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Vores smukke kirkegårde

Fællesgudstjeneste

Grundlovsmøde

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

G O D  S O M M E R



Det dygtige kirkegårdsteam ved vores 2 kirker, 
Lene og Jonathan, gør en stor indsats for, at det 
året rundt altid skal være en fin og god oplevelse 
at besøge vores kirkegårde. 
Ofte lægger jeg som kirketjener øre til ros og 
anerkendelse af de smukt holdte kirkegårde, der 
på fineste vis indrammer vores kirker. En ros jeg 
med glæde overbringer til mine 2 kolleger. 
Lene og Jonathan klipper, luger, hakker, så det er 
en lyst, da det for en del år siden blev vedtaget, 
at vedligeholdelsen af kirkegårdene skal ske uden 
brug af gift. 
Det glæder en naturnørds hjerte som mit, for det 
er så dejligt at vide, at vores meget trængte vilde 
bier, sommerfugle og andre bestøvere og insekter 
her har et fristed. 
Det giver også et rigt fugleliv på og omkring 
kirkegården og i præstegårdshaven med alle de 
smukke, gamle træer.
Lene og Jonathan sætter mange nye planter, for 
eksempel på tomme gravsteder, hvor de skeler 
til det insektvenlige samtidigt med, at der også 
bibeholdes mange traditionelle blomster, som vi 
forventer, skal være på en kirkegård. 
Set i lyset af klima- og insektkrisen skal vi også 
vænne også til engang i mellem at møde den 
smukke mælkebøtte på kirkegården og se på den 
og andre ’ukrudtsblomster’ med milde øjne, da 
mælkebøtten er meget vigtig føde i det tidlige forår 
for de vilde bier. 
I Danmark er der i alt ca. 279 arter af vilde bier, 
men dette tal er desværre i frit fald. Jeg har ikke 
kunnet finde tallet på, hvor stort et samlet areal, 
Danmarks kirkegårde udgør, men de er uden tvivl 
en vigtig oase for Danmarks trængte insektliv.

Foto og tekst: Vibeke Hedvig Hestekær

Vores smukke kirkegårde

Igen i år inviteres til Grundlovsmøde 
i præstegårdshaven den 5. juni kl. 
00.00.
Vi mødes i præstegårdshaven kl. 
14.30.
Årets grundlovstale holdes af 
Camilla Qvistgaard Dyssel.
Hun er uddannet journalist fra 
Danmarks Journalisthøjskole og 
TV2/Fyn. Hun har været ansat på 
Fyns Stiftstidende og arbejdet som 
kommunikationskonsulent ved 
Odense Kommune. I dag er hun 
ansat ved Fyns Amtsavis. Hun har 
indlæst ca. 200 lydbøger og har 
desuden lagt stemme til en række 
tv-programmer og reklamer.
Grundlovsdagen afsluttes med en 
andagt kl. 16.30.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes 
arrangementet til henholdsvis 
konfirmandstue og kirke.

2020: 19. april i V. Aaby - 26. april i Aastrup. 
2021: 11. april i Aastrup - 18. april i V. Aaby.
2022: 24. april i V. Aaby - 1. maj i Aastrup.
2023: 16. april i Aastrup - 23. april i V. Aaby. 

Grundlovsmøde 5. juniFremtidige Konfirmationsdatoer

Det gamle stendige er en fin kulisse for 
de farvestrålende tulipaner på Aastrup 
kirkegård. Stendiget er blandt andet  levested 
for firben. I de gamle stengærder på Vester 
Aaby kirkegård overvintrer salamandrene, 
der om sommeren finder et fint levested i 
søen i den tilstødende præstegårdshave.

Vester Aaby kirkes smukke fællesplæne i 
forårsfarver. 

Hen på sommeren har humlerne travlt i rød 
solhat, som Lene og Jonathan har sat på 
Vester Aaby kirkegård.

Nældens takvinge mæsker sig i den populære 
sensommerblomst, asters.

Også den flotte admiral nyder godt af rød 
solhat.

