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En tidseltop fik lov at stå
et sted ved alfarvej,
skønt ”ukrudt” den sig kalde må,
er kækt dens kontrafej.
Vi kan og byde modstand trods
frimodigt med Guds ord til os:
Jeg har tilgivet dig

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Efterårsmøde

Højskoleeftermiddage

Højskoleeftermiddage 2013-2014
Heden
”Skynd dig, kom, om føje år, heden som en kornmark står”
Sådan synger vi med H.C.Andersen om Jylland mellem
tvende have. Og selvom det er rigtigt, at der ikke er meget
hede tilbage i Jylland, så finder vi trods alt vest for Hovedvej
13 et landskab, der er meget forskelligt fra det sydfynske.
Det landskab har en historie. Den vil vi tage fat på ved
vinterens højskoleeftemiddage. Også kirkeligt og kulturelt er
der sket meget i egnen omkring Ikast og Herning. Og selvom
uldjyderne også er forsvundet, så er det stadig en driftig egn,
vi skal beskæftige os med.
Vel mødt til den første højskoleeftermiddag onsdag den 20.
november kl. 14.30. Man medbringer som sædvanlig kop og
brød, så er der lavet kaffe og the.

Logokonkurrence

Set og sket

Folkekirken fik sidste år sit eget logo, der bruges i mange
sammenhænge. Men skal vore egne kirker ikke også have
deres eget?
Vi udskriver en konkurrence om at lave et godt logo. Der skal
indgå elementer fra såvel Aastrup som Vester Aaby kirker eller
kirkegårde. Man kan lave et fælles logo eller to.
Tanken er, at logoet for eksempel skal bruges på brevpapir og
konvolutter.
Send forslag til sognepræst Torkil Jensen pr. brev eller mail
senest 1.september. Vinderen får lidt mundgodt og æren.

Kirkebladet skal fortælle om, hvad der skal ske i kirkerne i de
næste måneder. Men en gang imellem er der også grund til at
fortælle lidt om, hvad der er sket. Siden sidst.
Der har nemlig været stor opbakning til kirkernes aktiviteter
her i vinter og forår. Det er der grund til at sige tak for og at
kvittere for.
Forårsmødet i Aastrup Forsamlingshus havde også Folkekirkens
fremtid som tema. Her holdt sognepræst Kaj Bollmann
foredrag for omkring 40 mennesker.
Højskoleeftermiddagene havde i år København som tema.
Der har som sædvanlig været et sted mellem 55 og 65
deltagere til møderne, og der er grund til for eksempel at
nævne en meget spændende eftermiddag med Københavns
tidligere biskop Erik Norman Svendsen, der ud fra sit eget
liv fortalte om Københavns kirkeliv før, nu og i fremtiden.
Højskoleeftermiddagene afsluttedes med en regnvejrstur til
København den 22. maj.

Debat om Folkekirkens styrelse
Da de fynske præster var samlede på Hotel Faaborg Fjord i
begyndelsen af juni betegnede biskop Tine Lindhardt debatten
om den fremtidige styringform af Folkekirken som meget lidt
ophidsende.
Men det betyder desværre ikke, at den ikke er vigtig. Vi har
allerede gennem vinteren i studiekredse og ved Forårsmødet
i Aastrup Forsamlingshus beskæftiget os med dette emne, og
debatten fortsætter også i efteråret, hvor menighedsrådene
skal give høringssvar, inden der udarbejdes et lovforslag. Det
er vigtigt, at man giver sit besyv med i denne debat, da meget
kan være forandret om få år.
Det handler først og fremmest om, hvorvidt, der skal oprettes
et nationalt kirkeråd, der skal handle på hele folkekirkens
vegne. Folkekirkens demokrati hviler i dag lokalt på
menighedsrådene, og sådan er der mange, der ønsker det
fortsat skal være. Men det kræver naturligvis også lokal
opbakning og ikke mindst, at man giver sin mening til kende.
Uanset om man er enig eller ej. Menighedsrådene har frem
til 1. november til at indsende høringssvar til Ministeriet for
ligestilling og kirke.

Grundlovsdag er forhåbentlig ved at blive en tradition. Et sted
mellem 70 og 80 mennesker mødte op i præstegårdshaven
og hørte tidl. Sognepræst Einar Fog-Nielsen, Faaborg, holde
grundlovstalen. Dagen afsluttedes med en friluftsgudstjeneste
i træernes skygge.
Hvert forår kører vi også en tur til en kirke i nærheden. Med
tordenskyerne hængende i luften besøgte vi 19. juni Egense
kirke, hvor sognepræst Mads Davidsen fortalte om kirken og
om den forestående renovering. Derefter var der kaffebord i
Øster Skerninge Forsamlingshus.

