
Vinterens velbesøgte Højskoleeftermiddage handler i år om Stevns. 
Fra Højerup Kirke er der frit udsyn mod øst - der hvor lyset kommer fra Påskemorgen.

KIRKE
BLAD

Det er så sandt at ingen så
vor Herre ud af graven gå.
For det, der aldrig kunne ske,
det skulle intet øje se.

Hvordan fra død til liv han kom,
kan ingen her fortælle om.
Hvad kun kan ske, hvis Himlen vi,
har jorden ingen vidner til.

Ja, påskens budskab er et ord
om, hvad der aldrig sker på jord,
og det et ord helt stillet blot
og værgeløst mod verdens spot.

Men det som intet øje så,
vil kirken holde søndag på
og vidne frit, som Ånden bød,
om ham, der døden gennembrød,
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Carl Nielsen aften Forårskoncert Luthertur
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og bringe alle små det bud,
at nu er han for dem hos Gud,
og som han delte med dem her,
de vist skal arve med ham der.
          K. L. Aastrup, salmebogen nr. 238

Hvad betyder mest?

Min kusine vil ikke kon-
firmeres, fordi hun ikke 
tror på noget af det. Jeg 
tror på noget. Der er nogle 
historier i biblen, jeg ikke 
kan tro på. Og det jeg tror 
på, det er svært at sætte 
ord på.



Nyt fra menighedsrådet 

Konfirmation 2015Luthertur

Hjertesuk fra graverne.
Vore kirkegårde er velbesøgte udflugtsmål – også for 
mennesker, der gerne vil lufte deres hunde.
Det er man som altid velkommen til, men vi skulle hilse fra 
graverne og andre, der har deres gang på kirkegården og bede 
om, at man fjerner eventuelle efterladenskaber. Der er på 
Vester Aaby kirkegård opsat stativer med poser til formålet, 
og sådanne poser vil også blive opsat på Aastrup Kirkegård.

Vi siger tak for venligheden.

I Vester Aaby kirke konfirmeres søndag den 19. april kl. 10.00:
Philip Alexander Boock, Svendborgvej 329
Mikkel Bruus, Svendborgvej 280
Line Skov Hanfgarn, Skadegårdsparken 2
Ane Mathilde Jänichen Jensen, Dyssevej 2
Anne-Mette Kongsgaard Jensen, Strandvejen 121
Nicolaj Emil Kjær Jensen, Strandvejen 78
Agnete Johansen, Svendborgvej 445
Alberte Holm Madsen, Strandvejen 80
David Rama Petersen, Strandvejen 19
Lærke Linnea Stampe, Svelmøparken 7
Alle pr. 5600 Faaborg

Den 31. oktober 2017 skal det verden over markeres, at det 
er 500 år siden Martin Luther indledte reformationen ved at 
slå 95 såkaldte teser op på døren til Slotskirken i Wittenberg i 
Tyskland. Selvom der på nuværende tidspunkt er mere end to 
år til den runde dag, er forberedelserne i fuld gang.
En af de måder, man kan forberede sig på er ved at besøge de 
steder, hvor Martin Luther levede og virkede.
Det er der mulighed for i dagene 25.-29. august, hvor 
sognepræst Torkil Jensen er rejseleder for en tur arrangeret af 
”Skole for Kirke og Teologi” i Svendborg. Her vil vi foruden 
Wittenberg også besøge byer som Torgau og Erfurt, ligesom 
der vil blive lejlighed til at høre om, hvad reformationen 
betyder for os i dag. Prisen for turen er kr. 3.598,- (tillæg for 
enkeltværelse kr. 600,-) og man kan læse meget mere på  
www.skoleforkirkeogteologi.dk - ligesom man naturligvis 
er meget velkommen til at henvende sig til Torkil Jensen 
for yderligere information. Skole for Kirke og Teologi er en 
efterhånden gammel institution i Svendborg, der også udbyder 
temadage og studiekredse om Luther og andre emner med 
relation til kirke og teologi.

I forbindelse med et semi-
nar i november 2014 fik 
sognepræst Torkil Jensen lov 
til at plante et æbletræ i den 
”Lutherhave” i Wittenberg, 
der også skal være med til 
at markere 500-års jubilæet. 
Den 18. april plantes der 
så et ”søstertræ” et sted 
her på Fyn som symbol på 
sammenhængen mellem 
Wittenberg og Fyens Stift .

