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VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Koncert

Hil dig, frelser og forsoner
Verden dig med torne kroner,
Du det ser, jeg har i sinde
Rosenkrans om kors at vinde,
Giv dertil mig mod og held

Foredrag
- Læs mere inde i bladet

Ja, jeg tror på korsets gåde
Gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: Vi går til Paradis

Forsidebilledet er altertavlen i Aastrup kirke malet af Jørgen Roed.
Læs mere om ham inde i bladet

Konfirmander

Næste års konfirmationer

I Vester Aaby kirke konfirmeres søndag den 27. april kl. 10.00

Efter sommerferien træder den stærkt omtalte og stærkt
omdiskuterede skolereform i kraft. På nuværende tidspunkt er
det ikke muligt at sige noget om, hvilke konsekvenser det vil
få for konfirmationsforberedelsen i vore sogne.
Men det ligger fast, at der i 2015 er konfirmation i Aastrup
kirke den 12. april og i Vester Aaby den 19. april.
I 2016 er datoerne 3. april i Vester Aaby og 10. april i Aastrup.

Sofie Kerstine Stengaard Borup, Rolighedsvej 11
Sasia Madeleine Kornerup Frederiksen, Eskemosegyden 24
Ellen Hansen, Nørrevænget 7
Mikkel Vejlgaard Hansen, Strandvejen 34
Anna Hovalt Jensen, Præstegårdsvej 11
Laura Amalie Jensen, Dyssevej 31
Karina Agermose Mathiasen, Møllevej 24 B, 1,
5762 Vester Skerninge
Tobias Nielsen, Svendborgvej 354
Freja Chelsea Ann Oddersborg, Nørrevænget 20
Celine Pedersen, Svelmøparken 37
Maja Lage Poulsen, Sølvbjergvej 6
Mandla Peter Lund Thing, Svendborgvej 383
Signe Thiesson Tornhøj, Præstegårdsvej 2

Nyt logo
Sidste sommer udskrev vi en konkurrence
om et logo til Vester Aaby og Aastrup
kirker.
Blandt de besvarelser, der indkom
valgtes forslaget fra Ole Falk, Odense.
Det vil nu blandt andet kunne ses på
konvolutter og brevpapir.

Konfirmationssalme
1. Sin pagt i dag bekræftet har
vor kære Gud og Fader.
Alt som fra dåben lovet var,
bestå han fortsat lader.
Det var Hans svar på vores bøn:
Han sendte os sin egen Søn,
som os i dåben bader.

4. Sin søn Gud sendte til vor jord,
Han frelste de fortabte.
Hans død, det bitre brodermord,
et lys i mørket skabte.
For os Han døde og opstod,
i dåben deler vi Hans mod,
skønt Paradis vi tabte.

2. Antaget har Han i vor dåb
os til sin egen skare.
Trods nød og vold, vi har det håb:
Han vil os vel bevare.
Det blev for os en hjertesag:
Vi fik af Ham en helligdag,
hvortil vi ”ja” kan svare.

5. Vi ser nok mord, vi ser nok død,
men vi har håb tilbage;
For ud af Jesu Kristi blod,
der flød der lyse dage.
Det er vor trøst at det kan ske:
Vor Jesus siger stadig: ”Se!”
”Jeg bli’r i Jer, I svage.”

3. Hvordan skal vi i dag forstå,
at vi skal arving være
til evigt liv - i verden gå
de frygteligste hære?
Et sted er nød et andet krig
at se hver dag de sultnes skrig
vi kan umuligt bære.

6. Derfor vi samles kan i dag,
Gud konfirmerer dåben.
Guds egen Søn har ført vor sag
med kærlighed som våben.
Vi fejrer nu med far og mor,
med gaver og med mange ord,
at livets vej er åben.

7. Gud, Fader, Søn og Helligånd
vi tak istemmer sammen.
Tag os nu fortsat ved vor hånd,
vær om vort liv du rammen.
Vort liv i verden du har skabt;
du giver ej i os fortabt,
når vi kun svarer: ”Amen.”
Torkil Jensen 1992

Salmen blev oprindeligt skrevet til
en konfirmandgudstjeneste og har
i en lettere redigeret udgave været
anvendt ved konfirmationerne i
vore kirker siden 2002.

