
KIRKEBLAD

Et vingeslag helt uden lyd
en sommerfugls lavendelfryd,
den søger næring - søger liv
og bæres af sin gernings ”bliv” .
Et pinsebudskab til os kommer:

Snart er det blomstertid og sommer.
Lad også vores vinger bæres,
og lad vort vintersind bortskæres
af Pinseånd og blomsterpragt,
af nådeordet Gud har sagt.

SOMMER 2015

Konfirmander 2015

- Læs mere inde i bladet

Grundlovsmøde

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

God sommer



Grundlovsmøde

Konfirmation 
Vester Aaby kirke 19. april 2015

Konfirmandindskrivning
19. august kl. 17 til 19

Også i år holder vi Grundlovsmøde den 5. juni. Vi håber, 
det også i år bliver så godt vejr, at vi kan fejre Grundloven 
i præstegårdshaven. Programmet starter kl. 14.30 og efter 
en kop kaffe giver vi ordet til årets taler. Det er gadepræst 
Peder Thyssen, Odense, der til daglig har kontakt til de 
mennesker, der lever på livets skyggesider. Hvad det har 
med Grundloven at gøre, får vi et bud på.
Peder Thyssen, der også fungerer som præst ved Odense 
Domkirke, vil ligeledes stå for den gudstjeneste, der vil 
afslutte dagens program. Også den håber vi kan afholdes 
i haven. Skulle vejret være imod os, vil dagens program 
blive afviklet i henholdsvis konfirmandstue og kirke.

Forreste række fra venstre: 
Line Hanfgarn, Lærke Stampe, Agnete Johansen, 
Mathilde Jensen, Alberte Madsen, Anne-Mette Jensen.
Bagerste række: 
Philip Boock, Mikkel Bruus, David Petersen, Nikolai Jensen, 
sognepræst Torkil Jensen.

Gadepræst Peder Thyssen, Odense

Et nyt konfirmandhold begynder så småt at tage form. 
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke helt, hvordan 
forløbet bliver, da Svendborg Kommune endnu ikke har 
forhandlet færdig med præsterne angående tidspunkt for 
konfirmationsforberedelse.
Men det ved vi forhåbentlig meget mere om, når vi inviterer 
til konfirmandindskrivning onsdag den 19. august fra kl. 
17 til 19. Her vil vi hygge i konfirmandstuen og snakke 
om næste års forløb. Man er også velkommen, hvis man 
kun kan være til stede en del af tiden. Og naturligvis kan 
man også melde konfirmander til på andre tidpunkter. 
Henvendelse kan altid ske i præstegården – også hvis man 
har spørgsmål angående næste års konfirmation.

Og så ved jeg allerede, at der bliver planlagt konfirmationer 
længere ud i tiden. Her følger derfor tidspunkterne for 
konfirmationerne i de kommende år:

2016: Vester Aaby 3. april
 Aastrup 10. april

2017: Aastrup 23. april
 Vester Aaby 30. april

2018: Vester Aaby 8. april
 Aastrup 15. april

2019: Aastrup 28. april 
 Vester Aaby 5. maj



Prædiken Pinsedag 2014 over Johannesevangeliet kapitel 14 vers 15 til 21
Der er noget helt særligt ved at fejre pinse. For de fleste står 
ferietiden for døren, og i haver og på marker er der fuld gang 
i grokraften.
Pinsen er derfor også naturens fest. Det er, hvis vejret ellers er 
til det på alle måder en ”vi-har-lyst-til-at-være-ude-fest.”
Derfor er der da heller ikke noget at sige til, at det er naturen, 
der får lov til lægge symboler til pinsens under.
Det samles alt sammen i pinsesalmen over dem alle. Ja, nogle 
vil næsten mene salmen over dem alle: Grundtvigs ”I al sin 
glans nu stråler solen”.
Salmen er skrevet af en af de mest produktive danske 
salmedigtere som et sandt potpourri af sommer, hjem, kirke.
Og Helligånd. Det tredje led i treenigheden, som er indholdet 
af Pinsefesten.
Det fortælles om salmen ”I al sin glans”, at en svensk præst en 
pinsedag var kommet ind i Trinitatis kirke i København – det er 
den kirke, der er bygget sammen med Rundetårn. Han kendte 
ikke salmen, men blev så overvældet af den, at han bagefter 
gik grædende rundt i Kongens Have. Naturligvis ikke fordi 
han var blevet ked ad det, men fordi han var så overvældet, så 
rørt, at han slet, slet ikke kunne rumme det.
Og det er faktisk slet ikke det dårligste billede på, hvad pinse 
er. Ikke, at vi behøver at komme til at græde for at forstå, hvad 
pinse er naturligvis, men at vi i dag skal give os selv lov til 
ikke at forstå det.
Og i stedet for bare lade os rive med. Som vi lader os rive med 
af vejret på en smuk sommerdag.
Sådan skal vi lade os rive med af pinsens under.
Og få hjælp af pinsens salmer.