Forår på Aastrup kirkegård



Ikke blot danskerne i national forstand, men også kirken, har 
tradition for at fejre Grundlovsdag. For kirken er det nemlig 
også en form for fødselsdag, idet ordet Folkekirke  første gang 
bliver anvendt i Grundloven af 5. juni 1849. I den oprindelige 
lovtekst lød det i § 3: ”Den evangelisk - lutherske kirke er 
den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.” 
Det betyder ikke nødvendigvis, at staten skal understøtte 
folkekirken økonomisk, hvad den i praksis nok heller ikke 
gør. Det betyder blot, at staten skal tage et særligt hensyn til 
at sikre, at folkets kirke har en høj grad af frihed til at være 
kirke i et samfund, hvor stat og kirke i et vist omfang er adskilt. 
Frihed er netop et nøglebegreb i grundloven.  Borgerne har 
ret til at forene sig i samfund på en måde, der stemmer med 
deres overbevisning og ingen er på forhånd forpligtet til at 
yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, 

Grundloven
som er hendes egen. Det vil med Grundtvigs ord sige, at der 
hersker frihed for Loke såvel som for Thor. Ingen er tvunget 
ind i folkekirkens fællesskab og sådan må det også være i et 
frit land.
På en grundlovsdag er det derfor dobbelt glædeligt at se, at 
danskerne i høj grad slutter op om deres folkekirke. Danskerne 
er tilsyneladende ”ikke til at jage ud af kirken” som en kendt 
praktisk teolog har formuleret det. Trods diverse kampagner 
fra f.eks. Ateistisk Samfund støtter danskerne stadig solidt op 
om deres folkekirke. De nyeste tal viser således at 75,1% af 
befolkningen var medlem af folkekirken pr. 1. april 2018. 
Det er da værd at fejre, at friheden ikke har betydet kirkens 
undergang, men at kirken lever i bedste velgående, med 
friheden som vort arvegods.  
Glædelig Grundlovsdag!

Også i år er der 2. pinsedag, den 10. juni, friluftsgudstjeneste 
ved Nakkebølle Strand.  Gudstjenesten begynder kl. 14 og for 
dem, der har lyst, er der mulighed for at vandre til stranden 
med afgang fra Vester Aaby Kirke kl. 12.30.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en forfriskning 
medens det årlige sognemøde afholdes. Her vil blive fortalt 
om igangværende aktiviteter og planer for det kommende år.

Forreste række fra venstre:
?????????????????

2. pinsedag 
fællesgudstjeneste ved Nakkebølle strand

Årets konfirmander 5. maj 2019



   Vester Aaby Aastrup

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 AVN 10.15 AVN
Mandag den  10. juni                                        14.00 Fællesgudstjeneste ved Nakkebølle Strand 
Søndag den  16. juni Trinitatis 10.15 Ingen
Søndag den  23. juni 1. s.e. trin.   9.00 AVN 10.15 AVN
Søndag den  30. juni 2. s.e. trin. 10.15   9.00
Søndag den  7. juli 3. s.e. trin. 19.00 10.15
Søndag den  14. juli 4. s.e. trin. 10.15 Ingen
Søndag den  21. juli 5. s.e. trin.   9.00 AVN 10.15 AVN 
Søndag den  28. juli 6. s.e. trin.  10.15 AVN Ingen 
Søndag den  4. august 7. s.e. trin. Ingen  10.15 AVN
Søndag den  11. august 8. s.e. trin. 10.15    9.00
Søndag den  18. august 9. s.e. trin.   9.00 10.15
Søndag den  25. august 10. s.e. trin. 10.15 AVN Ingen
Søndag den  1. september 11. s.e. trin. Ingen 10.15 AVN
Søndag den  8. september 12. s.e. trin. 10.15   9.00
Søndag den  15. september 13. s.e. trin.   9.00 10.15
Søndag den  22. september 14. s.e. trin. 10.15 Ingen
Søndag den  29. september 15. s.e. trin.  14.00 HØST 10.15 HØST

Kirketider sommer 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 ferie 22. juli til 4. august – 
begge dage inkl.  
Embedet passes af sognepræst Alex V. Nielsen.

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”.
29. maj
26. juni (altergang) AVN
14. august (altergang)
11. september AVN
23. oktober (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 
Træffes bedst: Tirsdag til fredag formiddag. Lørdag efter aftale. Mandag fridag
Præst Alex V. Nielsen, Skrænten 11, 5800 Nyborg. Tlf. 40 89 44 11. Mail: avn@km.dk
Kirketjener: Vibeke Hestekær. Mail: kirketjenervesteraabyaastrup@gmail.com 
Kirkesanger: Connie Nørregaard. Mail: 1967connie@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
Kirkepersonalet har fri mandag. 

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

AVN: Præst Alex V. Nielsen - Intet: Sognepræst Torkil Jensen


