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Minikonfirmander
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AASTRUP KIRKE

Foråret så sagte kommer
Sådan kaldte digterpræsten Kaj Munk sine erindringer. Foråret 
2019 venter lige om hjørnet, som det også gør på billedet af 

Aastrup Kirke. Med påske og konfirmation i centrum står vore 
kirker parate til at byde foråret velkomment. Her er det nye 

kirkeblad, hvor der fortælles om påske, konfirmation og noget af 
alt det andet, der skal foregå i Vester Aaby og Aastrup kirker.

Glædeligt forår!



I Vester Aaby Kirke konfirmeres søndag den 5. maj kl. 10.00:

Tais Villiam Kornerup Frederiksen, Eskemosegyden 24

Lucas Dahl Jørgensen, Lysbjergparken 69

Hannah Hjerrild Low, Dyssevej 32

Magnus Christensen Mondrup, Løkkemarksvej 14

Jonas Marius Nielsen, Faurshøjvej 11

Mads Arne Rohr Boye Nielsen, Bøgebjergvej 9

Natalia Bøje Skov, Frederiksbergvej 40

Konfirmation

Fra begyndelsen af februar måned 
har jeg fået chancen for at være 
præst på deltid i de smukke kirker 
i Vester Aaby og Aastrup. Jeg 
tiltræder som afløser i forbindelse 
med Torkil Jensens hverv som 
uddannelseskonsulent. Jeg kan 
fortælle om mig selv, at jeg er en 
moden herre på 61, pensioneret 
pilot, med en netop afsluttet 
teologisk kandidateksamen, bosid-

dende i Nyborg, gift og har to udeboende børn. Jeg har altid 
brændt for Folkekirken og glæder mig til at stifte nærmere 
bekendtskab med dens praktiske virke. Fagligt ligger min 
hovedinteresse på gudstjenestens liturgi, hvor det altid har 
slået mig, at en velkomponeret gudstjeneste kan noget særligt, 
og jeg ser frem til at videreføre jeres smukke gudstjenester, 
som jeg har stiftet bekendtskab med ved et par lejligheder. 

Torsdag fra den 14. marts kl. 15.00 
inviterer vi igen 3. og 4. klasse til 
at komme op i Vester Aaby Kirke 
til fortælling og leg. Det er som 
sædvanlig Esther Rützou, der står for 
undervisningen og kirkens to præster 
medvirker nogle af de ialt 5 torsdage.  

Ester siger selv om forløbet:
I ’’Minikonfirmand’’ tager vi fat i de 
bedste historier fra bibelen. Nogle 
af historierne vil vi spille teater over, 
og andre vil vi måske gendigte, så de 
foregår i vores tid i stedet for i meget 
gamle dage. 

Vi skal også synge sange, lære kirkerummet at kende - måske 
en tur op i tårnet, måske prøve at spille på orglet. Og så skal 
vi lege forskellige lege, som på en eller anden måde har noget 
med det kristne budskab og bibelens fortællinger at gøre. 
Det bliver ikke kedeligt. Det bliver måske ligefrem sjovt!

Pinsen ligger sent i år. Så mon ikke, der er al mulig grund til at 
tro på godt vejr mandag den 10. juni 2. pinsedag, hvor vi igen 
samles til gudstjeneste ved stranden neden for Nakkebølle 
Sanatorium. kl. 14.  Igen i år vil der for dem, der har lyst, 
være mulighed for at gå ned til stranden. Afgang fra Vester 
Aaby kirke kl. 12.30

Vores nye præstekollega, Alex V. Nielsen har en spændende 
fortid som pilot i SAS. Han vil fortælle noget af sin livshistorie 
for os, når vi samles til forårsmøde i Aastrup Forsamlingshus 
torsdag den 28. marts kl. 19.30.

En af forårets faste traditioner er, at vi markerer Danmarks 
befrielse 4. maj 1945 med en gudstjeneste i Aastrup kirke 
kl. 19 efterfulgt af kaffe i sakristiet. Undervejs hører vi 
befrielsesbudskabet som det lød den aften for 74 år siden.

Er du mellem 0-100 år? 
Er du god til at synge, eller kunne du tænke dig at blive det? 
Må du godt gå alene ud om aftenen mellem kl. 19-21?
Har du en god humor? 
Kan du lide kaffe? Eller te?
Kan du lide at motionere stemmebåndene, og smilebåndene?
Er fællesskab og fællessang plusord for dig?
Så kan det være VAAS er noget for dig. VAAS er Vester Aaby 
og Aastrup kirkekor. 
VI mødes hver onsdag aften i Vester Aaby kirke og synger 
nogle gode sange. Og så griner vi en masse, drikker spandevis 
af kaffe (og te) og sludrer højlydt og gerne. 

