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Jazzkoncert

Højskoleeftermiddage

Konfirmandstue

Og der sker meget i konfirmandstuen.
Sådan står der på døren i præstegården. Det kan man alt sammen læse mere
Ganske vist med den gamle skråskrift om i dette nye nummer af kirkebladet.
som nu er på vej til at forsvinde. Det Det handler ikke kun om konfirmander
er en hilsen til selve præstegården, der selvom de altså får lov til at lægge navn
stammer fra begyndelsen af 1840’erne. til rummet. Dem hilser vi velkomne ved
Det er et meget flot bygningsværk, som indskrivningen den 19. august.
vi har grund til at være stolte af.
Men man skal ikke lade sig narre af Og så går det ellers slag i slag. Vi
den gamle skrift. Konfirmandstuen har indbyder til noget så utraditonelt
fulgt med tiden og blev så sent som i som jazzkoncert en aften i oktober,
2010 gennemgribende renoveret og og naturligvis ser vi også frem til de
moderniseret.
velbesøgte Højskoleeftermiddage, der
Den er derfor klar til at tage fat.
i år skal handle om det midterste
Igen.
Vestjylland.
Ind imellem holder menighedsrådet
møder i lokalet. De er offentlige.
Personalet mødes en morgen ca. en gang
om måneden og aftaler det praktiske og
personalemæssige.
Så konfirmandstuen er på mange måder
operationsrummet i det kirkelige liv
i vore sogne og et sted, der fungerer i
fint samspil med gudstjenesterne i vore
kirker. Et symbol på, at det kirkelige og
det folkelige liv hører sammen.
Vel mødt til et aktivt efterår i konfirmandstue og kirker!

Nye billeder
- Læs mere inde i bladet

Koncert med RØST

20. september kl. 19.00 i Vester Aaby Kirke
Gruppen RØST er et folkemusikband som er sammensat af
fire elever fra Den frie Lærerhøjskole i Ollerup.
Deres repertoire er danske folkeviser og sange tilsat rytmer.
Med gruppens musik peges der såvel bagud til den gamle
visetradition som fremad i det nutidige tonesprog. Vi skal ved
koncerten såvel høre musik som deltage med fællesang.
Gruppen RØST består af Marielouise på klaver og cello, Hans
på klarinet, Freja på sang og Lasse på guitar og perkussion.

Højskoleeftermiddage

Efterårsmøde

i Aastrup Forsamlingshus
Ved dette efterårsmøde vil vi byde
velkommen til vores næsten-nabo
mod øst den nye sognepræst i
Egense og Øster Skerninge Torben
Poulsen.
Han vil onsdag den 28. oktober
kl. 19.30 holde foredraget
Tolv år som præst i New York
Torben Poulsen taler humoristisk
og levende om sine 12 år som
præst ved sømandskirken i New York. Han fortæller om livet
ved kirken midt i den store by. Undervejs kommer han ind
på, hvordan det er at bo med sin familie i sådan en by, hvad
det vil sige at være dansk, hvad der er forskellen på dansk og
amerikansk kirke og mange andre ting. Blandt andet hvordan
familien oplevede den 11. september 2001. Og hvordan det
var at flytte fra New York til Tullebølle.

”Tænketanken”

Kyst til kyst stien. Fra Blåvandshuk til Vejle.
Bare rolig. Den kommende vinters højskoleeftermiddage skal
ikke være en forberedelse til en vandretur på tværs af Jylland.
Men de 4 kommuner Varde, Billund, Vejen og Vejle er gået
sammen om at skabe en forbindelse fra øst til vest, der passer
præcist ind i vores tema at gennemgå en egn historisk, kirkeligt
og kulturelt.
Det bliver fortrinsvis den vestlige del, vi vil koncentrere os
om med egnen omkring Varde og Grindsted, da vi jo i 2002
beskæftigede os med Vejleegnen.
Et særligt emne vi vil møde, vil blive ”københavnerplantagerne”. De er behandlet i en ny bog, der hedder ”Guld
og grønne skove”. Det er nok et emne, der læner sig op ad
hedens opdyrkning, som vi jo også har været omkring, men
der er mere i det end som så.
Så vi skal nok få tiden til at gå til vinter igen.
Første mødedag bliver onsdag den 18. november kl. 14.30. I
december mødes vi onsdag den 9.
Husk brød og kop – så er der lavet kaffe og the.