Også ved forårskoncerten i Vester Aaby kirke onsdag den 6. maj vil vi markere Carl Nielsens 
150-års fødselsdag. Det sker, når vi får besøg af fløjtenisten Rikke Petersen og pianisten Ida 
Hovalt Jensen.
De har lovet, at vi skal få lov til at synge Carl Nielsen sange, men de vil også give eksempler 
på noget af al den anden musik, vi kan takke denne store komponist for. For eksempel ”Tågen 
letter”.
Der bliver dog også plads til anden musik i koncerten bl.a. af Mozart og Debussy – og så 
noget så lækkert som ”chokolademusik”. Den er skrevet af komponisten Paul Harris og er 
helt kaloriefri! Vel mødt til en buket friske forårstoner i Vester Aaby kirke!

Ida Hovalt Jensen og Rikke Petersen er begge konservatorieuddannede i klassisk musik og 
arbejder også som fuldtidsmusikere til hverdag. De har gennem flere år spillet koncerter 
sammen inden for mange forskellige genrer.

En aften om Carl Nielsen
I Aastrup Forsamlingshus skal vi i år markere 150-året for komponisten Carl Nielsens fødsel. Det vil vi 
gøre sammen med Ida Hovalt og Torkil Jensen, der vil tage os med på en musikals rejse med begyndelse 
i Nørre Lyndelse. Vi skal høre kendte og måske mindre kendte klaverstykker og vi skal høre om Carl 
Nielsens liv og lidt om de mennesker, der omgav ham. Sidst, men bestemt ikke mindst skal vi synge en 
perlerække af de kendte og elskede sange, der har været med til at gøre komponisten Carl Nielsen til en 
del af den danske kulturarv. 
Mødet er arrangeret i samarbejde mellem Grundtvigsk Forum og Vester Aaby-Aastrup Menighedsråd. 
Der er gratis adgang, men man betaler for kaffen.
Alle er velkomne på denne forhåbentlig flotte forårsaften.

Forårskoncert i Vester Aaby kirke 6. maj kl. 19.30

Forårsmøde i Aastrup Forsamlingshus 21. april kl. 19.30



Hvad betyder mest, fest eller konfirmation?
Vi spurgte årets kommende konfirmander. Og svaret var 
næsten fifty/fifty:
’Ja, jeg glæder mig til festen og gaverne.’
’Ja, jeg tror på Gud.’
En udtrykker det sådan her: 
Min kusine vil ikke konfirmeres, fordi hun ikke tror på noget 
af det. Jeg tror på noget. Der er nogle historier i biblen, jeg 
ikke kan tro på. Og det jeg tror på, det er svært at sætte ord 
på. Men jeg tror helt klart.
En anden siger, at konfirmation er en tradition i familien, men 
selv tror hun ikke rigtig på noget af det. – For hvor er Gud 
henne, når der sker nogle svære ting i ens liv og der ikke er en 
til at passe på en? Så fortryder hun lidt: - Jo, jeg tror på noget. 
Nej, jeg tror ikke. Altså jeg tror, og jeg tror alligevel ikke.
Over halvdelen af dem siger, at konfirmation er en tradition 
i familien. De har ikke sat spørgsmålstegn ved, om man skal 
konfirmeres eller ej. Det er simpelthen noget man gør.
Og alligevel har konfirmationen større betydning end blot 
’sådan gør man’, fordi de fleste af dem alligevel tror, eller i 

hvert fald gør sig tanker om troen.
En af drengene udtrykker det sådan her: - Hvad skabte verden? 
Og hvad skabte det der lå inden verden?
- Jeg vil mest konfirmeres pga. festen og gaverne og så fordi 
det er en af de store ting, man skal her i livet, siger en af 
pigerne. - Men jeg tror også på Gud. Gud har skabt jorden og 
man kommer i himlen, men han sidder ikke og er dommer 
over os. Vi må selv finde ud af tingene. Kæmpe for de ting, 
man vil. Vi lever ikke i en trylleverden.
En anden af drengene beskriver sig selv som kristen. – Jeg 
er i hvert fald ikke islamist eller buddhist. Jeg er heller ikke 
overdrevent kristen. Men jeg lever i en kristen verden, så jeg 
føler mig som kristen.
En enkelt af pigerne har taget aktivt stilling til, om hun vil 
konfirmeres. – Jeg har virkelig tænkt over det. Mine forældre 
sagde, jeg godt måtte få en fest, selv om jeg ikke ville 
konfirmeres, men de syntes, jeg skulle konfirmeres og have 
en stor dag. Og jeg tror på Gud, det er derfor, jeg har valgt at 
blive konfirmeret. 

