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Himmelske dage

”Trone og trods”
- Læs mere inde i bladet

Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

Himmelske dage
Jeg er vild med at vandre endskønt, jeg kun sjældent
praktiserer det, men kirkedagene blev indledt med 2 dages
pilgrimsvandring - så jeg kunne ikke undslå mig, da fruen i
vinter spurgte om dette ikke var noget for os.
Og nu var det blevet Kristihimmelfarts tid og jeg slap væk fra
skruenøglen, og pludselig befandt vi os i en lille kirke i Karup
sammen med 25 andre bestøvlede
danskere. Efter en kort andagt blev vi
sendt afsted ud i foråret i en veksling
imellem vandring i stilhed, pauser
med ord og salmer til eftertanke og
almindelig samvær på vandringen.
Vi overnattede i shelter og lavede
bålmad og mødte dagen efter ved
Gellerup kirke, andre grupper af
pilgrimsvandrere, som vi var til
gudstjeneste sammen med.
En kirkelig folkefest lå nu foran os med
over 400 forskellige arrangementer
over 4 døgn, men Vi trængte til tørt tøj
efter en meget regnfuld afslutning på vandreturen, så familie
i det vestjyske forbarmede sig over os, og bød os husly med
bad og tørt tøj.
Men fredag morgen var vi klar igen, og kl. 8 fandt vi Herning
valgmenighed hvor forfatteren Anne Cathrine Riebnitzsky
stod for morgen bibel refleksion over Jesus vandring på søen.
Det blev en dejlig start på dagen. Hun fortalte bl.a hvordan
hun brugte troen, da hun stod i et karriere skift fra at have

været ansat i forsvaret og til at blive forfatter. I det hele taget
en personlig beretning fortalt med en smittende humor og af
et vindende væsen.
Således slået godt igang hastede vi videre til næste udvalgte
programpunkt, et debat arr. om kirkens udfordringer og
muligheder. Her var Haderslevs biskop og Christian Langballe
nogle af paneldeltagerne, men
efter en god times tid listede vi os
væk, uden rigtigt at være blevet
meget klogere på temaet, men dog
at tabet af Langballe på tinge var
til at overse.
På vej henover torvet i byen
blev opmærksomheden fanget
af en mand på scenen der står
og fortæller beretninger om
en tømrersøns gøren og laden
i Palæstina. Det er SF’eren,
tvindlægen mm. Knud Jacobsen,
der levendegør beretningerne, så
vi er nødt til at stoppe op og sætte os og bare lytte, her midt i
byens travle liv.
Og sådan blev det egentlig ved de få dage, vi var med - nogle
overraskende herlige himmelske dage som gav friske input
i vores eget liv. Måske ideer til nogle sydfynske Himmelske
dage engang i fremtiden......
Menighedsrådsformand Niels Erik Thing.

Himmelske dage en økumenisk begivenhed

Konfirmandindskrivning og forberedelse

Himmelske dage er en kirkelig folkefest, der afholdes hver
tredje år. I 2019 åbnede man festen med en såkaldt økumenisk
gudstjeneste. Økumenisk betyder, at man bestræber sig på
at etablere en fælles forståelse mellem de forskellige kristne
kirker og konfessioner i hele verden. I kristendommen er
man enige om alene at tilbede Kristus, men desværre ikke
om, hvorledes dette skal foregå i praksis. Kirkehistorien viser,
at uenigheden har manifesteret sig gennem talrige konflikter
og sågar krige mellem de enkelte konfessioner. Ambitionen
bag det økumeniske samarbejde er at udveksle meninger og
synspunkter og på en fælleskirkelig basis modvirke splittelsen.
Gennem økumenisk samarbejde er målet i fællesskab at
fokusere på, hvor der hersker konsensus omkring kirkens
opgaver og udfordringer i den moderne verden. Himmelske
dage er et vigtigt element i dette fælleskirkelige samarbejde.

Tirsdag den 10. september fra kl. 17 til 19 er
der indskrivning af næste års konfirmander.
Det foregår i Vester Aaby Præstegård. Over
et stykke pizza snakker vi om, hvad der skal
foregå, når konfirmandforberedelsen begynder
efter efterårsferien. Har man spørgsmål forinden, eller er man
forhindret i at komme den 10. september, er man naturligvis
altid velkommen til at henvende sig i præstegården.

