bibelen
og om kristendom – samt en hel masse andet. Vi vil synge og
lege, og du vil få nogle gode fortællinger, der også har med
dit liv at gøre.
Første gang bliver torsdag den 27. september kl. 15.00 i
Vester Aaby kirke.
Tilmelding til sognepræst Torkil Jensen på tlf. 62 61 64 20
eller toje@km.dk

Menighedsrådsvalg 2016
Så er det igen blevet tid til menighedsrådsvalg.
Der skal vælges i alt 8 medlemmer til det fælles menighedsråd
for Vester Aaby og Aastrup.
”Valgkampen” indledes med et såkaldt orienterende møde
tirsdag den 13. september kl. 19.00 i konfirmandstuen i
præstegården. Her vil det nuværende menighedsråd fortælle
om noget af det, der er foregået i den indeværende valgperiode
på 4 år og om, hvordan det er at sidde i menighedsrådet.
Når det orienterende møde er slut, er der mulighed for at
fortsætte med et såkaldt opstillingsmøde, hvor man kan
sammensætte en liste med kandidater til det kommende
menighedsråd.
Såfremt der ved indleveringsfristens udløb kun er indleveret
en liste, udgør denne det kommende menighedsråd, og det
egentlige valg bortfalder i vore sogne.
Alle indbydes til mødet den 13. september, hvor der vil være
rig lejlighed til at spørge ind til kirkens arbejde og fremtid.
Lister kan tidligst indleveres den 20. september og skal være
indleveret senest tirsdag den 27. september kl. 19.00. Datoer
og frister samt indleveringssteder for lister vil også fremgå
af annonce i Ugeavisen Faaborg samt kunne ses på kirkens
hjemmeside.

Den lille blå om Torkil!
Vester Aaby og Aastrups sognepræst, Torkil Jensen, har i år været i
embedet i 15 år. Han kan lide at være her. Føler sig altid imødekommet
af menighedsrådet. Og højskoleeftermiddagene i konfirmandstuen
med 60-70 deltagere hver gang vidner om et menneske, der er god
til at invitere de rette foredragsholdere, men også et menneske,
der selv kan fortælle og gøre ordene levende. En afholdt mand i sit
lokalsamfund.
Nogle ser ham måske mest som ’præsten’, men kommer man lidt
ind på livet af ham – og det er faktisk ikke så svært - så bobler det
af underfundighed og humor. Ikke sådan en prangende en, mere en
eftertænksom humor, der langsomt går op for en, og så griner man!
Det stod ikke skrevet nogle steder, at Torkil skulle ende som præst.
Tværtimod var han god til tal – passede regnskaberne for den
lokale smed i fødebyen Oure – og derfor blev det i første omgang
tallene, der indfangede ham og fik ham til at gå i revisorlære. Et
halvt år, så holdt han ikke til mere. Det blev alligevel for tørt. Derpå
et højskoleophold og nogle HF-kurser i bl.a. historie, for historiker
kunne man måske også blive? Så kom brevet. Et af de breve, der er
som et uventet lys i ens liv og som man kan blive ved at tage frem
og læse og blive klogere af, også på sig selv. Et brev fra en præst,
der skrev, at han vidste, at Torkil var jævnlig kirkegænger og faktisk
troede på Gud, så hvorfor ikke blive præst? Ja, hvorfor ikke? Der
blev studeret teologi, og en lille smule girokort, for der skulle tjenes
penge til studierne. Den gang havde P&T gang i forretningen, gode
overenskomster og bød studerende velkommen. Men vigtigst af alt
var dog teologien. Torkil havde i øvrigt også nøgle til Rundetårn, men
det er en helt anden historie!
Som nyuddannet præst i 1992 blev det i første omgang til et
vikariat på Langeland, hvor folk tog varmt imod. Så nogle år som
hjælpepræst for biskop Drejergaard ved Asperup-Roerslev menighed
samt højskolelærer ved Baaring Højskole.
Som præst og nyslået højskolelærer fik Torkil for alvor forfinet sine
evner som formidler. Det blev til undervisning i bl.a. historie og
fynologi. Hvad er nu det for en størrelse? Jamen, det er jo viden om
Fyn.

