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Bøgernes Bog
Højskoleeftermiddage

Spillemandsmesse
- Læs mere inde i bladet

Bibelen er stadig en af verdens mest trykte og solgte bøger. Herover kan man se
et lille udvalg af bibeludgaver, der hver især repræsenterer tid og sted i Bibeludgavernes historie. Det er tekster, der spænder lige fra de ældste græske grundtekster
fra de første århundreder til Den nye Aftale, der udkom for nogle få år siden. Forrest
ser man til venstre den Bibeludgave vi her i kirkerne giver til årets konfirmander og
til højre ses den børnebibel, der gives som gave ved dåb i kirkerne.
I år kan Det danske Bibelselskab, der står for en mangfoldighed af forskellige
bibeludgaver i Danmark fejre sit 200-års jubilæum.
Se, hvordan vi markerer dette, inde i bladet.

”Spillemandsmessen” 5. oktober kl. 19.00
Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk
folkemusik, og den første af sin art på dansk. Teksten er
skrevet af Holger Lissner. Musikken er komponeret af Ivan
Bjerre Damgård og Michael Sommer, med udgangspunkt i
dansk traditionel dansemusik.
Ved gudstjenesten medvirker spillemandsorkestret ”Jydsk på
Næsen.” Endvidere medvirker Vester Skerninge Sangkor og en
solist under ledelse af Jakob Hedegaard
Spillemandsmessen blev holdt i Vester Aaby kirke i 2007 som
en jubilæumsgave fra familien Lassen, Fjellebroen. Siden har
begivenheden ofte været omtalt, og menighedsrådet har nu
fundet tiden inde til en gentagelse.
Følg med i dagspressen og på hjemmesiden, når tiden nærmer sig.

Aftenudflugt til Diernæs kirke
Der har fra mange sider været
udtrykt beklagelse over, at vi ikke
var på den sædvanlige aftentur til
en kirke i nærheden.
Det vil vi da gerne rette op på. Det
gør vi med en sensommertur til
Diernæs kirke den 17. september.
Her vil kirketjener Karin Daugaard
fortælle om kirken, hvorefter vi
drikker kaffe et sted i nærheden.
Turen foretages i egne biler.
Hvis man har brug for transport,
kan man rette henvendelse til
menighedsrådet. Der bliver afgang
fra Vester Aaby kirke kl. 19.00 og
fra Aastrup kirke kl. 19.10.

Set og sket
Aastrup kirke: Graverhuset blev oprindeligt indrettet uden
toilet til graveren. Det er der blevet rådet bod på i sommer.
Dette betyder samtidig, at det offentlige toilet i bygningen igen
er åbent.
Vester Aaby kirke: Kirkegården er omgivet af mange stengærder.
Disse kampesten giver til tider anledning til overvejelser med
hensyn til vedligeholdelsen. I dette forår blev stengærdet ved
den lille trappe syd for kirketårnet omsat og trinene justeret, så
det fine stengærde igen kan stå i mange år.

Højskoleeftermiddage – Stevns
Højskoleeftermiddagene 2013/14 blev den 21. maj afsluttet
med en tur til Herning. Nu vil vi så vende blikket mod øst.
Temaet for Højskoleeftermiddagene
i vinteren 2014/2015 bliver Stevns.
Det er elverkongens land øst for
Tryggevælde Å. Det er Stevns Klint og
Højerup Kirke, og så er det forfattere
som Martin A.Hansen. Der er kort sagt
nok at tage fat på. Vi holder den første
Højskoleeftermiddag onsdag den
5.november, hvor Sognepræst Torkil
Jensen holder indledningsforedraget. I december mødes vi
onsdag den 3. Højskole er for alle.
Man medbringer selv brød og kop, så er der sørget for kaffe og the.

