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Klokkejubilæum i Aastrup Kirke
”Hvem er han siden både storm og sø adlyder ham”
Sådan står der på siden af den store kirkeklokke i Aastrup Kirkes tårn. Der findes 
kirkeklokker i Danmark, der er mange hundrede år gamle. I Aastrup findes en, 
der i år fylder 25 år. På klokken står der endvidere, at den er støbt i Holland 
og er en gave fra Bent Johannes Nielsen, der stammede fra Sjællandergården i 
Aastrup. Bent Nielsen var skibsfører i A. P. Møller og døde i 1988.
Vi markerer jubilæet med et foredrag om klokken – se mere inde i bladet.



Torsdag den 6. september kl. 17 inviterer vi til kon-
firmandindskrivning i Vester Aaby Præstegård.
Selve forberedelsen til konfirmationerne begynder først 
efter efterårsferien, men vi vil mødes over et stykke pizza 
og snakke om, hvorledes det skal foregå. Også her får 
sognepræst Torkil Jensens nye job som uddannelseskonsulent 
betydning; det bliver vikaren, der kommer til at stå for en del 
af undervisningen.

Mit navn er Maria-Louize Helbo og i de 
næste par måneder, kan I møde mig i 
kirken og sognet som den vikarierende 
præst. Det glæder jeg mig til.
Jeg er født og opvokset i Odense. Det 
er 10 år siden, jeg blev ordineret til en 
stilling i Fyns Stift. Her var jeg fem år 
afbrudt af et års orlov hvor jeg arbejdede 
for kirken i udlandet. Efterfølgende har 

jeg været 2,5 år som præst i Kina og Hong Kong. Siden hen 
har jeg hjulpet min mand med at etablere en dansk kirke i 
Dubai og haft et vikariat i Kerteminde. Det sidste år har jeg 
holdt barsel, men nu er jeg klar til at hjælpe lidt til hos jer, før 
jeg og min familie flytter til Dubai, hvor min mand skal være 
dansk præst i en nystartet kirke fra 1. oktober. 

Vester Aaby Kirke indbyder til babysalmesang for dig og dit 
barn i et forløb på otte gange dette efterår.
Margrethe Schmidt, kirkens organist, og Connie Nørregaard, 
kirkesanger, leder løjerne, med sang- og fagtelege, 
hyggestunder, sæbebobler, sokkebolde og guitarmusik.
Der findes nok ikke noget, der er ret meget mere 
livsbekræftende end at se børn og barnlige sjæle få julelys i 
øjnene, når man synger en bestemt sang, rasler med rasleæg, 
eller kaster med bløde sokkebolde.
Babysalmesang er en enestående mulighed for dig for at have 
en tæt hygge- og legestund sammen med dit barn, samtidig 
med at du møder andre børn og mødre fra lokalområdet og 
får snakket og sunget.
Du er meget velkommen til at tage de andre mødre i 
mødregruppen med, selv om de ikke bor i pastoratet. Og bor 
du i Faaborg eller omegn, er du selvfølgelig også velkommen.
I forvejen kommer dagplejemødrene i området med alle deres 
børn hver den første onsdag i måneden, og der bliver snakket, 
raslet, leget, sunget og hvinet højt af fryd.
Sæt kryds i kalenderen ved følgende datoer:  12. September. 
19. September. 10. Oktober. 17. Oktober. 24. Oktober. 14. 
November. 21. November. 28. November. Alle dage kl. 9.30.
Du behøver ikke tilmelde dig, men har du spørgsmål, må du 
gerne ringe til Margrethe Schmidt: 30172928.

Konfirmandindskrivning

Vikarierende præst 

Babysalmesang

Britta og Henrik Kold – Nordiske toner
Det er et par med såvel danske som svenske rødder, der den 
23. oktober gæster Vester Aaby kirke for at give koncert.
Derfor har koncerten også fået titlen ”Nordiske Toner” og den 
vil give os et indblik i den store musikskat, der findes i de 
nordiske lande.
Repertoiret vil spænde vidt fra svenske viser til dansk og 
svensk folkemusik – alt blandet med klassiske toner. Det hele 
vil demonstrere de enkelte landes ypperlige og helt unikke 
komponister.

Britta Kold, der medvirker med sang, 
violin og klaver er uddannet fra Det 
fynske Musikkonservatorium med 
violin på klassisk linje. Hun stammer 
fra den nordsvenske by Skellefteå. 
Britta underviser til daglig på 
musikefterskolen i Ollerup.

Henrik Kold er ligeledes uddannet 
fra Det fynske Musikkonservatorium 
med violin som klassisk linje. Han er 
opvokset i en spillemandsfamilie på 
Langeland og har spillet koncerter 
siden han var 10 år. Til daglig underviser 
Henrik på musikskolen i Kerteminde. 
Vi har i kirkerne flere gange nydt 
godt af Henriks spil – blandt andet til 
Allehelgen.

