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Det blev lidt af et samtaleemne, da Vester Aaby Kirke i december 
sidste år en aften blev illumineret med Luthercitater. Mange så det, 
og flere så det ikke.
Derfor dette billede, der samtidig markerer afslutningen på et 
meget spændende Lutherår. Over hele den lutherske verden – og 
derfor også i Vester Aaby og Aastrup. Nu vender bladet sig i bogen, 
men vi håber, at noget af alt det, vi har læst og hørt om Martin 
Luther i det forgangne år, kan bæres med ind i 2018. Sammen med 
alt det, der skal fylde et nyt år.

Med dette håb ønskes en Glædelig Jul og et Godt Nytår.



Julekoncert i Aastrup Kirke 
søndag den 10. december kl. 19.00

Christian Søgaard Trio  
Det er julens melodier og vinterens sange, der er på 
programmet, når Christian Søgaard Trio, spiller julestemningen 
frem i Aastrup kirke. Der findes jo en hel skat kiste af 
skønne melodier fra hele verden der fortæller om julens 
kærlighedsbudskab, og musikerne vil denne aften spille deres 
yndlingsmelodier.
Med harmonika, guitar og kontrabas som akkompagnement  
synger og spiller trioen sange som , Når du ser et stjerneskud, 
Nu tændes tusind julelys, I sne står urt og busk i skjul.
Der bliver også rig lejlighed til at synge med på julens smukke 
salmer til trioens glade og levende toner. 
Musikerne betegner sig alle tre som glade spillemænd. Fælles 
for dem er det nærvær, de viser både hinanden og publikum, 
når de står på scenen. Et nærvær der brænder igennem, helt 
ned til de bagerste rækker.
Christian Søgaard rejste som ung student til Grønland og 
lærte der at spille på harmonika. I 12 år var han i mesterlære 
i Povl Dissings Trio, inden han selv sprang ud som sanger. 
Spiller ofte med Rasmus Lyberth. Et samspil så tæt, at det har 
givet ham betegnelsen: ”Ham der er inde i Rasmus Lyberth.”  
Det seneste højdepunkt var deres optrædener i Londons Royal 
Albert Hall.
Jan Schønemann er trioens dragende guitarist, hvis utrolige 
overskud af idéer og påhit spontant triller ud af begge ærmer, 
og ustandselig rammer publikum et blødt sted lang inde. 
Jens Holgersen lægger med sin kontrabas trioens solide og 
særdeles velswingende bund. Han har en årelang karriere 
som bassist indenfor jazz og folkemusik. 

Julekoncert i Vester Aaby Kirke 
søndag den 17. december kl. 16.00

”Messias” med Vester Skerninge Sangkor
Vester Skerninge Sangkor præsenterer denne jul 1. del af Georg 
Friederich Händels store og elskede oratorium “Messias”.
Georg Friedrich Händel blev født i 1685 i Halle og døde i 
1759 i London.
Händel var en yderst flittig komponist og komponerede 
blandt meget andet et stort antal operaer, men omkring 
tilblivelsen af Messias (1741) var man ved at blive træt af 
operagenren. Oratorier blev nu det nye hit - syngespil uden 
en fremadskridende handling. De blev fra nu af Händels 
økonomiske redningsplanke, fordi hans seneste operaer 
havde givet underskud.
“Messias“ blev til under et ophold på godset Leicestershire 
hos hans gode ven og mæcen, Charles Jennens, der skrev 
librettoen på grundlag af bibelske tekster – for første dels 
vedkommende fra Esajas Bog. Hver dag satte Händel sig i ud 
i godsets havehus og komponerede fra tidlig morgen til sen 
aften og gjorde sit værk færdigt på 24 dage.
Værkets 1. del, som koret i år har valgt at præsentere, 
handler om advent og julen - det er profetierne, håbet og 
forventningens glæde om det lille Guds barn, der skal frelse 
verden.
Den første opførelse af stykket fandt sted 13. april 1742 i 
en koncertsal i Dublin.  Opførelsen blev en overvældende 
succes. Året efter kom stykket til London og bredte sig snart 
over hele England og til Europa.
Messias kom til Danmark 1786 og er i dag for mange blevet 
en lige så fast del af julen som engle og juletræer. 
Kristelig Dagblads musikanmelder, Peter Dürrfeld, skriver i sin 
anmeldelse af Messias 1.del: “ Med sin forunderlige blanding 
af fjedrende lethed og jublende triller og majestætisk vælde, 
har denne korsats en helt unik og opløftende karakter, der kan 
tænde juleglæden hos enhver.”

Vester Skerninge Sangkor er et folkekor med ca. 60 sangere. 
Koret har sine rødder på Sydfyn i landsbyen Hundstrup, 
hvor den kendte sydfynske digter og forfatter Mads Hansen 
- forfatteren  til “Fo`ajle di små blomster” - i 1850 dannede 
Hundstrup Sangforening.
Det nuværende “Vester Skerninge Sangkor” blev i 1971 
dannet af organist og sangpædagog, Leif Lauritsen. 
2012 fik koret sin nuværende dirigent, organist og 
kantor, Jakob Hedegaard Andersen, uddannet på Århus 
Musikkonservatorium med supplerende uddannelse i 
sang og kordirektion ved Musikhögskolan Piteå. Han har 
været vicedirigent ved Musikhögskolans Kammerkor, 
assisterende dirigent ved Aarhus Universitetskor og Aarhus 
Musikkonservatoriums Pigekor og er stifter af vokalensemblet 
Cantus Coronatus (DK). Han er nu ansat som organist ved 
Kirkeby og Ollerup Kirker.

Jul og Nytår i vore kirker

Omkring Nytår 
Nytårsaften er der gudstjeneste i Vester Aaby kirke kl. 
15.00 – her vil vi efter gudstjenesten indlede nytåret med 
et glas champagne inden vi skal hjem og høre Dronningens 
Nytårstale.
Nytårsdag er der gudstjeneste i Aastrup kirke kl. 15, hvor 
vi ligeledes vil ønske hinanden godt nytår med et glas 
champagne.

Vi synger julen ud
Da 4. søndag i advent i 2017 falder på selve juleaftensdag 
synger vi så at sige julen ind juleaften.
Til gengæld vil vi holde fast i, at vi synger julen ud Hellig Tre 
Kongers aften. Det bliver i denne gang  i Aastrup kirke fredag 
den 5. januar kl. 19.



Sydslesvig er temaet for denne vinters højskoleeftermiddage.
I december mødes vi onsdag den 6., hvor vi vil se nærmere 
på advents- og juletraditioner syd for grænsen – og også lidt 
på vore egne.
 

Onsdag den 31. januar får vi besøg af Erik 
Ransby. Han er i dag præst ved Vor Frelsers 
Kirke i Odense, men har en fortid som præst 
i Aventoft-Nibøl lige syd for grænsen. Han 
siger om sit besøg:
I Sydslesvig eksisterer der et levedygtigt 
dansk mindretal side om side med en tysk 

flertalsbefolkning. Det er en følge af mindretallets lange og 
vedholdende kamp for at bestå og den danske stats støtte til 
mindretallet. Det danske mindretal har sine egne institutioner 
– skoler, børnehaver og kirker. Den danske kirke lever i tæt 
samklang med de øvrige danske instititutioner, men har 
samtidig sit eget selvstændige liv. I dag lever den danske kirke 
i fred og fordragelighed med sin tyske nabo, men sådan har 
det ikke altid været. Jeg vil trække nogle tråde bagud, men 
først og fremmest vil jeg fortælle om, hvordan det har været 
for mig at være dansk præst i Sydslesvig.

Lutheråret var så fyldt med musik, at vi valgte at springe 
de traditionelle salmesangsaftener over. Men nu vender de 
tilbage igen.  Vi vil et par vinteraftener sprede mørket ved at 
synge gamle og nye salmer og høre lidt om deres baggrund, 
forfattere og komponister. 