Sognedag
Menighedsrådet er medens disse linjer skrives (midt i juni)
i fuld gang med at forberede en sognedag søndag den 7.
september. Det endelig program foreligger endnu ikke, men
af strøtanker, der er i spil kan nævnes: Vandretur ad kirkestien
og Strandvejen til det tidligere Sanatorium ved Nakkebølle.
Her har vi fået lov til at besøge haven, hvor vi kan spise den
medbragte mad inden vi holder en friluftsgudstjeneste og
måske kigger inden for i bygningerne. Det store kompleks
ejes i dag af Tvindskolerne, men har tidligere været en af
sognets store arbejdspladser, som mange mennesker har haft
tilknytning til.
Der vil naturligvis blive arrangeret transport for dem, der ikke
har lyst eller kræfter til gåturen.
Se mere i dagspresse og på hjemmesiden, når tiden nærmer
sig.

Efterårsmøde i Aastrup Forsamlinghus
Torsdag den 6. november kl. 19.30.
Som nævnt på forsiden kan Det
danske Bibelselskab i år fejre
200-års jubilæum. Den fynske
biskop, Tine Lindhardt, er tidligere
direktør – eller som det officielt
hedder – generalsekretær for
Bibelselskabet. Det var derfor
nærliggende at bede biskoppen
holde et jubilæumsforedrag. Det har hun givet titlen ”Hvad
skal vi med Bibelen i det 21. århundrede?” Foruden et møde
med biskoppen, kan vi garantere et foredrag båret af solid
bibelkundskab og udfordrende temaer.
Der er gratis adgang, men man betaler for kaffebordet.

Konfirmandindskrivning
Den nye skolereform, der træder i kraft i år, har som bekendt
haft stor betydning for konfirmandforberedelsen. I vore sogne
har vi yderligere den specielle situation, at konfirmanderne
fordeler sig på skoler i to forskellige kommuner.
Hvordan vi rent praktisk tackler denne udfordring, vil vi
tage op onsdag den 13. august kl. 17-19, hvor vi holder
indskrivning og hygger i konfirmandstuen.
Har man spørgsmål angående forberedelsen, som man
gerne vil have svar på inden denne dato, er man naturligvis
velkommen til at henvende sig i præstegården.

Ny organist
Den 15. juni begyndte vores nye organist i stillingen ved Vester Aaby og Aastrup Kirker. Det er
en stor glæde også her i kirkebladet at kunne byde velkommen til Margrethe Schmidt. Vi ser frem
til et godt samarbejde og mange gode timer i kirkerne, på plejehjemmet og i konfirmandstuen i
præstegården.
Om sig selv skriver Margrethe følgende:
’Hvor er jeg glad! Jeg har fået nyt job!’ Aldrig så snart havde jeg fået opringningen fra
menighedsrådsformanden ved Vester Aaby og Aastrup kirker, før jeg råbte det glade budskab ud.
I telefonen. På Facebook. Og jeg ER glad, for musik er en passion og ekstra glad, fordi jeg skal
spille i lige netop jeres kirker. Jeg er 50 år og bor i Vejstrup sammen med min yngste søn. Har
spillet musik altid, mest klaver. Og sunget. Da jeg på et tidspunkt fik et organistvikariat i Vejstrup
Valgmenighedskirke, kunne jeg mærke, at dét måtte jeg prøve – for alvor. Så det blev til en
organistuddannelse og tolv år ved orglet i Vejstrup. Orglet føles stadig rigtigt, sådan for alvor. Så
hvor er jeg glad for, at valget faldt netop på mig, da I skulle have en ny organist. Det var lidt om
mig, nu glæder jeg mig til at høre jeres historier!

Tak
Fra et medlem af menigheden, der har ønsket at være anonym,
har vi med tak modtaget nedenstående:
Bedre sent end aldrig! .. at takke for den gode oplevelse i
præstegården på Grundlovsdagen.
Det er jo ikke en selvfølge, at et menighedsråd sammen med
sognepræsten påtager sig den opgave at invitere til Åbent
Hus med overdådigt kaffebord (gratis!), en god og grundig
grundlovstale samt vidunderlig musik. En STOR TAK til alle
involverede i arrangementet fra et medlem af menigheden.

Høstgudstjeneste
Der er høstgudstjeneste i kirkerne
søndag den 28. september. Det
bliver kl. 10.15 i Aastrup og
kl. 14.00 i Vester Aaby – her
planlægger vi som sædvanlig at få
besøg af et kor fra Bøgebjergskolen.