Påskeprædiken Påskedag 2014 over Matthæusevangeliet kapitel 28 vers 1 til 8
Påskemorgen kræver ikke jubelglæde på et bestemt tidspunkt. 
Men det er påskedag vi fejrer, at det kunne ske. At det kan ske.
Påskedag fejrer vi at:
En Herrens engel steg ned og væltede stenen fra.
At de, der holdt vagt blev som døde.
At englen sagde til kvinderne: Frygt ikke.
Og at det fik dem til at løbe på lette fødder.
Bort fra de dødes rige.
Tilbage til Galilæa.
Tilbage til der, hvor de fra nu af skulle leve deres liv.
Leve som dem, der havde fået at vide.
Som dem, der havde set.
Og hørt jordskælvet.
Og som derfor aldrig mere kunne lade være med at fortælle 
videre, hvad de havde hørt.
Hvad de var blevet fortalt.
Selvom det var et budskab, der både skabte frygt og glæde.
Fordi vi mennesker ikke kan lade være med at frygte det, vi 
ikke forstår.
Maria Magdalene og den anden Maria holdt ikke op med at 
være almindelige mennesker fordi de blev de første, der så 
og hørte. 
I dag bliver de tværtimod for os billeder på, at det var til 
ganske almindelige mennesker, det skulle fortælles.
At dødens magt var brudt. At Guds kærlighed til sin skabning 
havde besejret dødens magt.

At Han ikke var der. Den Jesus, de søgte iblandt de døde.
At han fra nu af i stedet for skulle være her. Også her hos os.
Midt iblandt de levende, der frygter døden.
Være her som levende håb.



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den  15. februar Fastelavn Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  22. februar 1.s. i fasten 10.15   9.00
Søndag den    1. marts 2.s. i fasten   9.00 10.15
Søndag den    8. marts 3.s. i fasten 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den  15. marts Midfaste   9.00 10.15
Søndag den  22. marts Mariæ Bebudelses dag 10.15   9.00
Søndag den  29. marts Palmesøndag   9.00 10.15
Torsdag den   2. april Skærtorsdag 19.00 16.00
Fredag den  3. april Langfredag 10.30 lit.gudstj.   9.00 lit.gudstj.
Søndag den  5. april Påskedag   9.00 10.15
Mandag den  6. april 2. påskedag 10.15   9.00
Søndag den  12. april 1. s.e. påske   9.00 10.15
Søndag den  19. april 2. s.e. påske 10.00 konfirmation Ingen
Søndag den  25. april 3. s.e. påske Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Fredag den  1. maj Bededag   9.00 10.15
Søndag den  3. maj 4. s.e. påske Ingen Ingen
Mandag den  4. maj  Ingen 19.00 Befrielsesaften
Søndag den  10. maj 5. s.e. påske   9.00 10.15
Torsdag den  14. maj Kristi Himmelfart 10.15   9.00
Søndag den  17. maj 6. s.e. påske   9.00 10.15
Søndag den  24. maj Pinsedag 10.15   9.00   
Mandag den  25. maj 2. pinsedag        14.00 Friluftsgudstjeneste
Søndag den  31. maj Trinitatis 10.15   9.00
Fredag den  5. juni Grundlovsdag 14.00 Grundlovsmøde Ingen
Søndag den  7. juni 1. s.e. trin Ingen Ingen

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 9.-16. februar og 2.-9.
marts, samt friweekend 25.-26. april
I disse perioder passes embedet af:
Sognepræst Ole Buhl Nielsen, Brahetrolleborg 
tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk

Kirketider forår 2015

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. februar (altergang)
18. marts
  1. april (altergang)
13. maj
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

Graver Vester Aaby kirke:
Lene Caspersen
Præstegårdsvej 9, Vester Aaby
5600  Faaborg. Tlf. 51 16 92 66
Mail: grvaaby@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

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

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: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag


