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Jul i vore kirker

Det første lys er Ordet, talt af Gud,
Der skabte liv, hvor alt var øde,
Med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
Med glæde over markens grøde.

Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds søn steg ned fra Himlens høje
Og delte jorden med os som sit hjem
Med al dens fryd og al dens møje.

Juletræet tændes også i år 1. søndag i advent
- den 27. november kl. 14.00

Det tredje lys har intet øje set,
Det lyser gennem hjertesorgen
Og melder, det umulige er sket,
Det tredje lys er påskemorgen.

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
En pinseglød i vores hjerte,
Så vi for dem, der intet lys kan se,
Kan tænde kun en lille kærte.

Glædelig Jul og Godt Nytår



Søndag den 11. december – 3. søndag i advent
Her vil vore dygtige kirkemusikere, kirkesanger Jette Berenth 
og organist Margrethe Schmidt bidrage til gudstjenesternes 
adventsstemning med nogle af de store, traditionelle 
julesange, bl.a.: 
Angels We have Heard on High: Traditionel fransk julesang 
Hark! The Herald Angels Sing: Tekst Charles Wesley.) 
Musik Felix Mendelssohn - Bartholdy. 
Det er kl. 9 i Vester Aaby og 10.30 i Aastrup

Søndag den 18. december 
kl. 9.00 i Aastrup Kirke

Vi synger julen ind 
sammen med 
Nabosognenes voksenkor
Ved denne morgenguds-
tjeneste medvirker Vester 

Skerninge pastorats Voksen-kor i gudstjenesten kl. 9.00 i 
Aastrup Kirke, hvor vi traditionen tro synger julen ind.
Koret ledes af organisten ved kirkerne, Anette Holm. Det har 
eksisteret siden 2011, og var i begyndelsen et lejlighedskor, 
som sang op til specielle kirkelige handlinger, første gang de 
9 Læsninger julen 2011. I dag er det et fast etableret blandet 
kor med 12 medlemmer på 3 stemmer. 
Repertoiret er hovedsageligt danske sange og salmer.

Julen i vore kirker 

Højskoleeftermiddage
Højskoleeftermiddagen den 7. december kl. 14.30 står i 
advent og julens tegn, men naturligvis med særligt henblik på 
vinterens tema om Ærø.
Efter nytår mødes vi den 11. januar, hvor organist og historiker 
Karsten Hermansen fra Marstal vil fortælle af karsken bælg 
om Ærøs historie.
På Ærø har man taget udfordringen ”Udkantsdanmark” 
op på en helt særlig måde. Det vil tidligere professor 
ved Aarhus Universitet, Viggo Mortensen fortælle om på 
højskoleeftermiddagen den 1. februar kl. 14.30 under titlen:

Hvad skal der til for at udkanten kan blive 
mulighedernes land?
Trods mange gode initiativer så fortsætter den overordnede 
samfundsudvikling, der har ført til en skævvridning af 
Danmark. Resultaterne konfronteres vi med dagligt: 
Forstoppelse i storbyerne og de deraf følgende trafikale 
og sociale problemer. Tømning af landet for meningsfuld 
aktivitet og de deraf følgende problemer med fraflytning og 
sociale problemer. Som svar på globaliseringen udvikles en 
konkurrencestat i hvis navn der træffes (eller ikke træffes) 
beslutninger, der fører os i den nævnte retning.
Men der ulmer et oprør - et oprør fra udkanten. Det omformer 
det politiske landskab og sætter en ny dagsorden: Dels skal 
de herskende ubalancer påvises; dels skal der fortælles nogle 
andre historier om udkanten, der viser, at det er mulighedernes 
land og frihedens sted. 

Torsdag den 24. november kl. 19.30 i Vester Aaby Kirke 

De ni læsninger
I år ”tyvstarter” vi julen lidt 
allerede den 24. november med 
De ni læsninger.
De ni læsninger er en stem-
ningsfuld Musikgudstjeneste, hvor 
der skiftevis bliver læst tekster fra 
biblen, skiftevis sunget salmer, 

korværker og spillet musik. 
Ved arrangementet deltager kirkernes eget kor samt Krarup 
Koret, og mon ikke dette fælleskor kan få taget på kirken til 
at lette bare en lille smule, når de stemmer i med ”Barn Jesus 
i en krybbe lå”?
Koret optræder desuden med værker af bl. a. John Joubert og 
Philip Faber.
Ind i mellem bliver der mulighed for, at alle kan synge med på 
nogle af julens smukke salmer.
De ni læsninger er oprindelig en engelsk tradition, som i 
stigende grad også holder sit indtog i danske kirker. I England 
holder man De ni læsninger den 24. december, i Danmark i 
tiden op til juleaften. Og i Vester Aaby bliver det altså den 24. 
november kl. 19.30.