Konfirmandindskrivning
Forholdet mellem skolereform og konfirmandforberedelse
skaber stadig debat. Der er forskellige aftaler mellem skoler
og kirker i de forskellige kommuner og det mærker vi her i
Vester Aaby og Aastrup, hvor 7. klasserne fordeler sig på flere
skoler. Hvordan vi rent praktisk tackler det vil vi tage fat på
onsdag den 19. august hvor der er konfirmandindskrivning
i præstegården fra kl. 17 til 19. Som det ser ud nu vil elever
fra Vestermarksskolen blive undervist tirsdage kl. 8 til 9.15
og elever fra Faaborg Sundskole torsdag fra kl. 8 til 9.15.
Undervisningen vil forløbe i ugerne mellem efterårsferien
og påskeferien. Hør mere den 19. august. Man er naturligvis
også velkommen til at henvende sig til sognepræsten, hvis
man har spørgsmål.

En gang imellem mødes repræsentanter fra menighedsråd
og kirkepersonale med præsten for at tale om, hvad der skal
foregå i kirke og præstegård i de kommende måneder.
Aktivitetsudvalget kalder vi det.
Der er altid mange ideer i spil. Nogle af dem er helt konkrete
og handler om julekoncerter og grundlovsmøder. Men så er
der også alt det, vi gerne vil lave, men arbejder med på et lidt
mere eksperimenterende plan. Af det kan nævnes: Meditation
i kirken, Voksenkor, Aftenåbent i kirken i forbindelse med
andre arrangementer i byen. Sorggrupper.
Der har også været interesse fra byen i forbindelse med de
”kaffegrupper” der blev nedsat sidste vinter. Her lød budene
på emner som Spaghettigudstjenester og babysalmesang.
Vi hører gerne fra dig, hvis du har kommentarer til disse ideer
eller ved, at det kunne du godt tænke dig at være med til.
Nogle af ideerne prøver vi at starte op i det kommende år for
at lodde stemningen. Måske fortsætter de – måske viser det
sig, at der ikke var grobund i denne omgang.

Men vi venter på det nye
orgel i Vester Aaby
Efter sommerferien begynder arbejdet med at udbygge orglet
i Vester Aaby kirke. Vi regner med at det kan tages i brug
omkring første søndag i advent. Det kan man læse mere om
i næste kirkeblad. Men ombygningen vil betyde, at vi må
undvære orglet ved nogle gudstjenester i efteråret. Der vil
blive sørget for en passende erstatning i form af et låneorgel
eller et klaver.

”Minikonfirmander”
Fra i år skal kirkerne tilbyde undervisning i kristendom
til 3. eller 4. klassetrin – det man tidligere kaldte for
”minikonfirmander”. Vi er begyndt at forberede, hvordan
det skal udformes her i Vester Aaby og Aastrup. Det bliver
formodentlig samlet omkring en weekend i løbet af vinteren.
Læs mere om det i næste kirkeblad.

Nye billeder i Aastrup Kirke
I forbindelse med den endelige lukning af Aastrup Skole
arvede kirken nogle fotostater af de tidligere skoler i Aastrup.
Kirkeværge Jens Haastrup har været i arkivet og fundet
nedenstående til billederne:

udvidelse af kirkegården. Der blev opført en ny bygning øst
for kirken hvor bystævnet nu ligger. Den blev nedrevet i 1957.