Og så fandt han i øvrigt også sin kone her, Ida, der vikarierede for en
bortrejst musiklærer.
Næste embede blev igen på Langeland. Her ville de ikke en gang
høre ham prøveprædike, de kendte ham jo fra tidligere. Torkil? Han
er en flink fyr! Men det blev for svært for Ida at finde job som musiker
på øen – også selv om broerne binder det hele sammen. Derfor søgte
og fik Torkil embedet i Vester Aaby – Aastrup menigheder. Et job, der
lå mere centralt i forhold til alt muligt. Og et job, han er vokset ind i
med tiden og nu har bestridt i 15 år.
Privat er Torkil … privat! Elsker sin familie og har læst alle Harry
Potter-bøgerne for Anna og Marie. Han hjælper også gerne døtrene
med lektier og kører dem fra Herodes til Pilatus og tilbage igen. Torkil
har en faible for tog. Et af månedens højdepunkter er, når togbladet
dumper ind ad brevsprækken. Og så har Torkil opdaget en ny side
af sig selv: Hundeelsker! Kærligheden var ikke så spontan, som den
gang med Ida. Men med lidt vedholdenhed fra begges side, er det
blevet til et ganske solidt forhold mellem Torkil og hyrdehunden
Leika.
En præstekollega beskriver ham sådan her: ’Torkil er begavet, seriøs
og hårdtarbejdende og tænksom - og så er han en præst af den
ydmyge slags. Dem er der ikke så mange af! Sådan en som tager
Ordet alvorligt, og ved, at det ikke er sig selv han skal fremme, men
derimod Kristus.’
Udover at være togbegejstret fynolog og familiefar, er Torkil også en
af de mest vidende om Luther. Det er blevet til adskille ture ’I Luthers
fodspor’. Og til efteråret går turen endnu en gang til Wittenberg, hvor
Torkil begejstret og inspireret vil formidle sin store viden om Luther
til andre fynske præster.
Apropos Luther, i 2017 fejres 500 året for Reformationen, hvor
Torkil spiller en central rolle som både fundraiser og tilrettelægger af
forskellige arrangementer i den forbindelse.
Tillykke Torkil – og tillykke til os, din familie, din menighed og dine
kolleger!

Det nye orgel i Vester Aaby Kirke
Så blev orglet i Vester Aaby kirke færdigt. Det var en udfordrende
opgave for orgelbygger Sven Hjorth Andersen, men det var
værd at vente på. Kirkeministeriets orgelkonsulent, organist
Torben Krebs, Odense, godkendte orglet i begyndelsen af
maj måned og om vores ”nye” instrument skriver han blandt
andet:
”Vester Aaby kirkes orgel er med denne udbygning vokset
fra at være et for sit byggetidspunkt typisk, men også meget
begrænset instrument til at være et voksent og veludstyret
2-manuals orgel, som til fulde kan honorere nutidens
ønsker om klanglig variation og stilistisk spændvidde – og
som klangligt klæder kirkens akustik på den fornemste
måde. – Men ikke nok med det – orgeludvidelsen er gjort
med stor dygtighed og teknisk opfindsomhed til trods for
meget begrænsede pladsforhold.” Torben Krebs konkluderer:
”Kirken har fået et nyt instrument som både klangligt, teknisk
og ikke mindst kvalitetsmæssigt fuldt ud kan måle sig med de
allerbedste – et landsbyorgel som er blandt de bedste på Fyn!”
Orglet blev taget i brug ved gudstjenesten Kristi Himmelfartsdag
og siden har vi kunnet nyde det ved søndagens gudstjenester
og ved kirkelige handlinger.

Allehelgen
Også i år vil vi på denne første søndag i november mindes
dem, der er gået bort i årets løb. Ved andagterne kl. 15 i
Vester Aaby og kl. 17 i Aastrup i vil vi høre musik og der vil
blive mulighed for at tænde et lys.

Men vi vil også gerne vise, at Vester Aaby Kirke har fået et
spændende koncertinstrument:
Derfor er der arrangeret to koncerter i efteråret:
Tirsdag den 20. september kl.
19.30 får vi besøg af et kendt
ansigt, nemlig Vester Aaby-Aastrups
tidligere organist Tina Christiansen,
der siden har vist sin dygtighed ved
koncerter mange steder både i indog udland. Tina er i dag organist ved
Ansgar Kirke i Odense.
Tina Christiansen vil præsentere
et program, som kommer godt rundt i orglets mange nye
klangmuligheder, og programmet vil således byde på både
barokmusik, romantisk musik og nyere værker. Værker af bl.a.
Henry Purcell, Felix Mendelssohn-Bartholdy og Louis Vierne.
Onsdag den 26. oktober kl.
19.30 får Torben Krebs så lov til at
demonstrere sin begejstring for vores
nye instrument. Ved koncerten vil
Torben Krebs bl.a. spille barokmusik
af Dietrich Buxtehude, dansk
guldalderromantik af Niels W. Gade
og engelsk romantik af Herbert
Howells. Koncerten afsluttes med
en improvisation over et på stedet udleveret tema.
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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. august (altergang)
21. september
27. oktober (altergang)
9. oktober
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00
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 friweekend 3.-4.
september og 8.-9. oktober samt ferie 17.-23. oktober.
I dagene 3.-7. oktober deltager sognepræst Torkil Jensen
i et provstikursus for præster fra Faaborg og Midtfyn
Provstier. Embedet vil her blive passet af præster fra
Svendborg eller Nyborg provstier.
Sognepræst Ole Buhl Nielsen har studieorlov
Almindeligvis optræder sognepræst Ole Buhl Nielsen i
gudstjenestelisten og som ferieafløser her i Vester Aaby
og Aastrup sogne. Men i månederne september-oktobernovember 2016 har Ole Buhl Nielsen studieorlov og
embedet passes derfor af en vikar.
Medens disse linjer skrives først i juli ved vi endnu ikke,
hvem vikaren bliver, men telefonnummeret vil være det
samme: 62 65 11 21.

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