Søndag den 27. november – 1. søndag i advent
Her er der traditionel gudstjeneste i Aastrup Kirke kl. 10.15.
Kl. 14.00 er der familiegudstjeneste i Vester Aaby kirke. Efter 
gudstjenesten samles vi på parkeringspladsen, hvor spejderne 
vil servere gløgg og æbleskiver, og ikke mindst vil vi tænde 
årets juletræ.

Selvom cikorien endnu ikke 
blomster, når vi tager til Ærø 
den 17. maj, så kan dette 
billede af den lille Tranderup 
Kirke minde os om her midt 
i vinterens mørke, at det nok 
skal blive sommer igen.

Viggo Mortensen er dr. theol. og har 
forskningsmæssigt beskæftiget sig med 
religiøse forandringsprocesser. Nu, 
hvor han bor på Ærø, har han været 
medinitiativtager til bevægelsen Oprør 
fra Udkanten, der sætter den herskende 
samfundsudvikling til debat. Han har 
sammen med Finn Slumstrup udgivet 
bogen Oprør fra Udkanten. De modtog 

for dette arbejde i 2015 De fynske mediers Bland-dig-pris og 
i 2016 Den sydfynske Initiativpris.

Vinterens sidste møde i 
konfirmandstuen finder sted 
den 8. marts, hvor vi vil 
samle op på vinterens tema 
og planlægge vores tur til 
Ærø som finder sted onsdag 
den 17. maj.



Evangeliet til Juledag er budskabet om Ordet, der blev kød og tog 
bolig iblandt os.
Så vi ser den herlighed som den Enbårne har fra Faderen, fuld af 
nåde og sandhed.
Men Ordet var før alle tider. Derfor er der ikke tid i Juleevangeliet 
som evangelisten Johannes fortæller det for os i dag.
Og derfor skal vi også stå stille, når vi hører det. Ikke kun fordi vi skal 
være nøjagtige med alle ordene om ordene. Men simpelthen også 
fordi det er Julemorgen.
En stille morgen. I dag skal vi ikke gå som hyrderne til barnet ind. I 
dag skal vi ikke løbe af sted for at møde Ordet. I dag skal vi prøve 
bare at kunne være.
Være til stede.
Fordi vi mødes af Ordet som bare er.
Fordi der ikke er tid i Ordet. Fordi der ikke er tid i Gud.
Kun nåde og sandhed.
Den nåde og sandhed, vi får at se Julemorgen. Får lov til at modtage 
julemorgen.
Just som vi troede, at det hele var til ende. At Julen kulminerede med 
juleaften.
Just der møder vi Ordet om begyndelsen.
Ordet fra begyndelsen møder os.
Igen.
Det møder os i stilhed. Det får os til at standse op og høre.
Men når vi har hørt det, skal det også sætte os i bevægelse igen. Når 
vi har hørt det og sunget om det julemorgen. 

Uddrag af prædiken til Juledag 2015 
over Johannesevangeliet kapitel 1 vers 1 til 14:

Til Nytår går vi ind i året 2017. Det år er 
blandt meget andet året for fejringen af 
reformationsjubilæum. Det vil man komme 
til at høre meget mere om i årets løb.
Sognepræst Torkil Jensen har sammen med 
sognepræst Rikke Gotfredsen, Jordløse, 
i det seneste år været med til at forberede 
fejringen her på Fyn. Der er planlagt en 
række begivenheder gennem hele året. 

Nogle som enkeltstående arrangementer, andre som forløb 
over en længere periode.

Fastelavnssøndag den 26. februar opfordres der til plantning 
af et træ i de fynske sogne. Ideen har også sit udspring i 
Wittenberg, hvor der er plantet 500 træer som optakt til 
reformationsjubilæet. Sognepræst Torkil Jensen plantede 
Fyens Stifts træ i 2014.

Vi planlægger naturligvis også træplantning den dag.  
Læs mere i dagspressen og på hjemmesiden 
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk når tiden nærmer sig.

