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Salmesangsaftener

Julekoncert

Da vintermørket juleveg,
vi hængte op et fugleneg;
den mindste skabning mærker så
at barnet i en krybbe lå.
I sne og kulde, ensomhed
forkyndes skal nu julefred.
Vor dag er vendt - det går mod vår,
mens dagene de skifter år.

- Læs mere inde i bladet

Glædelig Jul og Godt Nytår!

Salmesangsaftener
I vinterens hjerte tænder vi traditionen tro for lys og varme i
vore kirker for at synge salmer en aftenstund.
Det bliver i år i Aastrup kirke tirsdag den 13.
januar og i Vester Aaby torsdag den 25.
februar.
Der vil blive lejlighed til at synge gamle og
kendte salmer, og der vil blive lejlighed til
at synge nye og måske knapt så kendte
salmer. Så har vi hørt dem og sunget
dem, inden de måske dukker op ved en
af søndagenes gudstjenester.
Der er også tradition for, at vi markerer
et jubilæum ved disse salmesangsaftener.
Det bliver i år ikke en salmedigter, men
en komponist, nemlig fynboen Carl
Nielsen, der blev født i Nørre Lyndelse i
1865 – altså for 150 år siden. Selvom han
Carl Nielsen
nok er mest kendt for sine melodier til sangene
i Højskolesangbogen, så har han også skrevet
salmemelodier som ”Der sad en fisker så tankefuld”
og ”Mit hjerte altid vanker”. Derfor er der al mulig grund til
at markere ham ved vinterens salmesangsaftener – hvor vi i
øvrigt også medbringer Højskolesangbogen.
Det er begge aftener kl. 19.30. Der er sørget for the, kaffe og
brød.

Studiekreds

Julekoncerter
De 9 læsninger i Aastrup kirke – 7. december kl. 19.00.
De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem
ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse
og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie.
Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor
den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i
Cambridge.
I Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger
i ugerne op til jul. I England holdes de ni læsninger juleaften.
Vi vil til denne aften sammensætte et program med salmer og
anden musik.
Julemusik med Andreas Ensemblet og Madrigalerne.
Vester Aaby Kirke den 14. december kl. 19.00.
Navnet Andreas Ensemblet har sit udspring i Bregninge Kirke,
der er indviet til Sankt Andreas. Her har ensemblet gennem de
seneste 25 år medvirket i et stort antal højmesser og koncerter.
Ensemblet har desuden stor koncertvirksomhed landet over.

Der er et gammelt ord, der siger: ”Hvor godtfolk er, kommer
godtfolk til”. Vi har i de seneste år været godtfolk til stede ved
vinterens studiekredse, og vi har haft nogle gode diskussioner
om mangt og meget.
Men vi vil gerne være flere.
Derfor indbydes der i år ikke til et bestemt emne i første
omgang, men til en aften, hvor vi kan finde frem til, hvad vi
skal debattere i år. Det bliver onsdag den 21. januar kl. 19.30 i
Præstegården. Mød frem og sig, hvad du godt kunne tænke dig
at bruge et antal vinteraftener på at samtale om og høre om. Så
finder vi de næste mødedatoer derfra.
Medbring brød og kop – så er der lavet kaffe og the.
Ensemblet består af:
Jan Aagaard,
uddannet
musikpædagog
i
1979,
diplomeksamen i 1980 fra Det Fynske Musikkonservatorium.
Efterfølgende studier i udlandet samt solistklasse på Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium med debut i 1983. Har
medvirket som underviser samt givet koncert som orkesterog kammermusiker samt været dirigent ved flere teater- og
musikforestillinger.
Niels Koll, uddannet organist fra Det Fynske Musikkonservatorium i 1980. Derefter studier hos organist Peder
Møller og videregående studier i Holland. Har siden
1980 været ansat som organist og kantor ved Bregninge
Kirke. Koncertvirksomhed i ind- og udland som solist og
akkompagnatør.
Madrigalerne har deres udspring i det Sydfynske område og
består af 7 mandsstemmer med Niels Koll som den musikalske
mentor og leder.
Vores repertoire består primært af engelske, tyske og italienske
madrigaler, der er små - oftest kunstfærdige - stykker kormusik
med verdsligt indhold for 4 til 6 stemmer. Vi har dog også en
del mere kirkelig musik på programmet.