Forårsmøde i Aastrup Forsamlingshus
Torsdag d. 27. marts kl. 19.30 er der foredrag med

Finn Slumstrup - Grundtvigsk energi

I et foredrag fyldt med personlige oplevelser og morsomme anekdoter belyses spørgsmålet
om, hvorfor de gamle grundtvigianere ikke kendte til at gå på pension. Ud fra mødet med
nogle af folkehøjskolens store skikkelser i forrige århundrede fortæller foredraget om, at der
i dansk åndsliv eksisterer et ganske særligt fænomen, der må benævnes som ”grundtvigsk
energi”. Et fænomen, der i øvrigt er en effektiv modgift mod den egocentrerede kultur, vi ser
fylde så meget i disse år.
Det er et kendt ansigt, der denne gang gæster Aastrup Forsamlingshus, når Grundtvigsk
Forum i samarbejde med Vester Aaby-Aastrup Menighedsråd inviterer til forårsmøde. Finn
Slumstrup er født i Arden i Nordjylland og har gennem sit liv bl.a. været Højskolelærer på
Snoghøj og i Askov ligesom han har været forstander på Vallekilde Højskole. Efterfølgende
har Finn Slumstrup været Informationschef i Dansk Flygtningehjælp og programmedarbejder
ved Danmarks Radios P1. Han er formand for Grænseforeningen og medlem af Landbrugets
Kulturfond. Finn Slumstrup bor i dag på Ærø.

Forårskoncert i Vester Aaby Kirke
Torsdag d. 8. maj venter der en ganske særlig oplevelse
i Vester Aaby Kirke, idet vi får besøg af Herning Kirkes
Drengekor. Drengekoret,
som blev stiftet i 1949,
er et af Danmarks ældste
drengekor og har siden
1984 været ledet af
dirigent Mads Bille. Koret
består af cirka 50 drenge
og mænd og blev for alvor
landskendt i 2009 med
dokumentarfilmen
”En
stemme for livet”, som viser
Mads Billes utrættelige
arbejde med at skabe et
af Danmarks bedste kor
af international klasse.
Koret har en omfattende
koncertvirksomhed,
som gennem årene har
ført til turnéer i mange
europæiske lande samt i USA. Pressen skriver bl.a. om
Herning Kirkes Drengekors koncerter: ”Det er med rette, det
store kor høster national og international anerkendelse. Det

blev for tilhørerne en oplevelse noget ud over det sædvanlige,
hvor de små hår på armene strittede adskillige gange.” Der
venter derfor en meget
stor oplevelse, når Herning Kirkes Drengekor
gæster Vester Aaby Kirke
med en spændende og
nærværende koncert på
en forhåbentlig dejlig forårsaften torsdag d. 8. maj
kl. 19.00.
Der tages entré ved denne
koncert med en billetpris
på 100 kr. pr. person. Børn
under 12 år har gratis
adgang. Der vil være
billetsalg ved døren fra kl.
18.30, men billetter kan
også købes på forhånd
ved henvendelse hos
menighedsrådsformand
Niels Erik Thing (tlf. 24 45 40 16) eller sognepræst Torkil
Jensen (tlf. 62 61 64 20). Billetsalget begynder efter påske.
Vel mødt til en stor koncertoplevelse i særklasse!

Påskeprædiken til 2. påskedag

Forsidebilledet

Over Lukasevangeliet kapitel 24 vers 13 til 35

Det siges, at gule ærter smager bedst på andendagen.
Det skulle der i det hele taget være meget mad, der gør.
Men her i kirken handler det naturligvis ikke om opvarmede
rester på andendagen. Uanset om de smager bedre eller ej.
I de tekster, vi møder i dag er det stadig påskedag. Stadig
førstedagen. Nok har det været nat i vores verden, men det
har endnu ikke været mørkt i Jerusalem.
Eller på vejen derfra.
I hvert fald har solen ikke været gået ned.
Alligevel er det som om mørket langsomt har sænket sig
mellem de to mennesker, der vandrer ad vejen mod Emmaus.
Det kan blive mørkt på mange måder selvom det stadig er lyst
udenfor og omkring.
For som det blev sagt her i kirken for lidt over en uge siden, da
vi indledte påskeugen palmesøndag:
Det sete afhænger af øjnene, der ser.
Og i dag er der noget, som øjnene ikke ser.
De to, der vandrer i deres sinds indre mørke kan ikke se, hvem
det er, der kommer og følges med dem.
Sådan sættes scenen anden påskedag. De to skulle være på
vej hjem til hverdagen.
Det glædelige budskab skulle først fortælles, da mennesker
var parate til at høre om det. Og det tager tid.
Men Gud har tid nok.
Derfor blev de fulgt på vej. Af den opstandne Jesus Kristus.
Af Ham, der var opstået for at kunne gå i forvejen.
Så Han kunne komme dem i møde. Og følges med.
Så Han kunne lade Guds sagtmodighed møde menneskers
hastværk og hurtige konklusioner.
Så historien om Guds kærlighed til sin skabning kunne blive
fortalt en gang til.
Det er ikke kun det glædelige budskab til 2. påskedag. Det er
det glædelige budskab til hver dag.