Præsentation af ny præstekollega 
Alex V. Nielsen

Minikonfirmander 
med Esther Rützou”

Friluftsgudstjeneste 
ved Nakkebølle Strand

Forårsmøde 
i Aastrup Forsamlingshus

Befrielsesaften
i Aastrup Kirke

Vi bringer en efterlysning:



Lys over marker påskemorgen. Kirkens største festdag. 
Den begyndte – uanset om vi kunne se det eller ej med en 
rød himmel mod øst, Den påskemorgenhimmel vore forfædre 
vendte deres kirker efter, da de blev bygget for længe siden. 
Den morgenrøde, vi synger om, når vi synger: I østen stiger 
solen op. 
Det er et godt billede på påskemorgen.
Men det er et endnu bedre billede på, hvad påskemorgen 
betyder for os.
Nemlig, at natten er forbi. At det er lyset, der kommer til os.
Fra fremtiden. Den vi ellers selv synes kan være mørk og 
dunkel.
Derfor er det lysets glæde, vi fejrer påskemorgen. Vendepunktet 
symboliseret ved en stor sten, der var væltet fra. Var væltet fra. 
Allerede da sørgende kvinder kom i morgenrøden.
Var væltet fra, så menneskers spekulationer over, hvordan og 
hvorledes en gang for alle blev tømt for indhold.
Og menneskers fremtid en gang for alle lagt i Guds hånd.
Den hånd, der kan vælte sten fra.

Den første onsdag i hver 
måned, bevæger en sær 
karavane sig op til kirken. 
Det er byens dagplejemødre, 
der kommer gående med 
deres rollinger i alderen 
0-3 år. De mindste sidder 
fastspændt i vogne, de andre 
traver det bedste, de har lært. 
Indenfor venter Dagmar, 
Ditlev, Doodle og Vovvov. 
Når børnene er klatret ud 
af tøjet, løber de op til 
tæpperne og tøjdyrene midt 
i kirken.
Dagmar, drage af fødsel, 
er den humørsyge, evigt 
egoistiske, som altid sætter 
sine egne behov højest, 
men alligevel godt kan være 
sød, når det stikker hende. I 
mange år stod hun hjemme 
på organistens reol, nu bor 
hun fast oppe i kirken sammen med de andre tøjdyr og de 
cirka tyve sokkebolde, som kirkesangeren har syet ud af 
gamle sokker. 
Dagmar er, modsat hvad man måske skulle tro, ikke ligefrem 
nogen lysbringer, snarere lidt af en lyseslukker (hun dumpede 
til eksamen på pyroteknisk læreanstalt). Hun er heller ikke for 
skrap til at blæse sæbebobler, men så er det vel nok heldigt, at 
børnene gider hjælpe hende. Børnene kan fylde et kirkerum 
med regnbuefarvet sæbevand i løbet af nul komma fem og 
samtidig grine af de løjerligt skrøbelige bobler, der danser 
rundt i luften. 
Sæbebobler kan altid sætte Dagmar i bedre humør. Også 
rasleæggene, som vi gemmer alle mulige steder, oppe i 
trøjeærmerne, nede i sokkerne, under hagerne, mens vi 
synger om dem. 
Dagmar er gift med Ditlev, en brun, hjemmestrikket bamse, 

som kirketjeneren medbragte på 
et tidspunkt. Ditlev er lidt af en 
tøffelhelt, der ustandselig bliver 
underkuet af Dagmar. Doodle, 
et alenlangt halstørklæde med 
hoved i den ene ende og fødder 
i den anden, mægler mellem 
parterne. Og børnene gør. Når 
Dagmar og Ditlev igen er blevet 
uvenner, spørger vi børnene til 
råds: Hvad gør man for at blive 
gode venner igen?
Så viser de, kysser, klapper og 
forklarer. 

I julen var Dagmar nedkommet 
med en brun tøjhund, hvilket 
udløste en fødselsdepression. 
Det kunne dagplejemødrene nu 
godt forstå, for hvis man lægger 
et æg og forventer at klække en 
drage, men der i stedet kommer 
en hund? Altså!