Kirkekaffe
Man behøver ikke at tilhøre Caffé latte generationen for at vide,
at en samtale flyder lettere over en kop kaffe. Det er som om
en kop kaffe kan åbne døre og skabe rum for den frie samtale.
Mange kirker har derfor indført en praksis, hvor man efter
gudstjenesten mødes for at hilse nærmere på hinanden, drøfte
tidens emner og måske fornemme menighedsfællesskabet på
en ny måde.
Menighedsrådet har derfor besluttet, at byde på en kop kaffe
umiddelbart efter nogle af efterårets gudstjenester. Foreløbig
vil der den 18. august, 15. september, 20. oktober og 17.
november blive serveret kaffe efter den sene gudstjeneste.
I sideskibet i Vester Aaby og i kirkeskibet eller sakristiet i
Aastrup vil der være lejlighed til at nyde en kop kaffe og en
småkage, imens vi sammen drøfter stort eller småt.
Erfaringerne vil indgå i beslutningen om, hvorvidt kirkekaffen
herefter skal være en fast del af vores fremtidige kirkeliv.
Synspunkter og holdninger omkring arrangementet modtages
med tak.

Uddannelseskonsulent – nu på 2. år
Et år går hurtigt. 1. juli var det allerede et år siden, jeg fik
jobbet som uddannelseskonsulent i Fyens Stift for en 3-årig
periode.
Det forgangne år er gået med at finde ud af, hvad denne helt
nye ordning indeholder. Jeg har derfor været på mange kurser,
både her på Fyn og i Løgumkloster, hvor Folkekirken har sit
uddannelsessted i fantastisk smukke og rolige rammer samlet
omkring den store gamle klosterkirke. Her har jeg også lært
mine kolleger i de øvrige 9 stifter at kende, og det har vist sig,
at vi har en rigtig god kemi sammen, der gør, at vi kan arbejde
sammen omkring de fælles udfordringer, vi har.
Der er stor forskel på stifternes størrelser. Størst er Helsingør
Stift og mindst er Lolland-Falster. Derfor er der også forskel
på, hvor stor en del af vores ansættelse, der går til stillingen
som uddannelseskonsulent. Her på Fyn er det beregnet til at
være 45 %.
Efter lidt udskiftning på posten landede Alex på pladsen 1.
februar, og det er en stor glæde for mig at se, hvor godt han er
blevet modtaget, og hvor godt han klarer jobbet.
Samtidig er Alex faktisk en af de nye præster, jeg skal
være uddannelseskonsulent for, idet han kom frisk fra
Pastoralseminariet til jul.
Arbejdet som uddannelseskonsulent består først og fremmest i
at sørge for, at de nyuddannede og nyansatte præster kommer
ind i det forløb, der er planlagt under den nye efteruddannelse,
der kaldes for NY PRÆST (det skal skrives med stort). Tidligere
blev nye præster som det muntert er blevet beskrevet ”kastet

ud med faldskærm over sognet” og måtte så se at finde ud
af det. Sådan fungerer det heldigvis ikke mere. Nu får den
nye præst tilknyttet en såkaldt mentor, så man har et sted at
ringe hen, når man pludselig står med noget af det, man ikke
bare kan vide. Der er indlagt nogle kursusuger i løbet af de
første 2 år, og man får kursusdage i arbejde med konfirmander
med særlige behov og i at tilrettelægge sin arbejdsdag bedst
muligt. Det er ikke mindst godt i et job, hvor der er en stor
grad af egenplanlægning og ikke mindst meget lidt definerede
arbejdstider.
Sidst, men ikke mindst vil jeg nævne begrebet ”forventningsafstemning” hvor den nye præst og menighedsrådet får
lejlighed til sammen med provsten og uddannelseskonsulenten
at snakke sammen om, hvad man hver især forventer af
hinanden.
Det er et rigtig spændende job. Der har ikke været så
mange nye præster her på Fyn endnu, men det kommer der
forhåbentlig i løbet af efteråret.
Man er jo altid velkommen til at spørge mig, hvis man vil høre
mere om jobbet.
Og så vil jeg da slutte af med at sige, at jeg stadig i den største
del af min hverdag er præst her i Vester Aaby og Aastrup, og
det er jeg fortsat meget glad for at være. Her 1. august går jeg
ind i mit 19.år i præstegården. Jeg konfirmerer nu nogle af
dem, jeg har døbt og døber børn af tidligere konfirmander for
nu bare at nævne nogle af glæderne.
Sognepræst Torkil Jensen