Et af klenodierne i Aastrup kirke er alterbilledet af Jesus med
korset på vej til Golgatha langfredag.
Billedet vidner om den nære forbindelse mellem vore kirker
og guldalderens kunstnerliv på Brahetrolleborg.
Jørgen Roed er ikke så kendt i nutiden som hans lidt ældre
samtidige C. W. Eckersberg og Vilhelm Marstrand, der også
er repræsenteret på Faaborgegnens altertavler i henholdsvis
Horne og Helligåndskirken i Faaborg, men han hører bestemt
hjemme i deres midte. Jørgen Roed blev født i Ringsted i 1808
og døde i 1888. Blandt de mest berømte værker af Jørgen
Roed kan nævnes maleriet ”Roskilde Domkirke” der i dag
kan ses på kunstsamlingen ARoS i Aarhus og alterbilledet i
Frederiksborg Slotskirke i Hillerød. Det blev malet til kirken
1866; den var på det tidspunkt blevet genopført efter en brand
i 1859.

Jubilæumsår
Studiekredsen i præstegården handler i denne
vinter om de mange jubilæer, vi kan fejre i 2014.
Et af de mest markante
er 150-året for krigen i
1864. I begge vore kirker
findes mindetavler for
denne krig, her ses tavlen
fra Vester Aaby kirke over
underkorporal H. P. Buch
og menig J. Rasmussen.

Kirketider forår 2014
			

Vester Aaby

Aastrup

Søndag den 16. februar
Septuagesima
Søndag den 23. februar
Seksagesima
Søndag den 2. marts
Fastelavn
Søndag den 9. marts
1.s.i fasten
Onsdag den 12. marts		
Søndag den 16. marts
2.s.i fasten
Søndag den 23. marts
3.s.i fasten
Søndag den 30. marts
Midfaste
Søndag den 6. april
Mariæ Bebudelse
Søndag den 13. april
Palmesøndag
Torsdag den 17. april
Skærtorsdag
Fredag den 18. april
Langfredag
Søndag den 20. april
Påskedag
Mandag den 21. april
2.påskedag
Søndag den 27. april
1.s.e.påske
Søndag den 4. maj
2.s.e.påske
Søndag den 11. maj
3.s.e.påske
Fredag den 16. maj
Bededag
Søndag den 18. maj
4.s.e.påske
Søndag den 25. maj
5.s.e.påske
Torsdag den 29. maj
Kristi Himmelfartsdag
Søndag den 1. juni
6.s.e.påske
Torsdag den 5. juni
Grundlovsdag
Søndag den 8. juni
Pinsedag
Mandag den 9. juni
2.pinsedag
Husk indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp 9. marts

10.15
14.00 Ole Buhl Nielsen
10.15
9.00
Ingen
10.15
Ingen
10.15
9.00
10.15
16.00
9.00 lit.gudstj.
10.15
9.00
10.00 konfirmation
10.15
14.00 Ole Buhl Nielsen
10.15
9.00
10.15
9.00
Ingen
17.00
9.00
10.15

9.00
Ingen
9.00
10.15
17.00 Hverdagsgudstj.
Ingen
14.00 Ole Buhl Nielsen
9.00
10.15
9.00
19.00
10.30 lit.gudstj.
9.00
10.15
Ingen
19.00 se omtale
Ingen
19.00
10.15
9.00
10.15
Ingen
Ingen
10.15
9.00

4. maj i Aastrup kirke
Når man gør noget for 3. gang er man ved at have skabt en tradition. Den vil vi gerne videreføre ved at holde
gudstjeneste i Aastrup kirke søndag den 4. maj kl. 19.00. Efter gudstjenesten er der kaffe i sakristiet og ca. kl. 20.30 vil
vi så høre Frihedsbudskabet.
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”.
12. februar – altergang
26. marts
16. april – altergang

14. maj
4. juni - 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
Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie fra mandag den 17.
til mandag den 24. februar og friweekend 22.-23. marts.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21 mail: obn@km.dk

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: Ulla Hvidtfeldt, Tlf. 62 61 63 25. Mail: ksvaaby@gmail.com
Organist: Tina Christiansen, tlf. 29 47 04 95. Mail: orgvesteraabyaastrup@gmail.com - www.tina-christiansen.dk
Kirkepersonalet har fridag mandag
Graver Vester Aaby kirke:
Lene Caspersen
Præstegårdsvej 9, Vester Aaby
5600 Faaborg. Tlf. 51 16 92 66
Mail: grvaaby@gmail.com

Graver Aastrup Kirke:
Lone Pedersen
Svendborgvej 326, Aastrup, 5600 Faaborg
Tlf. 20 20 17 33
Mail: graastrup@gmail.com

Menighedsrådsformand: Niels Erik Thing, Svendborgvej 383, 5600 Faaborg, Tlf. 24 45 40 16
Kirkeværger: Vester Aaby: Bent Møller, Faurshøjvej 5, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 53 30
Aastrup: Jens Haastrup, Svendborgvej 284, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 58 45
Kasserer: Rasmus K. Rasmussen, Svendborgvej 301, 5600 Faaborg, Tlf. 62 61 64 48