Det bliver Tirsdag den 16. januar i Aastrup Kirke og Torsdag 
den 22. februar i Vester Aaby. Begge gange kl. 19. I pausen 
får vi en kop kaffe eller te og en småkage. Man skal ikke selv 
have noget med.

I februar mødes vi onsdag den 21. med 
Finn Slumstrup som foredragsholder. Hans 
oplæg lyder: Sydslesvig er et begreb i dansk 
samfundsliv og kultur, som vi har levet 
med i snart hundrede år. Nemlig siden 
grænsedragningen i 1920, som delte det 
århundredgamle hertugdømme Slesvig i to 

dele. Den nordlige del har vi siden kaldt Sønderjylland, og 
den del, der blev placeret syd for den nye grænse blev på 
dansk til Sydslesvig. Det er en region, vi har et ganske særligt 
forehold til på grund af et meget aktivt dansk mindretal i 
landsdelen, og fordi vort lands historie i mere end 150 år har 
været stærkt præget af samspillet og modspillet mellem dansk 
og tysk. De dyrekøbte erfaringer om, hvad der kræves for at 
mindretal og flertal kan leve fredeligt side om side hører til 
noget af det vigtigste vi har lært om forudsætningerne for en 
verden i gensidig forståelse. Men spørgsmålet er, om vi selv til 
fulde har forstået at lære af vore egne erfaringer? Forholdene i 
Sydslesvig er dels en vigtig linje i den nyere Danmarkshistorie, 
dels lyslevende og aktuel virkelighed med bud langt ud over 
den dansk-tyske grænseegn.  
I marts måned er der højskoleeftermiddag onsdag den 14.

Højskoleeftermiddage

Salmesangsaftner

Det er juledag. Det er selve dagen. En af de største helligdage i 
kirkeåret.
Derfor er der stilhed over dagen. Stilhed over juledag. Fordi mest 
muligt af den travle verden uden for vore vinduer prøver at stå stille 
i dag. 
Sådan så ordene om julebudskabet kan stå i centrum. Ordet som 
tager bolig i dag. Som tog bolig i nat.
Og som vil tage bolig i os. Til evig tid.
Det er også fordi det er tæt på stadigvæk, at der er stilhed. 
Sådan som der er stilhed i orkanens øje inden blæsten begynder igen 
fra en ny kant.
Når det bliver hverdag igen efter jul. Det er fordi vi er så tæt på i dag, 
at vi næsten ikke kan se. Næsten ikke kan høre.
Det er fordi ordene er beregnet på at skulle høres midt i vores 
hverdag.
Fordi det er der, vi skal leve af dem og leve på dem.
Det er ordene om Jesu fødsel, der står i centrum i dag. Det er 
Lukasevangeliets kapitel 2 vers 1 til 14. De ord, der også kaldes for 
”Juleevangeliet.” 
Vi hører ordene i kirken juleaften. Måske har nogle også hørt ordene 
eller læst ordene i de seneste dage.
Men selvom de hører til juleaften og juledag, så er det ord, der skal 
blive stående. Også medens dagene går og vokser sig til år. Medens 
i går bliver til i dag og begynder at forberede sig på i morgen. Eller 
på tirsdag.
Det er ord, der ikke lader sig ændre af om det er lørdag eller søndag. 
Om det er travlhed før eller stilhed efter juleaften. Om det er 
hverdagens tanker eller helligdagenes fred, der fylder.
Ordene står parat og venter. Det er glædeligt budskab.
De venter stille og roligt i vintermørket.
Venter på at flette med menneskers hjerte.

