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Højskoleeftermiddage

Et træ, der (næsten) vokser ind i himlen

Luthermesse
- Læs mere inde i bladet

Midt i præstegårdshaven i Vester Aaby står dette imponerende træ med det lige så
imponerende latinske navn: ”Sequoiadendron giganteum”. Reformatoren Martin
Luther kæmpede blandt andet for at modersmålet skulle erstatte latin i gudstjenesten,
så lad os ile med at kalde dette træ for ”Californisk Kæmpetræ” eller ”Mammuttræ.”
Det står her på forsiden af kirkebladet som pejlemærke for alle de spændende ting,
der sker i Kirkens Døgn 8. – 9. september, og der vil blive fortalt om træet ved
havevandringen i præstegårdshaven. Se mere om dette og om meget andet inde i
bladet.

Luthermesse
Reformationsåret har inspireret til mange forskellige aktiviteter
rundt omkring i hele landet.
Hos vores ”naboer” i Svendborg Provsti har man lavet en
Luthermesse. Det er organist og komponist Povl Chr. Balslev,
der med inspiration i gudstjenesten som den foregik på Luthers
tid i begyndelsen af 1500-tallet, har nykomponeret musik til
gudstjenestens led og skrevet nye salmemelodier.
Salmer af Luther er samtidig blevet nyoversat af lokale
salmedigtere. Messen har været opført 4 gange i Svendborg
Provsti, og nu har vi fået lov til at ”låne” den Søndag den 12.
november kl. 16.00.
Men der skal jo være folk til at synge for. Det klarede man i
Svendborg ved at oprette et ”lejlighedskor” ledet af organist og
pianist Ida Hovalt. Sådan vil vi også gøre her. Der arrangeres
to prøveaftner onsdag den 1. og onsdag den 8. november
fra 19 til 21 i Vester Aaby Kirke, hvor man kan være med
til at lære melodier og korsvar forud for messen. Det kræver
hverken korerfaring eller at man kan læse noder, men er en
god lejlighed til at prøve, om man har lyst til at synge i kor.
Tilmelding til sognepræst Torkil Jensen, toje@km.dk. Her
kan man også få mere at vide, hvis man spørgsmål. Det er
naturligvis ikke en forudsætning for at deltage i messen den
12. november kl.16, at man har været med til at indøve den.
Man kan også bare møde op og opleve dette samspil mellem
fortid og nutid som et bud på fremtidens gudstjeneste.
Efter messen serverer vi et glas vin eller en vand i våbenhuset.

Højskoleeftermiddage – Sydslesvig
Højskoleeftermiddagene
har gennem årene samlet
mange
mennesker
i
konfirmandstuen
onsdag
eftermiddag en gang om
måneden i vinterhalvåret.
Vi er kommet vidt omkring
inden
for
Danmarks
grænser senest til Ærø, som
var temaet sidste vinter.
Nu prøver vi noget nyt: At
overskride landegrænsen.
Ærø var langt op i historien
en del af hertugdømmet
Slesvig, og derfra fik vi ideen til at se nærmere på ”det gamle
land” som det tidligere kaldtes. Der er endnu en gang nok at
tage fat på. Sydslesvig er meget andet end grænsehandel. Vi
lægger for med indledningsforedraget torsdag den 8. november
kl. 14.30. I december mødes vi til jule- adventsmøde den 6.
december kl. 14.30
Man medbringer selv brød og kop, så er der lavet kaffe og the.
Husk: Højskole er for alle!

Minikonfirmander
Sidste år hyggede et hold minikonfirmander sig i kirken
nogle torsdage i efteråret. Det vil vi gerne gentage i år
sammen med Esther Rützou. Tilbuddet henvender sig til 3.
og 4. klassetrin og man er velkommen selvom man deltog
sidste år. Første gang bliver torsdag den 28. september kl.
15.
Tilmelding til sognepræst Torkil Jensen, mail: toje@km.dk
eller tlf. 62 61 64 20.

Konfirmandindskrivning
og –forberedelse
Torsdag den 24. august fra kl. 17 til 19 er der indskrivning af
næste års konfirmander. Det foregår i Vester Aaby Præstegård.
Over et stykke pizza snakker vi om, hvad der skal foregå når
konfirmandforberedelsen starter efter efterårsferien. Har man
spørgsmål inden, eller har man ikke mulighed for at komme
den 24. august, er man naturligvis altid velkommen til at
henvende sig i præstegården.
Der har været mange skoleændringer i de senere år, og det
har haft indflydelse på tidspunktet for undervisningen.
Som det ser ud nu vil der være undervisning for elever fra
Vestermarksskolen og fra to af 7. klasserne fra Øhavsskolen
tirsdag morgen kl. 8 til 9.15 og for de to øvrige klasser på
Øhavsskolen onsdag morgen fra kl. 8 til 9.15. Da eleverne
først fordeles efter skoleårets start kan der desværre ikke siges
noget om, hvilke elever, der skal undervises tirsdag og hvilke
onsdag.

Efterårsmøde
– Luthers betydning i dag
2017 har stået i reformationsjubilæets tegn.
Nu nærmer vi os afslutningen og der er
grund til at spørge, hvad vi skal tage med os
videre til 2018.
Det spørgsmål vil sognepræst Torkil Jensen
prøve at svare på ved Efterårsmødet i Aastrup
Forsamlingshus torsdag den 16. november
kl. 19.30. Her vil Torkil Jensen også fortælle
løst og fast om sine erfaringer med at være
tovholder på reformationsfejringen i Fyens
Stift gennem 2 år.