Og her har vi altså på dansk en salme, der næsten på 
verdensplan er helt unik i sin sammenfletning af det forår og 
den sommer, som vi holder så meget af og af alt det, som pinsen 
er. Pinseliljer og nattergale svæver rundt imellem hinanden 
sammen med svalende sommerluftninger og fredskov.
Sådan kommer det kristne budskab om nåde og fred fra Gud 
helt ind under huden.
Lige der, hvor vi er.

Pinsen er kirkeårets sidste højtid. Og pinse er 
sammenfletning af natur, Helligånd og sommer. Det kan 
ikke siges smukkere end Grundtvig gør det i salmen ”I al 
sin glans nu stråler solen” som vi naturligvis skal synge 
Pinsedag i vore kirker.
Men fordi pinse nu en gang også er natur, er det blevet 
tradition mange steder, at man markerer 2. pinsedag på en 
anderledes måde.
Det vil vi også gøre i år ved at holde friluftsgudstjeneste 
i parken til Skolen ved Nakkebølle Fjord – det tidligere 
sanatorium. Vi siger tak til skolen, fordi vi kan være der.
Pinse er også for mange blevet en vandretid. Der arrangeres 
hvert år pilgrimsvandringer i pinsen fra købstæderne langs 
de fynske kyster ind til Domkirken i Odense. 
For dem, der også gerne vil supplere pinsefrokosten med 
lidt motion, har vi arrangeret en samlet gåtur til Nakkebølle. 
Der bliver afgang fra Vester Aaby kirke kl. 12.30.

Friluftsgudstjeneste 
2. pinsedag kl. 14 ved Nakkebølle Fjord

Aftenudflugt
18. juni - til en kirke i nærheden

Vi tager arrangementets undertitel alvorligt i år, når vi besøger 
Ulbølle kirke. Den må vist siges at være ”i nærheden”.  
Menighedsrådsmedlem Birte Langelund vil fortælle om 
kirken og svare på spørgsmål. Aftenen afsluttes med kaffe i 
Øster Skerninge Forsamlingshus.
Der bliver afgang fra Aastrup Kirke kl. 19.00 og fra Vester 
Aaby kirke kl. 19.05. Vi kører som sædvanlig i egne biler. 
Har man brug for kørelejlighed, kan man henvende sig til 
menighedsrådet.
Af hensyn til kaffebordet vil vi gerne bede om tilmelding til 
denne aften. Tilmelding kan ske til menighedsrådet eller til 
sognepræst Torkil Jensen senest den 16. juni.



   Vester Aaby Aastrup

Torsdag den  14. maj Kristi Himmelfartsdag 10.15   9.00

Søndag den 17. maj 6.s.e.påske   9.00 10.15

Søndag den 24. maj Pinsedag 10.15   9.00

Mandag den 25. maj 2. pinsedag 14.00 Friluftsgudstjeneste*)

Søndag den 31. maj Trinitatis 10.15   9.00

Fredag den 5. juni Grundlovsdag 14.30 Grundlovsmøde*)  Ingen

Søndag den 7. juni   1.s.e.trin Ingen Ingen

Søndag den 14. juni   2.s.e.trin   9.00 10.15

Søndag den 21. juni   3.s.e.trin 14.00 Ole Buhl Nielsen  Ingen

Søndag den 28. juni   4.s.e.trin   9.00 10.15

Søndag den 5. juli   5.s.e.trin 10.15   9.00

Søndag den 12. juli   6.s.e.trin   9.00 10.15

Søndag den 19. juli   7.s.e.trin 10.15    9.00

Søndag den 26. juli   8.s.e.trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den 2. august   9.s.e.trin 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen

Søndag den 9. august 10.s.e.trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den 16. august 11.s.e.trin   9.00 10.15

Søndag den 23. august 12.s.e.trin 10.15   9.00

Søndag den 30. august 13.s.e.trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den 6. september  14.s.e.trin   9.00 10.15

*) Se særlig omtale andet sted i bladet.

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 holder friweekend 20.-21. juni 
og ferie fra 20. juli til 10. august. 
I disse perioder passes embedet af:
Sognepræst Ole Buhl Nielsen, Brahetrolleborg 
tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk

Kirketider sommer 2015

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”.
13.maj
17.juni (altergang)
Der er ikke gudstjeneste i juli
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


