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Tanker fra en coronatid

Det håber vi aldrig, vi skal opleve igen. Sådan har mange, der
har været alvorligt syge af covid-19 udtalt. Det håb kan vi kun
dele, og så kan vi tilføje: Vi håber heller aldrig at kirken skal
lukke ned på den måde igen. For første gang i mange hundrede
år var der ikke gudstjenester i påsken og da vi endelig fik lov
til at lukke op igen, var det med mange restriktioner, som for
nogles vedkommende nok vil vare et godt stykke tid endnu.
At kirkelivet med gudstjenester og håndtryk skulle vende
tilbage som om intet var hændt, kan vi lige nu næsten ikke
forestille os.
Det var en mærkelig tid at være kirke i. Begravelser og
bisættelser blev aftalt pr. telefon og ved en bisættelse i
nabosognet, hvor jeg afløste, måtte jeg spørge mig for, hvem
ægtefællen til den afdøde var blandt følget. Samtidig mødtes
menneskers blikke i kirkerummet med øjne, hvor sorgen var
blandet med frygt.
Vi er blevet bedre til det. Hjulpet på vej af faldende smittetryk
og trods alt bedre behandlingsmetoder. Selv om vi stadig
venter på vaccinen, får glæden lov til at komme lidt bedre
til orde. Men erfaringerne fra verden omkring os viser, at det
hurtigt kan vende, selv om vi næsten ikke kan holde tanken
ud.
Det har været svært at holde kontakten. Tankerne er tit og ofte

gået fra præstegården ud til mennesker, som jeg vidste sad i
ensomhed og mange timer til tanker, men som smittefaren
forhindrede et besøg hos. Begivenhed efter begivenhed blev
aflyst blandt andet Højskoleturen i maj, som vi dog forsøger
at gennemføre i september, hvis forholdene forbliver gunstige.
Konfirmationerne, der havde været planlagt i årevis blev
rykket til august, hvor vi stadig ikke ved, om der bliver
lempet på forsamlingsbestemmelserne, så vi må være flere i
kirkerummet. Og så videre og så videre.
Men det skal ikke være det negative, der skal have det sidste
ord. Det har faktisk vist sig, at samfundet kunne finde ud af at
lukke ned, og kirken med det. Vi er her endnu og står klar til at
gå i gang efterhånden som mulighederne viser sig. En spontan
fredag eftermiddag blev der afholdt udendørs gudstjeneste på
Lysbjerg og i ugerne før havde et til lejligheden samlet sangkor
underholdt – ligeledes udendørs. Det var umuligt ikke at
fornemme glæden hos beboerne over, at der nu endelig var
mulighed for at se andre. Det bliver muligvis også løsningen i
de kommende måneder.
En gammel drøm om at holde en international gudstjeneste
blev forsøgt midt i juli. Det var nok lige tidligt nok i forhold
til den udenlandske turistmængde på Sydfyn i år, men nu er
det forsøgt og kan prøves igen en anden gang. 4. maj skulle
vi have fejret Befrielsens 75-års jubilæum i Aastrup Kirke. Det
blev til en videogudstjeneste blandt flere andre, som stadig
kan ses på kirkens hjemmeside, og såvel Alex som jeg fik
erfaringen med det digitale medie. De kan nok også bruges
videre frem.
Alt i alt går vi til efteråret med fortrøstning. Med
Højskoleeftermiddage, med andagter til Allehelgen og ved
afslutningen af dette kirkeblads periode med juletræ på
pladsen ved Aastrup Kirke.
Glædelig sensommer.
Torkil Jensen

Højskoleeftermiddage
Vinteren 2020-2021

Medens disse linjer skrives midt i juli, ved vi dårligt nok, om vi
kommer af sted på tur i september selv om vi håber inderligt.
Men det skal ikke forhindre, at vi planlægger næste vinters
højskoleeftermiddage.
Vi plejer at snakke om det på udflugten, men jeg tillader mig
denne gang suverænt at vælge. Det er længe siden, vi har
haft en by som vores tema. Det får vi nu, hvor Aarhus bliver
vinterens emne. Gammel domkirkeby, universitetsby og en by
i rivende udvikling. Der er nok at tage fat på, og det vil vi gøre
med første møde dag onsdag den 18. november, hvor jeg vil
holde indledningsforedraget.
Vi mødes som sædvanlig kl. 14.30 i konfirmandstuen. Man
medbringer brød og kop, så har vi lavet kaffe og te.
I julemåneden mødes vi den 9. december.

Konfirmandindskrivning
Konfirmandforberedelsen begynder efter efterårsferien.
Men vi mødes tirsdag den 8. september kl. 17.00 i konfirmandstuen, hvor vi vil snakke om vinterens forløb og
spise lidt pizza. Undervisningen vil ligge tirsdag morgen for
elever fra Vestermarksskolen og torsdag morgen for elever fra
Øhavsskolen.

Strikkecafe
Som annonceret tidligere i år, vil vi gerne starte en strikkeklub
i Vester Aaby kirke. Planen er, at vi vil mødes i den nye cafe,
som er indrettet i sideskibet i Vester Aaby kirke og at alt, som
vi får strikket, skal gå til Kirkens Korshær.
Vi vil mødes første gang mandag den 28. september kl.
10.00. Skulle nogen imidlertid være forhindret på denne dag,
bedes man kontakte Mette Tornbjerg. Planen er nemlig, at vi
sammen finder frem til en ugedag og et tidspunkt, som kan
passe de fleste.
Mette Tornbjerg kan kontaktes på tlf. 42911039.