Uddrag af prædiken til Juledag 2013
Prædiketeksten var over
Johannesevangeliet kapitel 1 vers 1 til 14:
Ordet var i begyndelsen. I verdens begyndelse.
Og i vores.
Ordet var.
Hver dag skabes der nye ord. Oversættes nye ord. Ligesom den
tekst, vi får at høre i dag lyder anderledes i den oversættelse,
vi nu bruger, end den lød i den oversættelse, vi brugte, da de
fleste af os var børn. Sådan var Ordet. Før os.
Vi kan ikke tale sammen, hvis ikke ordet er. Vi kan hverken
bryde den magiske stilhed julemorgen, som vi bliver nødt til,
hvis dens mening skal nå os, eller fortælle de største ting til
hinanden, hvis ikke vi har ord.
Jeg mangler ord, siger vi ganske vist.
Men det passer ikke.
Ordene er der.
Det er ikke ordene, der mangler, når der bliver stille.
Det er boligen.
Men Julemorgen lyder evangeliet, at Ordet tog bolig iblandt
os.
At Han kom til sine egne.
At tale er at tage imod Ham.
Og dermed tage imod Ham, som har sendt ham.
Tavshed er at blive i sig selv. Forblive i sig selv.
Men der er en tid til at tale og en tid til at tie.
Julemorgen har vi måske mest lyst til at tie.

For julemorgen er stor.
Det fornemmer vi. Og vi tør næsten ikke rumme det store.
Det fornemmede evangelisten Johannes. Også selvom han
slet ikke tænkte på julemorgen, da han skrev sit evangelium.
Han tænkte på begyndelse.
Og fortsættelse.
På at Ordet i begyndelsen var hos Gud.

Syng julen ud

Familiegudstjenste første søndag i advent

Det kan somme tider gå hurtigt med at sige farvel til julen, når
nytåret melder sin ankomst 3. juledag. Fra gammel tid varede
julen imidlertid helt til Hellig Tre Konger.
Derfor vil vi søndag den 4. januar mødes i Aastrup kirke kl. 19
og synge nogle af julesalmerne en sidste gang inden vi pakker
dem væk for denne gang.

Gudstjenesten i Vester Aaby kirke søndag den 30. november
kl. 14 er som sædvanligt tilrettelagt således, at der er noget
for alle aldre – i ord og i musik. Efter gudstjenesten vil vi gå
uden for og tænde det nye juletræ, og bagefter samles vi til
julehygge.

Derfor handler også julemorgen om det.
Stilhedens morgen. Vinternattens afslutning i lavt sollys over
Sydfyn.
Men først og fremmest om Ordets fødselsdag.
Gud sagde: ”Der blive lys”
Og der blev lys.
Det var Ordet, som det var. I begyndelsen.
Hos Gud.
Nu er Ordet hos os.
For lyset – det sande lys er ved at komme til verden. Uden for
vore vinduer er lyset ved at komme til verden fra den lave sol
over stille marker på denne korte dag. I vore sind siger ordene
i dag til os at Gud i nat lod sig føde iblandt mennesker. For
at lyset skal skinne i mørket. Mørket greb ud efter lyset, men
greb det ikke. Kunne ikke holde det fast. Jorden var tomhed
og øde.
Men Gud sagde: ”Der skal være lys”
Og der blev lys.

Nyt fra kirkerne
Vester Aaby kirke:
I efteråret faldt de sidste brikker på plads og arbejdet med at
indrette parkeringspladsen ved Vester Aaby kirke kunne gå i
gang. Det er når dette kirkeblad udkommer formodentligt helt
færdigt, og som noget helt nyt, er der blevet plads til et juletræ
på rundingen ved Præstegårdsvej. Vi håber, byen vil tage godt
imod dette træ og nyde lyset, der skinner i vintermørket.
Orgelsagen
Der har været lidt stille omkring det nye orgel i Vester
Aaby kirke. Det skyldes, at etableringen kræver lidt flere
forberedelser end først antaget. De myndigheder, der skal
godkende projektet, har krævet, at der etableres en bedre
understøttelse af pulpituret som det gulv hedder, der bærer
orglet. Der arbejdes på sagen, men det er på nuværende
tidspunkt svært at sige, hvornår arbejdet kan gå i gang.

Aastrup kirke:
Ny stage til adventskransen.
Der er indkøbt en ny stage til adventskransen i Aastrup Kirke
således, at den kan stå på gulvet ved siden af døbefonten.
Det gør det lettere at tænde og slukke kransen og betyder
samtidig, at den kan være tændt ved julekoncerter i kirken
uden at man behøver at frygte for, at stearinen drypper ned i
håret på de udøvende kunstnere.
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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”.
21. januar
18. februar - altergang
18. marts
1. april - altergang
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 27. - 28.december
og 31. januar - 1. februar.
Ferie fra 9. - 15. februar og fra 2. - 8.marts
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