Kirkens døgn
Dagene 8. – 9. september er på mange kulminationen af
Reformationsfejringen. Her i Vester Aaby og Aastrup er alle
sejl sat til med et program fyldt af aktiviteter for alle aldre. Vi
begynder fredag formiddag den 8. og slutter lørdag aften den
9. september.
Programmet er blevet til i et samarbejde mellem Vester AabyAastrup Menighedsråd, Lokalrådet for Vester Aaby, Aastrup og
Pejrup, Bøgebjerg Idrætsforening, Folkemindesamlingerne i
Vester Aaby og Aastrup samt Holger Pedersen og slagtermester
Morten Steffensen.
Arrangementerne vil foregå i kirker og præstegård samt ikke
mindst i det telt, der i de to dage vil være rejst på Sankt Hans
Pladsen på Svendborgvej.
Program:
Fredag den 8. september:
10.00: Salmemaraton i Aastrup Kirke. Godt 80 mennesker
har året igennem mødtes hver anden fredag i en af Faaborg
Provstis Kirker og har hørt om kirken og sunget en række
salmer fra salmebogen. 8. september er det blevet Aastrup
Kirkes tur. Efter vi har sunget serveres der en kop kaffe eller
the med lidt brød til.

19.00: På dette tidspunkt vil der
være en lille forestilling med
Lutherfortællinger og rollespil i
teltet på Sankt Hanspladsen
20.00: Musikindslag i teltet på Sankt
Hanspladsen
21.00: Fakkeltog til Vester Aaby
Kirke
21.30: Slutter fredagen af med en
kort aftenandagt i Vester Aaby Kirke

Stanley var en farende svend
med tilknytning til Nakkebølle
Sanatorium. Hans gravsted
er i dag sløjfet, men stenen
er bevaret i Mindelunden på
Aastrup Kirkegård.

Lørdag den 9. september:
9.00: Morgenbord i teltet på Sankt Hanspladsen
10.30: Fortælleren Esther Rützou, der
blandt andet vil være kendt som vores
underviser af ”minikonfirmander” har
udarbejdet en fantastisk fortælling
om, hvordan reformationen kom til
Fyn. Den hedder ”Katekismuskuppet”
og hun vil opføre den i teltet på Sankt
Hanspladsen.
Esther Rützou fortæller om ”Katekismuskuppet” lørdag formiddag.

13.30-16.00: For børn og deres forældre – og for alle
andre interesserede - har Bøgebjerg Idrætsforening
arrangeret et ”Reformationsorienteringsløb i
Vester Aaby som man kan deltage i i dette tidsrum.
13.30: Gentager vi kirkegårdsvandringen på
Vester Aaby Kirkegård
14.00-16.00: Udstillingen i Abildhuset og
præstegården er åben igen.
15.00: Vil Thomas Ravn igen lede en havevandring
i Vester Aaby Præstegård
18.00: Her inviteres alle til ”Luthermiddag” i teltet
på Sankt Hanspladsen. Menuen vil slagtermester
Morten Steffensen stå for. I Bøgebladet rundt
om dette kirkeblad kan man læse nærmere om
Luthertræet på Vester Samme dag fik også Cæsius Krohn var præst i tilmelding, priser mm.
Aaby Kirkegård – plan- Aastrup Kirkegård sit Vester Aaby og Aastrup i 50 år.
Undervejs i middagen vil der være musikalske
tet 26. februar 2017.
træ.
Han grundlagde haven og lod
indslag og en bordtale. Luther holdt mange
præstegården bygge.
sådanne taler, hvor han kommenterer dagens
11.30: Kirkegårdsvandring på Aastrup Kirkegård. Der fortælles begivenheder og sætter dem sammen med sine reformatoriske
om kirkegården og om nogle af de mennesker, der ligger tanker. Sognepræst Torkil Jensen vil tage sin Lutherhue på og
begravet der.
forsøge at gøre det samme 500 år efter.
13.30: Kirkegårdsvandring på Vester Aaby Kirkegård. Også 22.00: Afslutning med lysshow.
her fortælles om kirkegården og udvalgte personer.
14.00: Udstilling åbner i Vester Aaby Præstegård og i
Abildhuset over for.
Præstegården fik stor betydning som lokalt ”kulturcentrum”
efter reformationen. Det er centrum for en stor udstilling i
sommer i Den fynske Landsby i Odense. Men vi laver også
en lokal udstilling om Vester Aaby Præstegård og vore kirker.
Den er åben fredag og lørdag fra 14 til16.
15.00: Noget meget specielt for Vester Aaby Præstegård er
den store have, der i sin tid blev anlagt af Sognepræst Cæsius
Krohn omkring 1850. Meget er forsvundet, men der er stadig
meget at se. Menighedsrådsmedlem Thomas Ravn, der er
skovuddannet, vil fortælle om haven og de sjældne træer.
16.30: Også børnene skal høre om Martin Luther og
reformationen. Det vil historiker Pia Sigmund stå for i teltet på
Et af de mest kendte træer i
Sankt Hans Pladsen.
præstegårdshaven er ”Hasseltræet”.
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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”.
23. august
20. september (altergang)
11. oktober
22. november (altergang)
20. december (altergang)
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

9.00 Ole Buhl Nielsen
14.00 Juletræ

se dagspresse/hjemmeside
10.15

Ferier og fridage:
Sognepræst Torkil Jensen har ferie fra 14. - 23. oktober
og friweekend 16.-17. september og 25.-26. november.
Embedet passes i ferien af sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk
I dagene 21.-22. oktober passes embedet dog af anden
præst. Se dagspresse og hjemmeside, når tiden nærmer
sig.
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