Ny organist
Medens dette blad bliver produceret er menighedsrådet i gang
med at finde en ny organist til afløsning for Kåre Brønserud. Vi
håber at kunne præsentere den nye organist i næste kirkeblad.

Høstgudstjeneste
Vi regner også i år med, at der bliver musikalsk medvirken
ved årets høstgudstjenester. Se mere i dagspresse og på
hjemmesiden, når tiden nærmer sig.

Efterårsmøde
Aastrup Forsamlingshus 31. oktober kl. 19.30.
Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden reformatoren Martin
Luther indledte sit opgør med den katolske kirke ved at slå 95
teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg.
Man kan synes, der er længe til 2017, men forberedelserne er
allerede i fuld gang.
Derfor vil vi også tage del i forberedelserne her i vore sogne
ved at høre om Martin Luther ved efterårsmødet i Aastrup
Forsamlinghus. Og det skal naturligvis være på selve datoen
den 31. oktober.
14 gange har sognepræst Torkil Jensen været rejseleder på
ture i Luthers fodspor. Den erfaring, det har givet, deler han
ud af ved mødet ligesom Torkil Jensen giver et bud på, hvad vi
kan bruge Luther til i dag.

Himlen, rummet og mennesket
Mennesket er omgivet af naturens store linjer. Vi bliver tit og
ofte små i de store sammenhænge, når vi ser op på en vinters
stjernehimmel eller gæster fjerne himmelstrøg.
Også når mennesket spekulerer over tilværelsen i sig selv har
det stor betydning, hvorledes vi undergiver os livsbetingelserne
- om vi kæmper med dem eller mod dem.
Det er alt sammen med til at skabe det ”rum” vi skal leve i.
Til alle tider er mennesker blevet inspireret til at give vore
livsbetingelser udtryk. I ord, i lyd og i billeder. Nogle gange
gengives omgivelserne fotografisk ”som de er” – andre
gange lægges en tolkning ind, der i samspil med os selv giver
muligheder for at se med andre øjne på vort liv.
Et hel særligt ” rum” i denne sammenhæng er kirken. Også
her har mennesker arbejdet med at forstå livets storhed lige
siden de første menigheder.

Dette års kirkeligt-folkelige møde på Liselund i Slagelse i
dagene 22.-25 august vil derfor sætte fokus på livstolkninger
og livsindtryk.
Det bliver et møde i billeder, ord og musik. Med
foredragsholdere, der har noget på hjerte og som har prøvet
at tyde tidens tegn. Enten på egen krop eller gennem mødet
med store kunstnere og stor natur.
Blandt foredragsholderne kan nævnes: Lisbeth Smedegaard
Andersen, Hein Heinsen, Marianne Aagaard Skovmand.
Der bliver også musik- og sangaften, lige som der er god tid til
samvær og gåture i den skønne park på Liselund.
Programmer ligger fremme i kirken og kan fås ved henvendelse
i Præstegården.
Endelig kan man læse mere på: www.kirkehojskolen.com

Bykirken i Wittenberg, hvor Luther prædikede regelmæssigt gennem 35 år.

Ny graver i Aastrup
Efter Ingrid Andersen valgte at gå på efterløn i foråret, søgte
menighedsrådet ny graver. Stillingen er ændret lidt; det drejer
sig først og fremmest om et øget samarbejde med graver Lene
Caspersen i Vester Aaby. Denne ændring gav mulighed for at
lægge lidt flere timer ind i stillingen.
Aastrups nye graver blev Lone Marie Pedersen, der begyndte
i stillingen 1.juni. Menighedsråd og præst vil gerne her i
kirkebladet byde Lone Pedersen rigtig hjerteligt velkommen.
Vi ser frem til samarbejdet med dig og håber, du bliver rigtig
glad for at være her.
Om sig selv skriver Lone:
Jeg har været gravermedhjælper ved
Espe og Vantinge kirker. Jeg brænder
for mit arbejde og elsker årets gang
på en kirkegård og i kirken. Jeg er jo
selvfølgelig en frisk og glad pige.
Jeg er 28 år og bor i Ringe sammen
med min mand Brian og mine to
drenge Jonas og Lucas + min mands
søn, Sebastian, hver anden weekend.
Og selvfølgelig min elskede hund Nika.

Konfirmandindskrivning
Husk konfirmandindskrivning 14. august kl. 17 - 19.
Medbring blot CPR-Nr. Vi snakker om næste års
konfirmandforberedelse og hygger i konfirmandstuen i
præstegården Præstegårdsvej 11.
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Indskrivning til konfirmation 2014 er onsdag den 14. august fra kl. 17 til 19.
Andagter 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”.
14. august – altergang
11. september
9. oktober – altergang
13. november

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:
Sognepræsten har ferie 22.-25. august og 14.-20.
oktober, samt friweekend 7.-8. september og 21.-22.
september.
Embedet passes her 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: Vakant								
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