Åstrup Kirkes yngste klokke har 25 års jubilæum i 2018 idet 
den støbtes af klokkestøberen Petit & Fritsen i 1993.

I den anledning holder Erik Kure, der til daglig er organist og 
klokkenist ved Sct. Nicolai kirke i Vejle foredrag om klokker 
i almindelighed og Aastrup Kirkes klokker i særdeleshed. De 
to andre klokker i Aastrup stammer fra henholdsvis 1881 og 
1924. Foredraget vil blive ledsaget af billeder og lyd idet Erik 
Kure vil foretage optagelser af klokkerne forud for foredraget.
Vi skal både høre om klokker, der blev omstøbt til kanoner 
og om reformationens betydning for klokkernes brug. Sidst, 
men ikke mindst vil Erik Kure fortælle om de lokale, nationale 
og internationale forhold i 1993, så vi får en fornemmelse af, 
hvilket år det var, Aastrup kirke fik sin klokke.

Koncert 
Vester Aaby Kirke

Tirsdag den 23. oktober kl. 19

Foredrag 
om Aastrup Kirkes klokker
onsdag den 7. november kl. 19.00



Der afholdes høstgudstjenester i kirkerne søndag den 23. 
september. Som sædvanlig medvirker elever fra Bøge-
bjergskolen ved gudstjenesten i Vester Aaby kl. 14.

Vester Aaby og Aastrup Kirkekor indbyder til en ny sæson fra 
onsdag d. 18. September.
Repertoiret er forholdsvis nemt, men ind i mellem prøver 
vi også kræfter med noget lidt mere udfordrende. Det hele 
skylles dog ned med en kop kaffe og en god snak i  vores 
’frikvarter’ midt i seancen.
I år skal vi bl.a. synge: Hans Chr. Jochimsen. Benny Andersen, 
John Frandsen, Lis Sørensen og mange, mange flere.
Muligvis er vi ikke det dygtigste kor, men vi er garanteret det 
sjoveste!
Husk kop og godt humør, resten laver vi i fællesskab i koret.

Fra 1. juli 2018 og tre år frem skal sognepræst Torkil Jensen 
fungere som uddannelseskonsulent for nye præster i Fyens 
Stift.
Det er en spændende udfordring, som ikke var til at modstå. 
Jeg har nu været præst her i Vester Aaby og Aastrup i 17 år 
(faktisk skal man tilbage til 1948 for at finde en præst, der 
har været her længere) og tænkte at tiden var inde til nye 
udfordringer. Dette kunne så kombineres med at fortsætte 
som præst i sogne, som jeg er rigtig glad for at være præst i.
Arbejdet vil bestå i koordinering af efteruddannelse af nye 
præster. At blive præst er på mange måder som at få kørekort. 
Selvom man er bestået, skal man ud og lære at køre bil. 
Derfor bliver nyuddannede præster tilknyttet en mere erfaren 
præst som vejleder gennem de første år. Præster er imidlertid 
lige så forskellige som alle andre mennesker, og derfor er den 
nye efteruddannelse for præster tilrettelagt således, at der 
bliver taget størst muligt hensyn til den enkeltes styrker og 
kompetencer. Det kræver et spændende planlægningsarbejde, 
som jeg glæder mig til at være en del af.
Det skal så vidt muligt ikke blive til gene for sognene, og det 
vil der blive gjort meget for at undgå. Men da jeg skal frikøbes 
fra stillingen som sognepræst med 45 % skal der tilknyttes en 
vikar/hjælpepræst (det, man i gamle dage kaldte en ”kapellan”) 
til sognene. I de første måneder bliver det Maria Helbo (se 
præsentation andet sted i bladet) men på længere sigt slås 
stillingen op i et samarbejde med Tommerup og Broholm 
sogne på Vestfyn, der også skal have en vikar. Menighedsrådet 
har haft indflydelse på beskrivelsen af stillingen, og det bliver 
spændende at se, hvem der har lyst til at søge den.
Alt er nyt i øjeblikket, men der kan forhåbentlig skrives mere 
om det i næste kirkeblad. 