Baron Frederik Trolle på Brahetrolleborg byggede i 1691 den
første skole i Aastrup. Derfra navnet ”Den trolleske Skole”.
Det var en af de 6 skoler han opførte på sit gods. I 1783 kom
de til at hedde ”De reventlowske Skoler” da der kom ny ejer
på Brahetrolleborg. Den lå på kirkegården mellem tårnet og
landevejen. Den indeholdt både skolestue og bolig til degnen
(læreren) Der lå den indtil 1827.
Da de begyndte at flytte gårdene ud fra landsbyen i 1822,
blev det bestemt, at når halvdelen af gårdene var flyttet
ud, skulle skolen også flyttes ud. Det blev den i 1827 og
kirken brugte herefter bygningen. Kirkeværgen fik bolig
der. Skolestuen blev brugt til omklædning for præsten
og til konfirmandundervisning. Der lå en protokol som
konfirmanderne skulle skrive i, når de var i kirke. Næste
gang blev de overhørt i deres udbytte af præstens prædiken.
Bygningen blev nedrevet i 1913 for at give plads til en

På billedet ses hvordan skolen så ud sidst i 1800 tallet. Den
var i 1827 blevet flyttet ud i Eskemosegyden på en lod på 7
tønder land i sognets midte. Den drev læreren med avl og
besætning som en del af sin løn indtil 1900 hvor det blev
forpagtet ud og senere solgt. Det er lærer Michael Agertoft
der står foran skolen sammen med sin husholderske Hanne
Frederikke Knudsen. Hans kone var død i 1889. Han gik
på pension i 1898 og døde i 1904. Der er ingen navne på
børnene.
I bygningen i midten var der lærerbolig til venstre og
skolestue til højre. Den fik fast tag i begyndelsen af 1900
tallet. Bygningen til venstre var et ”enkesæde” for den ældre
lærer, der havde været der. Den blev revet ned i 1905 og en
ny skolestue blev bygget på stedet. Avlsbygningerne lå til
højre. De nedbrændte i 1906 og i 1913 blev der opført en ny
forskole med bolig for lærerinden.

Jazzkoncert

i Konfirmandstuen 29. oktober kl. 19.30

RIIS // HERTZ // KNUDSEN
Som noget nyt vil vi i midten af efteråret invitere til en
jazzaften i konfirmandstuen. Det er gruppen Riis//Hertz//
Knudsen, der vil spille ny iørefaldende nordisk jazzmusik
inspirerende til at gribe dagen med smil og eftertænksomhed,

medens man nyder et glas og lidt tapas ved bordene.
Gruppen består af Jakob Riis, bas; Jesper Hertz, piano og
Gert Knudsen, saxofoner.
Der er gratis adgang.
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Vester Aaby

Aastrup

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

6. september 14.s.e.trin

9.00

Søndag den 13. september 15.s.e.trin

10.15

Søndag den 20. september 16.s.e.trin

19.00 koncert

10.15

Søndag den 27. september 17.s.e.trin

14.00 Høst

10.15 Høst

Søndag den

Søndag den

14.00 Ole Buhl Nielsen
10.15
9.00 koncert

4. oktober

18.s.e.trin

10.15

9.00

Søndag den 11. oktober

19.s.e.trin

9.00

10.15

Søndag den 18. oktober

20.s.e.trin

Ingen

Ingen

Onsdag den 21. oktober		

Ingen

17.00 Fyraften

Søndag den 25. oktober

10.15

21.s.e.trin

Søndag den

1. november Allehelgen

Søndag den

8. november 23.s.e.trin

9.00

10.15

Søndag den 15. november 24.s.e.trin

10.15

9.00

Søndag den 22. november Sidste s. i kirkeåret

Ingen

Ingen

Tirsdag den

17.00 Fyraften

Ingen

24. november		

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”.
19. august (altergang)
23. september
21. oktober (altergang)
11. november
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

15.00 andagt

9.00
17.00 andagt

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 fra 24.-30.august og fra
12.-19.oktober, samt friweekend 21.-22.november.
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: 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