Folkekirken - folkets kirke?
Med grundloven af 1849 fik danskerne en helt ny
kirkeordning. Ordet ”folkekirke” blev med loven et helt nyt
begreb. Statskirken blev afløst af en demokratisk ordning,
hvor folkets røst endelig skulle høres. Det skulle dog vise sig,
at man ikke bare sådan med et snuptag kunne gå fra enevælde
til demokrati. Der måtte kæmpes på en række fronter og først i
1903 lykkedes det således for I.C. Christensen at få gennemført
sine tanker om et lokalt menighedsråd i ethvert sogn. Det var
et kæmpe skridt, idet menighedsrådene dermed gik fra at
være en slags medhjælpere for præsten til at være selve det
organ, som skulle lede og styre folkets kirke. Populært sagt,
gik man fra et pseudodemokrati til et menighedsråd med reel
indflydelse.
I dag er der så 1748 menighedsråd spredt ud over hele landet
og ca. 13.000 medlemmer arbejder hårdt for at sikre sig, at vi
stadig har en velfungerende og demokratisk folkekirke.
Rådene varetager en lang række opgaver og yder en stor
indsats for at folkekirken overhovedet kan fungere som folkets
kirke. Menighedsrådet varetager således en lang række
administrative og praktiske opgaver af livsvigtig betydning for
kirkens liv og trivsel.
Menighedsrådet er arbejdsgiver for det personale, der er ansat
ved den lokale kirke. Det vil i praksis sige gravere, kirketjenere,
organister og sangere.
Derudover står rådet for vedligeholdelse af kirkebygninger,
præstegårde og øvrige sognelokaler.
Det er også menighedsrådet, der har et stort og afgørende
ansvar for den lokale kirkes økonomi.
Arbejdsopgaverne er således ganske omfattende, og opgaverne
deles derfor typisk ud på de forskellige medlemmer, som
udpeges til at varetage specifikke opgaver.
Formanden tegner rådet udadtil, mens kassereren holder
styr på det regnskabsmæssige. Kontaktpersonen har
ansvaret overfor personalet, mens kirkeværgen varetager de
vedligeholdelsesmæssige opgaver omkring sognets bygninger.
Der er tale om en arbejdsindsats, der på ingen måde begrænser
sig til de forholdsvis få årlige menighedsrådsmøder.
Det er nemlig rådets hovedopgave, at lægge kursen for
kirkens liv og vækst i ethvert sogn i Danmark. Således hedder

det i det løfte, som ethvert nyvalgt medlem aflægger efter sin
indtræden i rådet:
Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at
ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske
evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår
for den kristne menigheds liv og vækst.
Det betyder i praksis, at arbejdet er langt mere end blot nogle
støvede administrative opgaver. Menighedsrådene vælger i
samarbejde med præsterne, hvilken liturgi, der skal anvendes
ved sognets gudstjenester. Det er også rådets opgave at
beslutte, hvilke øvrige arrangementer der skal foregå i sognets
kirke.
Det kan typisk dreje sig om koncerter, foredrag og
arrangementer med f. eks. fokus på børne- og ungdomsarbejde.
Siden 1912 er der blevet afholdt valg til menighedsrådene hver
fjerde år. Her skal der vælges mellem 6 og 15 medlemmer
til de kommende fire år. Ofte kniber det desværre med at
få folk til at stille op og det kan være vanskeligt at finde et
tilstrækkeligt antal kandidater til rådet. Kampvalg findes
således kun i et mindretal af landets sogne. At valgdeltagelsen
er lav og at interessen for at stille sit kandidatur til rådighed er
begrænset, kan overraske i en tid, hvor kampen for demokrati,
ellers står stærkt i den folkelige bevidsthed
Måske lever vi netop i en tid, hvor der for alvor skal kæmpes
for demokratiet?
Måske er det netop nu på tide for dig at stille op til valget og
på den måde være med til at sikre den folkelige indflydelse i
din lokale kirke og lade din røst høre i netop dén institution,
der med rette, kaldes for selve folkets kirke?
Alex V. Nielsen

Menighedsrådsvalg

Pilgrimsvandring
Søndag den 26. juli mødte
en flok mennesker op ved
Aastrup kirke til den længe
ventede pilgrimsvandring.
Vejret viste sig imidlertid
ikke fra sin mest gunstige
side, men på trods af
silende regn gennem førte
en halv snes mennesker
en vandring på omkring
ti kilometer. Undervejs
blev der god tid til at tale
sammen, og fra flere sider
blev der givet ønske om, at
pilgrimsvandringer fremover må være en fast del
af vort kirkeliv.

I dette efterår afholdes valg til menighedsrådet. Medlemmerne
vælges for en fireårig periode og menighedsrådet er det
organ, som bestemmer, hvorledes kirken skal være kirke her i
området. Rådet sætter rammerne for sognets aktiviteter og har
en lang række opgaver. Menighedsrådet bestemmer, hvilke
arrangementer der skal være i kirken, herunder f.eks. koncerter,
foredrag og særlige arrangementer for børn. Menighedsrådet
er arbejdsgiver for det personale, som er ansat ved den lokale
kirke. Meningen med det hele er, at skabe gode vilkår for
evangeliets forkyndelse i netop vores område.
Er du interesseret i, at være medbestemmende i de næste fire
år, bedes du tage kontakt til menighedsrådsformand Niels Erik
Thing eller følge med på vores hjemmeside.
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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.
Følgende datoer er planlagt i indeværende efterår, men der
må naturligvis tages forbehold for aflysninger og ændringer
på grund af Coronasituationen, ligesom der foreløbig ikke
planlægges altergang:

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

26. august - 23. september - 28. oktober - 11. november

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. Tlf. 93 92 16 33. Mail: 1967connieb@gmail.com
Organist: Margrethe Schmidt. Tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@gmail.com
Kirketjener Ida Karottki. Tlf 20 20 17 33. Mail: kirketjenervesteraabyaastrup@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