Der er ca. 50 kilometer fra Frankeklint i nord til Dovns Klint i 
syd. Så selv om Langeland til gengæld kun er ca. 10 kilometer 
bred på det bredeste sted ved Rudkøbing, er der nok at tage 
fat på, når øen er temaet ved vinterens Højskoleeftermiddage. 
Det er en ø med noget af den bedste danske landbrugsjord. 
Et sted, hvor fiskeriet har bragt velstand til, og så er det 
grevernes ø. Alt dette sammen med, at Langeland i dag har 
fået prædikatet udkantsområde og kæmper med økonomi og 
fraflytning. En kamp, øen ikke har tænkt sig at tabe.
Jeg holder som sædvanlig indledningsforedraget. Det 
bliver onsdag den 14. november kl. 14.30, og så ser vi på 
langelandske advents- og juletraditioner den 12. december.
Højskole er for alle – medbring brød og kop, så har vi lavet 
kaffe og te.

Høstgudstjenester Korsæsonen begynder igen

Uddannelseskonsulent

Højskoleeftermiddage Langeland

Er dagens tekst blot og bart et påbud om, at vi skal lade være 
med at bekymre os?
Nej, så let går det ikke.
Nogle gange vinder mennesker.
Andre gange vinder bekymringen.
Det er kamppladsen i ethvert menneskeliv.
Sådan har det også været, da Jesus holdt den bjergprædiken 
som dagens evangelietekst er hentet fra.
Også de mennesker, der levede den gang kunne bekymre sig.
Ellers var der ingen grund til, at Jesus talte om bekymring.
Men det er vigtigt i dag at lægge mærke til, at Jesus ikke siger, 
at vi skal lade være med at bekymre os. Det ved han godt, vi 
ikke kan.
Men det er ikke lige gyldigt, hvad vi bekymrer os om.
Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise 
og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke 
mere end maden, og legemet mere end klæderne?
Nuvel. Selvom mange mennesker til daglig går vældigt op i 

tøj og selvom medierne bugner af opskrifter og forslag, så er 
det generelt ikke bekymringen for sult og kulde, der fylder op 
i danskernes hverdag.
Heller ikke selvom høsten blev truet på livet af en dårlig 
sommer.
Derfor beder Jesus os om at lægge mærke til, hvad det i 
grunden så er, vi bekymrer os om.
Er det ikke mange gange om hinanden?
Om forældre eller børn. Om mennesker, vi læser om eller 
kender fra andre sammenhænge.
Og om den ukendte fremtid.
Vi skal ikke bekymre os om os selv, siger Jesus i dag. Os er 
der sørget for.
Af Gud.
Det får vi i dag lov til at sige tak for, og synge høstsalmer for.
Med tanke på hinanden og dem, der lider nød andre steder i 
verden.

Uddrag af Høstprædiken 2017 
over Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 24 til 34 – efter en sommer, der var noget anderledes end den, vi oplevede i år



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den 12. august       11.s.e. trin Ingen 10.15

Søndag den 19. august       12.s.e. trin 10.15   9.00

Søndag den 26. august       13.s.e. trin 14.00 kaffe UCL 10.15 UCL

Søndag den   2. september  14. s.e.trin Ingen  14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den   9. september  15. s.e.trin 10.15 MLH   9.00 MLH

Søndag den 16. september  16. s.e.trin Ingen 10.15 

Søndag den 23. september 17.s.e.trin 14.00 Høst 10.15 Høst

Søndag den 30. september   18.s.e.trin 10.15 MLH Ingen

Søndag den   7. oktober 19.s.e.trin 10.15 MLH   9.00 MLH

Søndag den 14.oktober       20.s.e.trin Ingen 10.15

Søndag den 21. oktober      21.s.e.trin 10.15 Ingen

Søndag den 28. oktober      22.s.e.trin   9.00 MLH 10.15 MLH

Søndag den   4. november  Allehelgen 15.00 Andagt 17.00 Andagt

Søndag den 11. november   24. s.e.trin Ingen 10.15 MLH

Søndag den 18. november   25. s.e.trin 10.15 Ingen

Søndag den 25. november   Sidste.   9.00  10.30 

Søndag den   2. december    1. s.i a. 14.00 Juletræ 10.15

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 friweekend 6. - 7. oktober
Embedet passes her af:
Maria-Louize Helbo, tlf. 23 23 15 16

Kirketider høst 2018

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”.
22. august (altergang)
26. september - MLH
24. oktober (altergang)
  7. november - MLH
19. december (altergang)

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

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.
Vikarierende sognepræst:  Maria-Louize Helbo  tlf. 23 23 15 16. 
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

For udefra kommende 
deltagere koster kaffe-
bordet kr. 30,00

Gudstjenester uden initialer afholdes af sognepræst Torkil Jensen
MLH betyder at gudstjenesten afholdes af Maria-Louize Helbo
UCL betyder at gudstjeneste afholdes af Ulla Charlotte Hansen
Da alting jo er nyt omkring Torkil Jensens arbejde som uddannelseskonsulent kan der forekomme 
ændringer. Disse vil fremgå af  hjemmesiden www.vesteraabyogaastrupkirker.dk og dagspressen.


