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Spurven sidder stum bag kvist;
såmænd om ej det fyger!
Kålgårdspilen piber trist
for nordenblæstens byger.
Lul - lul! rokken går
støt i moders stue,
og jo mere vinden slår,
des mer´ får arnen lue.

Salmesangsaften

Ny kirketjener

Pixibøger

- Læs mere inde i bladet

Glædelig Jul og Godt Nytår!

Koncert

Arrangementer i kirken i december
1. søndag i advent
1. søndag i advent falder i år 1. december, hvor traditionen påbyder at byens juletræ skal tændes. Det skal naturligvis varetages
på behørig vis. Vi kombinerer således de to begivenheder og indleder med en gudstjeneste i Vester Aaby kirke kl. 14.00.
Her bliver der tale om en såkaldt familiegudstjeneste med et særligt fokus på de yngste. Det betyder, at prædikestolen må
holde fridag og at prædikenen erstattes med en fortælling i børnehøjde. Gudstjenesten varer ca. 45 minutter og derefter går
vi til P-pladsen overfor kirken, hvor juletræet skal tændes. Naturligvis vil dette traditionen tro foregå ved fælles nedtælling.
Efterfølgende går vi til konfirmandstuen, hvor der vil blive serveret æbleskiver og lidt varmt til halsen.
2. søndag i advent
Den 8. december kl. 19.00 kommer Horne Mandskor og giver koncert
i Vester Aaby kirke. Koret blev oprindelig startet i 1845, fordi nogle
indflydelsesrige personer i området følte, at det stod skralt til med borger
og bondestandens ”Sands for smuk Sang og nogenlunde Færdighed i
smagfuld Udførelse af flerstemmige Sange”. Dette har virkeligt ændret
sig siden, og koret er kendt langt udenfor Fyns grænser. Koncerten vil
afgjort være en fin lejlighed til, at vi får sunget julen ind og at den rigtige
julestemning derefter kan indfinde sig.
3. søndag i advent
Peter Hellesøe og Kåre Linnebjerg har de sidste fire år spillet sammen i bandet ‘Birds on the wire’, som spiller og fortolker
musik fra Leonard Cohens poetiske sangunivers. Den 15. december kan man opleve dem som duo i Aastrup Kirke, hvor de
vil spille julen ind med en blanding af julemusik, viser, improvisationer og måske endda en jule-rock’n’roll. Peter medbringer
både tenor- og sopransaxofon, og Kåre spiller klaver og synger. Undervejs vil kirkens orgel også få lov til at lege med - et orgel
Kåre kender særdeles godt, da han igennem mange år har været organistvikar i Aastrup og Vester Aaby kirker. Til dagligt er
Kåre lærer på Faaborgegnens Efterskole i Horne. Peter er diplomuddannet rytmisk musiker og musikpædagog fra Det Fynske
Musikkonservatorium i 2004, og han underviser i dag på Syddansk musikkonservatorium i lydteknik.
Peter Hellesøe (saxofon) - Kåre Linnebjerg (klaver, sang, orgel)

Vi har fået ny kirketjener!

Pixibøger - Torkil Jensen

Hun hedder Ida Karottki og bor i vores
lokalområde, tæt på Fjællebroen. Som hun
selv siger: ”Jeg bor på en bakketop med den
mest vidunderlige udsigt, og vi kan se til
både Aastrup og V. Aaby kirker”.
Ida er 65 år gammel og har to sønner,
der tilsammen har givet hende 6 skønne
børnebørn. Hun er gift med Peter, og de
bor på et lille landsted, hvor de sammen forsøger at være
selvforsynende med økologisk lammekød og grøntsager.
”Jeg er virkelig glad for at have fået arbejdet som kirketjener.
Jeg blev ansat midt i september, og kan allerede nu mærke at
jobbet giver mig rigtig meget.
Mødet med alle jer der kommer i kirken og gode kollegaer gør
arbejdet sjovt og levende. Jeg ser frem til mange gode år som
kirketjener sammen med jer” lyder det fra Ida.

Mange vil sikkert kende pixibøger. Små billedbøger med
historier om Rasmus Klump og alle de andre. Måske har man
en kasse stående på loftet, måske er de slidt i stykker. Måske
er de lige netop i brug – til børn eller børnebørn.
Men begrebet pixibog har bredt sig vidt ud som betegnelse
for en bog, der forsøger at gengive et stort emne i en mere
overskuelig og tilgængelig form.
Derfor har folkekirken nu
udgivet 4 pixibøger:
”Dåben kort fortalt”,
”Nadveren kort fortalt”,
”Gudstjenesten” og
”Hvem bestemmer?”
Lad det være sagt straks: De
egner sig ikke til oplæsning
for børn og børnebørn, og det er naturligvis heller ikke
meningen. Meningen er, at man skal få en ide om, hvad 3
faggrupper er nået frem til efter års arbejde. Nu er det meningen
at vi, præster og menighed skal fortsætte diskussionerne:
Skal der laves om på ritualerne for dåb og nadver? Er sproget
tidssvarende eller forældet” Det er blot nogle af de spørgsmål,
der rejses. Og hvem skal bestemme, hvornår noget skal laves
om. Skal det gøres centralt, så alt er forholdsvis ens over hele
landet, eller skal der være mere plads til lokal frihed?
Sådan kunne man blive ved. Og det er lige præcis meningen.
Spørgsmålene har eksisteret lige så længe, der har været
kirke, så de bliver nok heller ikke endegyldigt løst denne
gang. Men netop friheden i ikke at skulle nå frem til et
resultat, eller for den sags skyld være enige, kan være meget
befordrende for diskussionen. Spørgsmålene vil også blive
vendt i menighedsrådet og på et tidspunkt i løbet af vinteren
bliver der indbudt til en debataften i præstegården.

Salmesangsaftener

14. januar og 20 februar 2020
En af de måder, vi byder
vinterens mørke trods på, er at
invitere til salmesangsaftener i
vore kirker.
Det bliver denne gang den
14. januar i Vester Aaby kirke
ved Alex V. Nielsen og den
20. februar i Aastrup kirke ved
Torkil Jensen. Vi synger fra salmebogen og tillægget. Bagefter
snakker vi lidt om salmerne, deres ord og oprindelse. I pausen
får vi en kop kaffe eller te med en småkage til. Man skal ikke
selv medbringe kop. Begge gange kl. 19.00.

Og det skete i de dage - Uddrag af Juledagsprædiken 1. tekstrække (Alex V. Nielsen)
I disse dage, kimer det til julefest, og folk stimler sammen i
vore kirker for at høre juleevangeliet. Dette evangelium, som
indledes med ordene: Og det skete i de dage. - Dejlige varme
og kendte ord, som for mange af os leder tankerne tilbage til
tidligere tiders jul. Måske i særlig grad til barndommens jul?
Den jul, hvor der altid duftede brunt og brændt, hvor sneen lå
i høje driver udenfor og hvor folk var meget venligere, end de
er i vores moderne, kolde og egocentrerede verden. Dengang,
hvor julefesten endnu blev fejret på den helt rigtige måde altså fra dengang før verden gik af lave.
Dengang! Dengang! Datidsformen minder os om noget, der
engang var og som måske desværre ikke er mere.
Et overstået kapitel - en røst fra en for længst svunden tid.
Lukasevangeliets ord har en moderne pendant, der lyder:
Jesus bli´r født på anden sal i Magasin du Nord.
I Shubiduas version er verbets datidsform erstattet af nutid og
fremtid.
Datid, nutid og fremtid. Bliver jeg spurgt om, jeg kender til
begrebet tid og om, hvorvidt tiden overhovedet findes, vil
jeg selvfølgelig svare ja, men bliver jeg spurgt om en præcis
definition på, hvad tid er, bliver jeg nok lidt mere uklar i
mælet. Spørgsmålet har da også plaget filosofferne helt fra
begyndelsen af tænkningens dage.
Måske findes tiden - måske findes den ikke - måske er den
blot et praktisk organiseringsprincip i vores hjerne?
Men uanset hvad svaret så end måtte være, er tiden dog et
ganske praktisk redskab til at arrangere begivenhederne i
en vis kronologisk rækkefølge. - Altså til at afgøre, hvorvidt
tingene skete i går, i dag eller måske først sker i morgen datid, nutid eller fremtid.
Som organiseringsprincip til at få styr på historiske
kendsgerninger kan det f. eks. være udmærket at vide, at
Christian den 4. blev født 12. april 1577 og at han døde den
28. februar 1648.
Men det fortæller os vel ikke meget om, hvem denne Christian
i grunden var? Langt mere fortæller hans gerninger. Rundetårn,
Børsen og Valdemar slot. Disse pragtfulde bygninger, som
efterlader sig indtrykket af en særdeles dynamisk bygherre
med fuld fart på.
Om Christian den 4. giver det imidlertid god mening at sige,
at det skete i de dage, og at det i 1648 holdt det op med at ske.
Datidsformen er velvalgt. Som historisk person er Christian
den 4. nemlig udelukkende fortid. Han blev født, levede sit
liv og døde i de dage.
Det samme kunne man for den sags skyld sige om Jesus. Kun
de færreste er i dag i tvivl om, at han har levet. Det skete i de
dage omkring år 0. Den kristne kirke står i dag som beviset på
hans gerninger engang i de dage.
Hvert år på denne tid hører man så diskussionen om, hvorvidt

det virkelig kan passe med andre historiske kilder, at han
blev født julenat mellem den 24. og 25. december, eller om
det snarere skete på et helt andet tidspunkt. Måske skete
det endog ifølge nogle tekstfortolkere midt på sommeren?
Evangelierne kan ikke hjælpe os meget, da de ikke interesserer
sig synderligt for dato og klokkeslæt. Matthæus nævner blot ,
at Jesus blev født under kong Herodes, mens Lukas fortæller,
at det skete i de dage, hvor Quirinius holdt folketælling i ”hele
verden”. Men eftersom Herodes dør i år 4 før vor tidsregning,
og folketællingen formentlig først fandt sted 11 år senere, står
vi tilbage med et ganske stort spænd. Så måske er han født
den 24. dec. måske er han ikke?
Men er det overhovedet vigtigt?
Den tyske forfatter og dramatiker Lessing påviste allerede i
1700-tallet, at en tilfældig historisk sandhed aldrig kan føre
direkte over i en evig trossandhed. Der er, med hans ord, en
uoverstigelig grøft imellem de to former for sandhed. Sagt på
en anden måde: De er så arts-forskellige, at det svarer til at
spørge om, hvad der er højest: Rundetårn eller et tordenskrald?
Trosandheden er nemlig altid en eksistentiel sandhed, der
ikke blot kan bygges på et tilfældigt, historisk vidnesbyrd. Det
giver dårligt mening at sige, at jeg tror på Christian den 4. på
samme måde, som når jeg i kirken siger: ”Jeg tror på Jesus
Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved
Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje
dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved
Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal
komme at dømme levende og døde”.
Det er netop den Jesus, der bliver født i os, når vi kommer til
tro. Når vi pludselig får øjnene op for, at vi ikke magter alt
eller er vores egen årsag. Men også når vi forstår, at vi er mere
end blot tilfældige eksemplarer af arten homo sapiens. Når vi
pludselig forstår, at livet selv er en umådelig gave, som Gud
har skænket os af kærlighed.
Så indser vi pludselig i et nutidsøjeblik, at vi netop i dag lever i
præcis den verden, som han engang i fortiden lod sig føde ind
i, og som han stadig hver jul, hver søndag - ja hvert sekund
lader sig føde ind i.
Hver søndag i året lyder det i vore kirker: ”Han som var, er og
bliver én sand treenig Gud fra evighed og til evighed”.
Shubidua kan derfor godt have ret i, at Jesus bli´r født på anden
sal i Magasin du Nord eller på et hvilket som andet sted her
midt i vores verden. Hans fødsel er nemlig både datid, nutid
og fremtid. Ordene og det skete i de dage fortæller blot om
en historisk begyndelse, som de lærde passende kan strides
om, for det vil også kunne ske i de dage, der kommer. Måske
vil det således pludselig ske til næste år på anden sal i Magasin
du Nord.
Glædelig jul! Amen!

Lutheraften i Vester Aaby Præstegård
Onsdag den 29. januar kl. 19.00

Sognepræst Torkil Jensen skal i dagene 6. – 11. juni 2020
være rejseleder på en tur i Luthers Fodspor i samarbejde med
Historiske Rejser.
Derfor inviteres der til informationsaften i Vester Aaby
Præstegård onsdag den 29. januar kl. 19. Det bliver en aften
om Martin Luther, hans tid og hans betydning for vores kirke
og samfund.

Men det bliver også en aften om rejsen og dens indhold. Turen
går bl.a. til byerne Wittenberg, Torgau, Leipzig, Weimar og
Erfurt.
Alle byer i det tidligere Østtyskland.
Alle er velkomne til Lutheraftenen, uanset om man har tænkt
sig at rejse med eller ej.

Kirketider vinter 2019-2020
				

Vester Aaby

Aastrup

Søndag den 24. november

S. s. i kirkeåret

10.15

Ingen

Søndag den

1. december

1.s.i advent

14.00 Fam.AVN

10.15 AVN

Søndag den

8. december

2.s.i advent

19.00 koncert

10.15

Søndag den 15. december

3.s.i advent

10.15

19.00 koncert

Søndag den 22. december

4.s.i advent

Tirsdag den 24. december

Juleaften

14.30

Onsdag den 25. december

Juledag

10.15 AVN

Torsdag den 26. december

2. juledag

Ingen

10.15

Søndag den 29. december

Julesøndag

10.15

Ingen

Tirsdag den 31. december

Nytårsaften

15.00 Champagne

Ingen

Onsdag den 1. januar

Nytårsdag

Ingen

15.00 AVN Champagne

Søndag den

Hellig Tre Konger

Ingen

19.00 Vi synger julen ud

Søndag den 12. januar

1.s.e HTK

10.15 AVN

Søndag den 19. januar

2.s.e. HTK

Søndag den 26. januar

3.s.e. HTK

10.15 AVN

Søndag den

2. februar

Sidste s. e. HTK

Ingen

10.15 AVN

Søndag den

9. februar

Septuagesima

10.15 AVN

Ingen

Søndag den 16. februar

Seksagesima

9.00 AVN

Søndag den 23. februar

Fastelavn

10.15

14.00

Søndag den

1. marts

1.s.i fasten

14.00 Ole Buhl Nielsen

Ingen

Søndag den

8. marts

2.s.i fasten

10.15

5. januar

9.00 Andagt AVN

Ingen
16.00

9.00

9.00 AVN

9.00 AVN
10.15
9.00 AVN

10.15 AVN

9.00

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”.
18. december (altergang)
15. januar AVN
12. februar (altergang) AVN

For udefra kommende
deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie 22. juli til 4. august –
begge dage inkl.
Embedet passes af sognepræst Alex V. 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
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

