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VESTER AABY KIRKE

Foråret er på vej!
Så er det nye kirkeblad ”på gaden”.
Et spændende forår er på vej med koncerter, foredrag og
konfirmation.
AASTRUP KIRKE

Det kan man alt sammen læse mere om inde i bladet.
Forsidebilledet er denne gang kirkeskibet i Vester Aaby.
Det er der en god grund til:

Koncert

Søndag den 8. december 1968 – det var 2. søndag i advent –
blev kirkeskibet ”Christian” båret ind i Vester Aaby Kirke
af Søspejderne.
Skibet er en model af det sidste skib, en 3-mastet skonnert,
der blev bygget ved skibsværftet i Fjællebroen.

Prædikenværksted

Foredrag
- Læs mere inde i bladet

Gennem et halvt århundrede har dette skib nu symboliseret,
hvorfor man kalder kirkens rum for ”skibet”: det er et sted,
hvor man kan være i tryghed, når livets bølger går højt,
eller blot søge rum til fordybelse og ord om levende håb.
50 års jubilæet skal markeres og menighedsrådet går nu i
tænkeboks for at finde ud af hvordan.

Prædikenværksted

Forårskoncert med Faaborgkoret

Hver gang vi går ind i en ny uge, er næste søndags tekst
med til at sætte dagsordenen på præstens kontor – eller
studerekammer, som det også kaldes.

Faaborgkorets forårskoncert i Aastrup Kirke torsdag den 3.
maj kl. 19.30 bliver en forsmag på det koncertprogram, som
koret rejser til Budapest med i Kr. himmelfartsferien, ugen
efter koncerten.

8. maj kl.17.00

Det er hver gang en spændende opgave at gøre et forsøg på
at sætte evangelieordene ind i en nutidig ramme. At vælge
salmer og tænke over, om det skal være traditionelt eller mere
utraditionelt.
Og nu får du chancen for at være med. Tirsdag den 8. maj
kl. 17 flytter vi arbejdet ind i konfirmandstuen og indviterer
til prædikenværksted i et par timer. Efter en let aftensmad
indbydes der så til gudstjeneste kl. 19.30 i Vester Aaby Kirke,
hvor resultatet ”præsenteres”. Efter gudstjenesten får vi et glas
vin eller en vand at gå hjem på.
Alle er velkomne, og man er naturligvis også velkommen til
gudstjenesten kl. 19.30, selv om man ikke har været med i
værkstedet.

3. maj kl. 19.30

Korets dirigent, Eva Kongsted Simony, har sammensat et
både gejstligt og verdsligt repertoire, der bl.a. rummer en
del nordiske sange, deriblandt selvfølgelig også danske
forårsstemninger, et par renæssance-motetter, nyere, rytmiske
indslag og sågar en ungarsk aftensang.
Koncerten krydres med et solistindslag, som en af korets egne
sopraner, Kirstine Torup, og korets ”husguitarist”, guitarist
Søren Bøje, vil levere.
Faaborgkoret er et af Faaborgs ældste kor med godt 30
medlemmer, fordelt på fire stemmer.

Holger Lissner i konfirmandstuen

Vester Aaby Præstegård 13. marts kl. 19.00
Da den nyeste udgave af Den
Danske Salmebog udkom i
2002 blev der plads en lang
række af nye salmedigtere.
En af dem er Holger Lissner
som vi får besøg af den 13.
marts. Han siger selv om
aftenens forløb:
En kirke, hvor der skrives nye salmer på livet løs, er ikke
død. Nye salmer bliver skrevet, når sproget udvikler sig, når
musikken får nye toner, når teologien flytter sig, og kirken
flytter sig. Så opstår et behov for at udtrykke sig på nye måder.
Så det opleves autentisk og vedkommende.
I den sidste generation er der skrevet rigtig mange nye salmer,
også gode salmer, af en flok salmedigtere, som hver på sin
vis prøver at sætte ord og toner på det, der kan synges og
kan tolke vores mærkelige liv i lyset af evangelierne. Salmer
er menighedens indslag i gudstjenesten. Det er i dem, vi er
aktive og lægger mund og stemme til vores fælles bøn og
taknemlighed.
Salmer er koncentrerede dråber af tro, erfaringer og ønsker.
Her får vi nogle ord, vi kan gøre til vore egne, og hvormed
vi taler til Gud, og Gud taler til os. Bedst er de salmer, som
både er dagligdags og poesi, både er personlige og almene,
så der ikke skal historiske forklaringer til, for at vi kan gå ind i
dem og gøre dem til vores ord. Og har ordene så fået en god
melodi, så bliver de dobbelt så gode.

Holger Lissner, som tidligere har været præst i Sdr. Bjert og
stadig aktiv som salmedigter, vil denne aften gennemgå nogle
af sine salmer og fortælle, hvorfor han skrev dem, hvad der
ligger bag, og lære os melodierne, så vi kan synge dem og
bruge dem. Og måske genfinde os selv i dem.

Årets konfirmander
I Vester Aaby Kirke konfirmeres søndag den 8. april kl. 10.00:
William Valdemar Boock, Svendborgvej 329
Sika Brandt, Strandvejen 112
Malte Marinus Christiansen, Sanatorievej 16
Thea Kjær Elmbo, Skadegårdsparken 12
Marie Vejlgaard Hansen, Strandvejen 34
Mathias Guldager Frost Hansen, Munkeparken 3
Sofie Frederikke Jensen, Dyssevej 31
Daniella Østergaard Nielsen, Strandgårdsparken 150
Jonathan Holm Madsen, Strandvejen 80
Mads Tobias Pedersen, Bøgebjergvej 21
Magnus Løvengren Pedersen, Strandvejen 2
Mikkel Løvengren Pedersen, Strandvejen 2
Alle pr. 5600 Faaborg

Hvad siger konfirmanderne om konfirmationen?
Organist og journalist Margrethe Schmidt har traditionen tro
stillet dem spørgsmålet og her er nogle af svarene:
Det er det hele, siger konfirmanderne, når man spørger
dem, hvad de glæder sig mest til ved at blive konfirmeret.
Men måske især det med at samle familie og venner. Ikke
nødvendigvis for at være midtpunkt, snarere det med at være
samlingspunkt for venner og familie og være anledning til at
holde en fest.
- Man kommer også til at snakke med hele familien. Så man
samler familien.
Ingen af dem sætter spørgsmålstegn ved at blive konfirmeret
og kigger lidt forundret, når man spørger:
- Vi har jo altid været kristne i vores familie.
- Det er en tradition.
- Hvorfor skulle vi gøre noget andet?

- Jeg beder ikke, men jeg tror på noget. Hvem skulle ellers
have skabt det hele?
- Jeg tror ikke på Gud, men jeg tror på noget.
- Den Gud i himlen, det er nok ikke helt sådan ham, jeg tror
på.
- Gud siger mig ikke så meget. Jeg ved ikke, om jeg tror på det
eller ej. Men hvordan skulle det hele ellers være skabt?
- Jeg tror, der er noget. Men jeg tror ikke decideret på Gud.
- Jeg tror på Gud. Når man dør, så er han der.
- Jeg beder nogle gange, hvis jeg spiller og har brug for mere
liv.
En af pigerne udtrykker på smukkeste vis, hvad konfirmationen
er for hende:
- Først siger man ja til Gud og bagefter fejrer man det!

Selv om Gud måske ikke er ham, der driver værket i det
daglige, så ved konfirmanderne godt, hvor de har deres tro.
Den er måske ikke så stor heller, men den er der.

Årets konfirmander har bedt om at få lov til at lave en
gudstjeneste selv. Det bliver Mariæ Bebudelsesdag, 18. marts
kl. 14.00 i Vester Aaby kirke. Her er alle rigtig hjerteligt
velkomne!

Forårsmøde

Ord til påsken

med Jørgen Carlsen
Aastrup Forsamlingshus
5. april kl. 19.30
Rend mig i
kompetencerne
- et forsvar for
forundringsparatheden

Kompetenceudvikling er et af tidens hurra-ord. Alle og enhver
bruger det og synes de har sagt noget vældig fornuftigt. Netop
derfor er det nødvendigt at stryge dette begreb mod hårene.
Det er nemlig knap så troskyldigt, som det kunne se ud ved
første øjekast. Faktisk bærer det kimen til en undertrykkende
magttænkning i sig. Nogle er af den opfattelse, at begrebet
er for ambitiøst på menneskets vegne. Jørgen Carlsen mener
tværtimod, at det ikke er ambitiøst nok. Der er brug for en langt
mere rummelig forståelse af, hvad et menneske er og hvad der
skaber rigdom i livet. Denne forståelse kan sammenfattes i
ordet ”forundringsparathed”
Jørgen Carlsen er f. 1949, idéhistoriker og forstander på
Testrup Højskole 1986-2017. Medlem af Etisk Råd 20112016. Medredaktør af Højskolesangbogen og klummeskribent
i Kristeligt Dagblad. Udgav i 2015 bogen ”Glædens fest – en
julekalender for voksne” (forlaget Eksistensen).

fra prædiken påskedag 2017
over Markusevangeliet kapitel 16
vers 1 til 8
Påskens budskab er ikke er en glæde, der svæver frit i luften
og som bare skal tages med uden videre.
Nej, Påskemorgens evangelium er et budskab til mennesker
med en hverdag og et liv. Med datoer og udfordringer. Med
afbrydelser og afslutninger. Med nye begyndelser.
Men budskabet lyder som påskemorgens lys viser os: Mørket
er bag dig, lyset er foran dig.
Sådan lyder det. Også til mennesker, der måske synes, de har
lyset bag sig og mørket foran sig. Mennesker, der har mistet,
eller mennesker, der frygter for en uvis fremtid.
Budskabet, der i dag lyder er det samme:
Gud har taget din fortid på sig og givet dig en fremtid i sit lys.
Det er det, vi fejrer påskemorgen som kirkens største festdag.
Som kirkens største budskab.
Lyset har allerede sejret.
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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”.
28. marts påske – altergang
18. april
9. maj – altergang
20. juni

For udefra kommende
deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Aastrup

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har friweekend 21.-22. april ,
12.-13. maj og ferie 25. juni til 23. juli.
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 Sørensen, 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