Højskoleeftermiddage Lolland-Falster

”Trone og trods”-

I 2009 hed højskoletemaet ”Falster og
Møn”
Det er for det første 10 år siden og for
det andet skyndte vi os over Lolland.
Det vil vi ikke gøre denne gang.
Lolland er andet end roer. Det er
også roer – det er en spændende
historie – men det er meget
andet. Det er landboreformer,
det er herregårde og så er
Lolland-Falster Folkekirkens
mindste stift.
Lolland er også udkant
og så er man i disse år
omvendt i gang med at
skabe forbindelse til Tyskland via
Fehmern-forbindelsen.
Alt dette og meget andet tager vi fat på ved den første
Højskoleeftermiddag onsdag den 20. november kl. 14.30,
hvor jeg traditionen tro vil holde indledningsforedraget.
I december mødes vi til advents- og julemøde den 11.
december.
Højskole er for alle. Vi mødes kl. 14.30.
Medbring brød og kop, så er der lavet kaffe og te.

fortællingen om prinsesse Ingeborg og
Kong Philipe Auguste
‘Biskoppen stænkede brudesengen
med vievand og velsignede den.
Bukkende trak han og resten af
følget sig tilbage. Kongen så sultent
på sin brud …’
Vi er i 1193. Den danske prinsesse
Ingeborg bliver gift med den
franske konge Philip August. Men
noget går galt på brudenatten, for
næste dag forstøder den franske
konge sin unge brud og sender
hende hjem. Men Ingeborg nægter
at rejse. Hun er Frankrigs dronning
nu! Basta!
Det bliver starten på 20 års skilsmissedrama. En helt utrolig
historie fyldt med drama, beskidte kneb, bandlysning og
stædighed. Og så er den ovenikøbet sand!
Således præsenterer Esther Rützou sit foredrag med titlen
Trone og trods. Du har nu chancen for at møde hende i Pejrup
Forsamlingshus den 10. oktober kl. 19.30.
Esther er kendt som underviser af vore ”minikonfirmander”
og du har nu chancen for at høre én af hendes allerbedste
fortællinger og ved selvsyn opleve hende, som den fantastiske
og sprudlende fortæller hun er.
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Vester Aaby

Aastrup

Søndag d. 25. august
Søndag d. 1. september
Søndag d. 8. september
Søndag d. 15. september
Søndag d. 22. september
Søndag d. 29. september
Søndag d. 6. oktober
Søndag d. 13. oktober
Søndag d. 20. oktober
Søndag d. 27. oktober
Søndag d. 3. november
Søndag d. 10. november
Søndag d. 17. november
Søndag d. 24. november
Søndag d. 1. december
Søndag d. 8. december
Søndag d. 15. december
Søndag d. 22. december
Tirsdag d. 24. december
Onsdag d. 25. december
Torsdag d. 26. december
Søndag d. 29. december
Tirsdag d. 31. december
Onsdag d. 1. januar

10.15 AVN
Ingen
10.15
9.00
10.15
14.00 HØST
10.15
9.00 AVN
14.00 Ole Buhl Nielsen. Kirkekaffe
9.00
17.00 Andagt
10.15 AVN
9.00
10.15
14.00 Fam. AVN
10.15
Evt. Koncert?
9.00 Andagt AVN
14.30
10.15 AVN
Ingen
10.15
15.00 Champagne
Ingen

Ingen
10.15 AVN
9.00
10.15 Kirkekaffe
Ingen
10.15 HØST
Ingen
10.15 AVN
Ingen
10.15
15.00 Andagt
9.00 AVN
10.15 Kirkekaffe
Ingen
10.15 AVN
Evt. Koncert?
10.15
Ingen
16.00
9.00 AVN
10.15
Ingen
Ingen
15.00 Champagne

10. s.e. trin.
11. s.e. trin.
12. s.e. trin.
13. s.e. trin.
14. s.e. trin.
15. se.e. trin.
16. s.e. trin.
17. s.e. trin.
18. s.e. trin.
19. s.e. trin.
Allehelgen
21. s.e. trin.
22. s.e. trin.
Sidste s. i kirkeåret
1.s.i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsaften
Nytårsdag

AVN: Præst Alex V. Nielsen - Intet: Sognepræst Torkil Jensen
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”.
14. august. (altergang)
11. september. AVN.
23. oktober. (Altergang).
6. november. AVN.

For udefra kommende
deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Ferier og fridage:
Torkil Jensen holder ferie fra 14. oktober til og med
20.oktober.
Embedet varetages af Ole Buhl Nielsen og Alex Nielsen.

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

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
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.
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