Præstegårdene skulle historisk få stor betydning som sognets 
samlingspunkt og kulturelle centrum. Det markerer man 

Lørdag den 31. december – nytårsaftensdag er der 
gudstjeneste i Aastrup Kirke kl. 15.00 og dagen efter – 
nytårsdag er der gudstjeneste i Vester Aaby kirke kl. 16.00. 
Efter begge gudstjenester serveres der et glas champagne i 
våbenhuset.
Og så slutter vi julen Helligtrekongers aften torsdag den 5. 
januar kl. 19.00 med at synge julen ud i Vester Aaby kirke. 

Gudstjenester omkring Nytår

”og at solen fra sit skjul, ønsker os en glædelig jul”

Så skal vi sættes i gang igen. Så skal vi ud i tiden igen.
Men lige nu i denne time skal vi ikke.
Her får vi lov til at gå ind i det øjeblik fra Gud, der ikke har tid i sig. 
Ikke har tanker om alt det, der skal nås, om alt det, der venter.
Kun nåde og sandhed.
Tid standset af glæde.
Det er ny begyndelse for mennesker, der tror de kender alt til 
begyndelser og afslutninger. Kun kender til at sorg kan standse tid.
I som tunge stier træde, 
stands,
og hør, 
her er dør, 
til den sande glæde.

Babyrock og rul i kirken
Har du og din mor og far lyst til at rocke og rulle sammen med 
andre babyer, så begynder vi Babysalmesang i Vester Aaby 
kirke onsdag den 11. januar kl. 10.30-11.30.
Vi hygger os med sang og kiks, rasleæg, guitarmusik, dans, 
vug og fri rul på madras. Alle er velkomne!
Evt. tilmelding til organist Margrethe Schmidt: 
30172928 eller mail: margretheschmidt@gmail.com   

i Den fynske Landsby i Odense med en stor udstilling, der 
åbnes 1.april af biskop Tine Lindhardt. Samtidig vil der også 
lokalt blive markering af præstegårdens betydning – dette sker 
i samarbejde med Folkemindesamlingerne i Abildhuset.
Den allerstørste markering af jubilæet er nok det, der har 
fået navnet ”Kirkens Døgn”. Det finder sted i dagene 8.-9. 
september og Menighedsrådet har holdt møde med byens 
foreningsliv om en 
fælles markering af 
disse dage. Det er 
dog på nuværende 
tidspunkt kun på 
tegnebrættet.

Fyens Stifts reforma-
tionsfejring har sin 
egen hjemmeside  
www.reformationfyn.
dk hvor man kan 
læse om alle arrange-
menterne og få et 
historisk overblik over 
reformationen her på 
Fyn.

Reformationsjubilæum



   Vester Aaby Aastrup

Søndag den 13. november 25. s.e.trinitatis Ingen 10.15
Søndag den  20. november  Sidste s. i kirkeåret 10.15 Ingen
Torsdag den  24. november 9 læsninger 19.30 Ingen
Søndag den  27. november   1. søndag i advent 14.00 juletræ*) 10.15
Søndag den   4. december 2. søndag i advent Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den  11. december 3. søndag i advent 10.30*)   9.00*)
Søndag den  18. december 4. søndag i advent Ingen   9.00 Vi synger julen ind*)
Lørdag den  24. december  Juleaften 16.00 14.30
Søndag den  25. december Juledag   9.00 10.15
Mandag den  26. december 2. juledag 10.15   9.00
Lørdag den  31. december  Nytårsaften Ingen 15.00 Champagne
Søndag den  1. januar   Nytårsdag 16.00 Champagne Ingen
Torsdag den  5. januar Helligtrekongers aften 19.00 Vi synger julen ud*) Ingen
Søndag den    8. januar 1. s.e.HTK Ingen 10.15
Søndag den   15. januar 2. s.e.HTK 10.15   9.00
Søndag den   22. januar 3. s.e.HTK   9.00 10.15
Søndag den   29. januar 4. s.e.HTK 10.15   9.00
Søndag den  5. februar Sidste s.e.HTK   9.00 10.15
Søndag den   12. februar Septuagesima 10.15   9.00
Søndag den   19. februar Seksagesima 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den   26. februar Fastelavn Fællesgudstjeneste 14.00 Plant et træ*)
Søndag den  5. marts 1. s.i fasten Ingen 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 3.-4. decem-
ber og vinterferie 13.-20. februar.  
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk

Kirketider vinter 2016-2017

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”.
21. december (altergang)
18. januar
22. februar (altergang)
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 
Kirkeværge i Vester og Aastrup 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

Graver Aastrup Kirke:
Vakant
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

*) Se særlig omtale