Juleprædiken holdt Juledag 2016 i Vester Aaby og Aastrup Kirker
over Lukasevangeliet kapitel 2 vers 1 til 14

Og gøre menneskers hjerter til julehjerter.
De hjerter som mennesker kan lave symboler på. Flettede julehjerter 
på træet. Symboler på Guds kærligheds magt i verden.
De julehjerter vi har hængt på juletræet er flettede af forskellige 
farver. I forskellige mønstre. Lyse og mørke mellem hinanden.
Måske ikke alle lige nøjagtige.
Men måske så meget mere oprigtige.
Modtagelige.
Måske er det julehjerter skabt af barnehænder, der jublede over, at 
det lykkedes. Måske er det julehjerter skabte af hænder, der nok kan 
skabe nøjagtige hjerter, der passer sammen. Julehjerter, hvor der er 
klippet nøjagtig langt nok.
Men som måske alligevel skabt af mennesker, der ikke rigtig har 
hjertet med.
Fordi farverne af menneskers tankemylder endnu en gang blev 
til kontrastfarver mod juleglæden. Og stiller sig i vejen for 
modtageligheden.
Selvom tanken oprindelig var god nok. Begyndte godt nok.
Juledag er juleevangeliets møde med menneskers hjerte. Det hjerte, 
vi kan finde på at bruge som symbolet på vores modtagelighed. Vores 
længsel efter, at det skal blive jul inden i os. Fordi vi ved, hvad jul er. 
Hjertet er symbolet på den stald i os alle, som hver især for os er det 
sted, hvor barnet skal blive født, hvis det skal blive jul i os.
Selv på en kold vintermorgen.
Selv i vintermørket.
Selv i en travl hverdag, når der ikke længere står jul på kalender-
bladene. Midt i tankernes mylder om alt muligt, der har med jul at 
gøre. Eller alt muligt, der ikke har med jul at gøre. Midt i alt det, der 
ikke holder juleferie bare fordi vi prøver at gøre det.
Lige der skal julens glade budskab flette sammen med vores hjerte.
Løfte dets glædes vinger.



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den 12. november    22.s.e.trin  16.00 Luthermesse Ingen
Søndag den  19. november 23.s.e.trin Ingen 10.15
Søndag den  26. november Sidste s. i kirkeåret    9.00 Ole Buhl Nielsen Ingen 
Søndag den     3. december   1. søndag i advent 14.00 Juletræ 10.15
Søndag den  10. december   2.søndag i advent 10.15 19.00 Koncert
Søndag den  17. december   3. søndag i advent 16.00 Messias 10.15
Søndag den  24. december   Juleaften 14.30 16.00
Mandag den  25. december   Juledag 10.15   9.00
Tirsdag den  26. december   2.juledag   9.00 10.15
Søndag den  31. december   Nytårsaften 15.00 Champagne Ingen
Mandag den   1. januar        Nytårsdag Ingen 15.00 Champagne
Fredag  den    5. januar Hellig Tre Kongers aften Ingen 19.00 Vi synger julen ud
Søndag den    7. januar    1. s. e. Hellig Tre Konger 10.15 Ingen
Søndag den   14. januar 2. s. e. Hellig Tre Konger      9.00 10.15
Søndag den   21. januar Sidste s. e. HTK    14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den   28. januar Søndag Septuagesima   9.00 10.15
Søndag den    4.  februar Søndag Seksagesima 10.15   9.00
Søndag den   11. februar Fastelavn   9.00 10.15
Søndag den   18. februar 1. s. i fasten Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den   25. februar 2. s. i fasten 10.15   9.00
Søndag den     4. marts 3. s. i fasten   9.00 10.15

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 12.-19. februar og 
friweekend 25.-26. november og 20.-21. januar.
Embedet passes i ferien af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk 

Kirketider vinter 2017-2018

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. december (altergang)
17. januar
  7. februar (altergang)

For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16 
Kirkeværge ved begge kirker: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Tangmosen 38, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

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: Connie Nørregaard, mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28, mail: margretheschmidt@gmail.com
Graver: Lene Caspersen, Præstegårdsvej 9, Vester Aaby. Tlf. 51 16 92 66, mail: grvaaby@gmail.com
Kirketjener: Vibeke Sørensen, mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag


