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At vente
Hvert år tændes der fra 1. søndag i advent lys i Vester Aaby kirke, lige som der sættes lys på
Aastrup Kirke. Samme dag tænder vi juletræet på pladsen ved hjørnet af Præstegårdsvej.
Vi har brug for lys i den mørke tid.
Ordet advent kommer fra latin og betyder ankomst. Men vi skal ikke lege ret meget med
bogstaverne før der står ”at vente”
Og det er måske det, der allermest betegner adventstiden. Forsidebilledet viser denne gang
Vester Aaby kirke som den ser ud, når der er gjort klar til gudstjeneste i julen. Juletræet
er tændt og for at give lidt ekstra lys lader vi adventskransen være tændt med alle fire lys.
Inde i kirkebladet kan man læse om, hvad vi gør for at give ventetiden fylde: Koncerter
i begge kirker og højskoleeftermiddag om Langeland for blot at nævne lidt. Alle 4
adventssøndage har deres særpræg i tekster og musik og vidner om, at det lys, vi savner
uden for vore vinduer begynder at vende tilbage, når vi når frem til jul. Når Et barn bliver
født i Betlehem.

Glædelig Jul og Godt Nytår!

Vestfynskoret

i Aastrup Kirke
11. december kl. 19.30

Tirsdag aften den 11. december kl. 19.30 får vi besøg af
Vestfynskoret i Aastrup Kirke. Koret vil synge mange af de
traditionelle julesalmer og sange for eksempel Juletræet med
sin pynt og uddrag fra melodierne til Nissebanden arrangeret
af Henrik Mathiesen sammen med Barn Jesus i en krybbe lå
og En rose så jeg skyde. Der bliver også for tilhørerne lejlighed
til at synge med på fællessalmerne. Efter koncerten er der et
glas vin eller en vand i våbenhuset. Der er gratis adgang til
koncerten i Aastrup Kirke.

Ny præst
Sognepræst Torkil Jensen er pr. 1. juni blevet uddannelseskonsulent for nye præster i Fyens Stift.
Arbejdet med at finde en afløser for Torkil i de dage og uger,
hvor han skal være væk fra sognene er i fuld gang, men ikke
afsluttet.
I første omgang har vi haft besøg af vikarer, først Ulla Charlotte
Hansen og i de seneste måneder Maria-Louize Helbo. De har
klaret opgaven meget flot, og der skal her lyde en stor tak for
indsatsen.

Omkring jul og nytår
1. søndag i advent tænder vi Vester Aaby Kirkes juletræ efter
familiegudstjenesten kl. 14. Bagefter går vi ned i præstegården
og luner os ved gløgg og æbleskiver.
4. søndag i advent falder i år den 23. december. Her synger vi
julen ind ved en morgandagt i Aastrup kirke kl. 9.00, så der
kan blive tid til de sidste juleforberedelser bagefter.
Nytårsaftensdag er der gudstjeneste i Aastrup kirke kl. 15.00,
hvor vi efter gudstjenesten vil få et glas champagne eller
sodavand, inden vi skal hjem og høre Dronningens nytårstale.
Nytårsdag er der gudstjeneste i Vester Aaby kirke kl. 15, hvor
vi ligeledes får et glas efterfølgende, og ønsker hinanden godt
nytår.
Vi har i de seneste mange år sunget julen ud Hellig Tre
Kongers aften den 5. januar. Da det i 2019 er en lørdag aften
har vi besluttet at flytte til dagen efter, og synger derfor julen
ud Hellig Tre Kongers dag den 6. januar kl. 19.00 i Vester
Aaby kirke.

Charlotte Rørth i Vester Aaby kirke
Menighedsrådet har inviteret Charlotte Rørth til at holde
foredrag i Vester Aaby kirke den 19. februar kl. 19. Charlotte
Rørth er blandt andet kendt fra bogen ”Jeg mødte Jesus”
Se mere i dagspressen, når tiden nærmer sig.

Nyt fra menighedsrådet
”Sideskibscafeen” i Aastrup kirke har inspireret menighedsrådet
til at arbejde for noget lignende i Vester Åby kirke.
Vi startede for 2 år siden med at mødes med Fyens Stift,
Faaborg Provsti og Nationalmuseet i Vester Aaby kirke, hvor vi
forelagde vores ideer til en anderledes indretning af den sydlige
korsarm i kirken. Korsarmen er ikke så gammel (fra 1842) og
er derfor ikke belagt med alt for mange restriktioner, så vores
ideer blev heldigvis ikke fejet ned af brættet. Sagsforløbet har
siden af flere årsager været lidt langsommeligt, men nu har vi
fået grønt lys til at igangsætte arbejdet, som i praksis vil sige at
indhente tilbud på de enkelte ombygninger i sideskibet.
Midtergangen i sideskibet skal løftes op i niveau med det
resterende gulv, og de nuværende kirkebænke skal ombygges
til langborde og mindre cafeborde, så vi får genbrugt
materialerne.
Planen er, at vi med en simpel ombygning kan få mere glæde
af kirkerummet, typisk ved lejligheder som kirkekaffe, mindre
møder for konfirmander og menigheden, for koret og alle
øvrige tiltag, der kunne have relation til kirken.
Umiddelbart er det ikke i støbeskeen, at rummet skal adskilles
fra kirken, men på sigt kunne det blive muligt med et evt.
forhæng eller en delvis glasvæg mellem kirkerummet og
sideskibet.
Vi har hele tiden for øje, at sideskibet stadig naturligt skal
kunne indgå i kirkerummet ved særlige lejligheder, hvor
der er behov for det – typisk juleaften eller ved meget store
begravelser.
Vi arbejder nu ihærdigt på sagen og har et måske naivt håb
om at kunne blive færdig inden årsskiftet – i år!!!! Men lad os
nu se; vi har jo også andre ting.

Messias

i Vester Aaby kirke
16. december kl. 16

Sidste år sprængte Vester Skerninge på alle måder alle rammer,
da de opførte første del af G.F.Händels oratorium ”Messias”
i Vester Aaby kirke. Et musikværk, der traditionelt forbindes
med jul selv om det oprindeligt er skrevet til påske. Det var
for det første flot musik og dygtige sangere, for det andet måtte
publikum ”stoppes godt ud i hjørnerne” for at kunne være i
Vester Aaby kirke denne dag.
Vi har lyst til at gentage succesen 3. søndag i advent i år igen,
med opførelsen af værkets 2. del, som koret har arbejdet med
i år. Den del, der afsluttes med det berømte ”Hallelujakor.”
Kirken åbnes kl. 15.30.
Det vil i år koste kr. 50 at høre Vester Skerninge Sangkor. Biletter
købes samme dag fra kl. 14 til kl. 15.15 i konfirmandstuen i
Vester Aaby Præstegård, Præstegårdsvej 11.
Eventuelle resterende billetter kan købes i kirken fra kl. 15.30.

Højskoleeftermiddage

Salmesangsaftner

Langeland er temaet i denne vinter.
Ved advents- og julemødet den 12. december vil sognepræst
Torkil Jensen fortælle om langelandske juletraditioner og egne
oplevelser som barselsvikar i Lindelse-Tryggelev-Fodslette i
1994 og som sognepræst i Humble fra 1997 til 2001.
I januar får vi besøg af Langeland og Ærøs provst Trille Brink
Westergaard (som Torkil Jensen i parentes bemærket var
barselsvikar for) den 9. januar. Trille har kaldt
sit foredrag ”Fra grevskab til fællesskab” og vil
med udgangspunkt i en af den langelandske
histories mest farverige personer, ”Generalen”
Fr. Ahlefeldt-Laurvig der ejede Tranekær fra
1791 til 1832, trække tråde op til nutidens
kirkeliv på Langeland og ikke mindst til de fremtidige
udfordringer, som man står over for.
I februar måned mødes vi den
6. februar. Her skal det blandt
andet handle om arkitektur.
Museumsmanden og meget andet, Peter Dragsbo, der har boet
på Langeland i omkring 20 år,
er bogaktuel netop med den
langelandske arkitektur som emne.
Peter Dragsbo er en glimrende
fortæller. Han har blandt andet en fortid som inspektør ved
Middelfart Museum.
I marts måned er der højskoleeftermiddag onsdag den 20.
marts. Her skal vi høre om lidt af det, vi mangler og om
udflugten til Langeland som vil finde sted onsdag den 15. maj.
Vi mødes alle dage kl. 14.30 – husk brød og kop og at højskole
er for alle.

Der er i de seneste par år udkommet nye salme- og
sangbøger til kirkebrug. Blandt andet ”100 salmer” som vi har
anskaffet til vore kirker. Dem vil vi se nærmere på ved de to
salmesangsaftner
15. januar i Vester Aaby kirke og 7. februar i Aastrup kirke.
Begge gange kl. 19. Men bare rolig: Der skal også nok blive
plads til nogle af de kendte og elskede salmer fra vores
”almindelige” salmebog. I pausen får vi en kop kaffe eller te
og en småkage som kirken sørger for. Man skal altså ikke have
noget med andet end sin lyst til at høre om gamle og nye
salmer.

Musikgudstjeneste

Fra den tekniske afdeling
Gennem flere år har Vester Aaby og Aastrup kirker haft deres
egen hjemmeside www.vesteraabyogaastrupkirker.dk Den
kan man også tilgå fra sin mobiltelefon, men noget nyt er den
såkaldte ”kirkekalender” der kan downloades til mobilen.
Den går automatisk ind og finder den kirke, der er tættest på,
og her kan man så se tidspunktet for næste gudstjeneste og
eventuelle andre arrangementer i kirken. Det gælder således
vore kirker, men også kirker, man er i nærheden af, hvis man
for eksempel holder jul i andre egne af landet.

Kirkeskib i Vester Aaby
Den 8. december 1968 fik Vester Aaby kirke sit kirkeskib. Det
er altså i år 50 år siden. Det markeres med en festgudstjeneste
på den 9. december.
Ved en ihærdig indsats fra Vester Aaby Sogns Folkemindesamling ved Gerda Nielsen og Niels Henning Larsen er det
lykkedes at finde frem til de 4 spejdere, der den gang bar
kirkeskibet ind.

Vi afholder Musikgudstjeneste i Vester Aaby kirke 18.
november kl. 10.15, hvor Vester Aaby og Aastrup kirkekor,
samt medlemmer af Krarup Kirkekor synger en skønsom
blanding af klassiske julesange og forskellige årstidssange
afvekslende med kendte salmer, som menigheden synger med
på.

Morgensang i kirken
Findes der noget bedre end at mødes i kirken til en dejlig
morgensang? En morgensang, der sætter stemmebånd og sind
i bevægelse og hvad kan løfte mere, end at synge i kirkens
smukke, majestætiske rum. Vi skal synge både salmer fra vores
nye salmebog, og sange fra Højskolesangbogen. Bagefter
bliver der en kop kaffe i våbenhuset.
Man behøver absolut ingen forudsætninger, blot lysten til at
synge.
Kirkens organist akkompagnerer på hhv. klaver or orgel, og
fortæller desuden om de komponister og digtere, hvis sange,
vi skal synge.
Mødetid er kl. halv ti og morgensang finder sted hver fjerde
onsdag i måneden i henholdsvis Vester Aaby og Aastrup kirker.
Morgensang tidspunkter og datoer:
Vester Aaby kirke – 30. Januar kl. 09.30
Aastrup kirke – 27. Februar kl. 09.30
Vester Aaby kirke – 27. Marts kl. 09.30
Aastrup kirke – 24. April kl. 09.30

Her i efteråret er kirkeskibet nedtaget og sendt til ”rensning”
og restaurering på Ærø, hvor det også i sin tid blev bygget.
Tanken er, at de 4 skal bære skibet ind i kirken igen i forbindelse med festgudstjenesten.
Endvidere medvirker ”Vox Amantes:”
Ulla Hvidtfeldt, tidligere kirkesanger i sognets kirker, Jette
Berenth Nielsen, som afløser ved ferier og fridage, samt vores
nuværende kirkesanger, Connie Nørregaard har sammen
med organist Margrethe Schmidt lavet et lille kammerkor, Vox
Amantes, som optræder i Vester Aaby kirke første gang denne
2. søndag i Advent. Det bliver med klassiske julesange i nye
klæder og musikalske fortolkninger.
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2. december
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23. december
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30. december
31. december
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2. s.i a.
3. s. i a.
4. s. i a.
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MLH betyder at gudstjenesten afholdes af Maria-Louize Helbo

Der vil antagelig forekomme ændringer i ovenstående gudstjenesteliste. Følg venligst med i dagspressen og på kirkens hjemmeside www.vesteraabyogaastrupkirker.dk samt på ”kirkekalenderen”
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”.
16. januar – altergang
For udefra kommende
20. februar – ny præst
deltagere koster kaffe27. marts
bordet kr. 30,00
17. april – altergang

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har vinterferie fra 11.-18.
februar.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk
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.
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
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