Men Vovvov, som den lille ny hedder, skal jo ikke være 
enebarn, så derfor bringer vi en efterlysning: 
Tøjdyr! Form, farve, materiale er underordnet, de skal bare 
være nyvaskede. 
Så ligger du inde med et tøjdyr, der måske for længst er blevet 
glemt af et barn og savner et kram og liv i kludene, så har vi 
en lille familie oppe i kirken, der godt kan tåle at blive større.
For resten, før vi forlod familien Dragesen sidste gang, listede 
vi alle sammen hen og kyssede dem godnat. Og så sang vi 
vuggesang. Børnene går op i det med liv og sjæl. Og det gør 
de voksne også. 
P.S. Man er velkommen til personligt at aflevere sit tøjdyr, 
når der er babysalmesang. Det er der hver den første onsdag 
i måneden. Så kan man benytte lejligheden til at sætte sit 
voksne (over)jeg lidt på standby og begive sig ind i et univers, 
der er lidt mere simpelt, og i hvert fald langt mere eventyrligt!

Uddrag af påskeprædiken

Plysdyr på eventyr

Også selvom de er meget store.
Det vendepunktets symbol er Påskemorgen.
Denne gang fortalt og forkyndt for mennesker påskemorgen. 
På kirkens største festdag.
Men til hverdagsbrug. Blandt sten, der kan være store.
Påskemorgens evangelium er et budskab til mennesker 
med en hverdag og et liv. Med datoer og udfordringer. Med 
afbrydelser og afslutninger. Med nye begyndelser.
Men budskabet lyder som påskemorgens lys viser os: Mørket 
er bag dig, lyset er foran dig.
Sådan lyder det. Også til mennesker, der måske synes, de har 
lyset bag sig og mørket foran sig. Mennesker, der har mistet, 
eller mennesker, der frygter for en uvis fremtid.
Budskabet, der i dag lyder er det samme: 
Gud har taget din fortid på sig og givet dig en fremtid i sit lys.
Det er det, vi fejrer påskemorgen som kirkens største festdag.
Som kirkens største budskab.
Lyset har allerede sejret.



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  10. februar Sidste s.e. HTK       9.00 AVN 10.15AVN
Søndag den  17. februar Septuagesima 14.00 OBN Ingen
Søndag den  24. februar Seksagesima 10.15 AVN   9.00 AVN
Søndag den    3. marts Fastelavn   9.00 10.15 
Onsdag den  6. marts Hverdagsgudstj. 17.00 AVN Ingen
Søndag den  10. marts 1. s. i fasten Ingen  10.15 AVN
Søndag den  17. marts 2. s. i fasten   9.00 10.15
Søndag den  24. marts 3. s. i fasten 10.15 Ingen
Søndag den  31. marts Midfaste   9.00 AVN 10.15 AVN
Søndag den    7. april Mariæ Bebudelse 10.15   9.00
Torsdag den  11. april Afslutning minikonf. 17.00 Ingen
Søndag den  14. april Palmesøndag   9.00 AVN 10.15 AVN
Torsdag den  18. april Skærtorsdag 16.00 19.00
Fredag den  19. april Langfredag Ingen 10.15
Søndag den  21. april Påskedag 10.15 AVN   9.00 AVN
Mandag den  22. april 2. påskedag 10.15 Ingen
Søndag den  28. april 1. s. e. påske Ingen 10.15 AVN
Lørdag den  4. maj Befrielsesaften Ingen 19.00
Søndag den    5. maj 2. s. e. påske 10.00 konfirmation Ingen
Søndag den  12. maj 3. s. e. påske Ingen 10.15 AVN
Fredag den  17. maj Bededag 10.15 AVN Ingen
Søndag den  19. maj 4. s. e. påske   9.00 10.15
Søndag den  26. maj 5. s. e. påske 10.15 AVN   9.00 AVN
Torsdag den  30. maj Kristi Himmelfartsdag Ingen 10.15
Søndag den  2. juni 6. s. e. påske 10.15 Ingen
Søndag den  9. juni Pinsedag   9.00 10.15
Mandag den  10. juni 2. pinsedag            14.00 Fællesgudstj. ved Nakkebølle Strand

Kirketider forår 2019

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 vinterferie fra 9.-18. 
februar.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk 

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. februar
27. marts
17. april (altergang)
29. maj
12. juni (altergang) 

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
Præst Alex V. Nielsen, Tlf. 40 89 44 11. Mail: ireneogalex@hotmail.com
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 Hestekær, mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag

For udefra kommende 
deltagere koster kaffe-
bordet kr. 30,00

AVN: Pastor Alex V. Nielsen  –  OBN: Sognepræst Ole Buhl Nielsen  –  Intet: Sognepræst Torkil Jensen