Uddrag af prædiken ved Høstgudstjenesten 2013
Prædiketeksten var Matthæusevangeliet
kapitel 22 vers 34 til 46
Høstgudstjenesten er forblevet en institution og en tradition
til trods for at samfundet har ændret sig fundamentalt gennem
de sidste – skal vi så bare sige – 50 år.
Den er i sin oprindelse en gudstjeneste, der har rod i, at
næsten alle i landet på én eller anden måde var beskæftiget
ved landbruget.
Men sådan er det mildt sagt ikke mere.
I de sidste godt 50 år er landet gået fra at være et landbrugsland
til at være et industriland.
Og fra at være et industrisamfund til at være et informationssamfund.
Derfor har det naturligvis også ændret på, hvordan vi har indflydelse, og hvordan vores mening kan ændre på mange ting.
Man kunne næsten sige, at det eneste, der stort set ikke har
ændret sig er kornet på marken.
Så lad i dag kornmarken stå som et billede på alt det, vi
faktisk ikke bliver bedt om at have en mening om.
Uanset, hvad vi så mener om den.
Og høstgudstjenesten som tradition har fået lov til at overleve
alle de forandringer, samfundet ellers har gennemgået. Den
er ikke blvet afløst af industrigudstjenester eller informationsgudstjenester.
Og måske er det i virkeligheden derfor, vi holder så meget
af alle de gamle høstbilleder, der er i de salmer og sange, vi
synger og hører i dag.
Fordi de fortæller os, som vi lige har sunget det, at alle gode
gaver de kommer oven ned.
Selvom det kun er en lille procentdel af befolkningen, der
arbejder ved landbruget, så er vi alle afhængig af brød på
bordet.

Vi er alle afhængige af føde.
Og vi har alle brug for at blive mindet om, at det ikke er en
selvfølge, at vi har det.
Vi hører dagligt om steder i verden, hvor brødet mangler.
Hvor sulten hærger. Det kan ikke siges tit nok.
Alt det er rigtigt nok.
Alligevel har vi også ved en høstgudstjeneste brug for at høre,
at Gud har taget sig af det, vi ikke kan sige os selv, når vi fejrer
høstgudstjeneste. Vi har også brug for at høre om et sted, hvor
det hele ikke afhænger af vores indsats.
Derfor kunne det også umiddelbart virke rent ud sagt
deprimerende, når vi nu i dag også i kirken bliver præsenteret
for spørgsmålet: ”Hvad mener I?”
Men sandheden er, at det ikke drejer sig om endnu en
meningsmåling.
For Gud retter sig ikke efter vores meninger.
Det har vi alle prøvet at erfare, og i hvert fald er det noget,
enhver landmand ved.
Gud behøver ikke at rette sig efter os og vores mening.
Det glædelige budskab er, at han alligevel sendte sin Søn
Jesus Kristus til jorden.
Lod Ham komme ovenned.
Fordi vi kommer Gud ved.
Det var, hvad Gud mente.
Selvom man måske umiddelbart kan undre sig over, hvad
høstgudstjenester har med de fleste menneskers dagligdag at
gøre og selvom man måske umiddelbart kan undre sig over,
hvad dagens evangelium om det dobbelte kærlighedsbud har
med høstgudstjenesten at gøre, så hænger det hele sammen.
Man fristes næsten i dagens anledning til at sige – som
ærtehalm.
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HUSK!
Spillemandsmesse i Vester Aaby kirke
Følg med i dagspressen og på hjemmesiden når tiden nærmer sig.
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”.
20. august (altergang)
24. september
22. oktober (altergang)
26. november
17. december (altergang)

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 den 13.-14.
september og den 18.-19.oktober.
Fra 8.til 23.november er Torkil Jensen af Fyens Stift
inviteret til at deltage i et seminar i Wittenberg i
Tyskland.
I disse perioder passes embedet af:
Sognepræst Ole Buhl Nielsen, Brahetrolleborg
tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk

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

