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Koncert
- Læs mere inde i bladet

Det nye menighedsråd

Nyt børnekor

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Der sættes i disse år fokus på Folkekirken 
og Folkekirkens fremtid.  

Det er temaet i vinterens studiekreds i præstegården, 
og det er temaet ved Forårsmødet 
i Aastrup Forsamlingshus 4. april.

Folkekirken har også fået sit eget logo, der ses herover 
i fastetidens lilla farve.



Årets konfirmander

Det nye menighedsråd

Kistebærerlaug

Mindeord

Konfirmation 2014
Søndag den 7. april kl. 10.00 konfirmeres i Aastrup Kirke:

Henriette Sloth, Svendborgvej 292
Jonas Bruus, Svendborgvej 280

Søndag den 14. april kl. 10.00 konfirmeres i Vester Aaby Kirke:

Sille Elisabeth Christensen, Strandvejen 79
Trine Louise Christoffersen, Faurshøjvej 12
Peter Clausen, Munkeparken 11
Mikkel Bøgebjerg Hansen, Faurshøjvej 6
Anders Fauerby Jensen, Pottemagervej 7
Maja Schmidt Jensen, Pottemagervej 4
Michelle Johansen, Svendborgvej 445
Magnus Widriksen Jørgensen, Frisenvængevej 2
Andreas Lajer Mikkelsen, Strandvejen 18
Andreas Fabricius Nielsen, Krøllegaardsvej 10
Nina Amanda Pedersen, Bøgebjergvej 21
Tobias Tofte Rasmussen, Sølvbjergvej 6
Cecilia Bøje Skov, Frederiksbergvej 40
Jens Ravn Thyssen, Skovgaardsvej 12

Det nye fælles menighedsråd for Vester Aaby og Aastrup 
sogne er nu trukket i arbejdstøjet og opgaverne er fordelt. Det 
første møde efter konstitueringen blev holdt den 8. januar, 
hvorfra nedenstående billede stammer. Menighedsrådet 
har nu fået sin egen rubrik på kirkernes hjemmeside 
www.vesteraabyogaastrupkirker.dk – her kan man se 
referat af møderne og dato for næste møde samt, hvordan 
menighedsrådet har konstitueret sig.

Gennem snart mange år har der været diskussion om, hvem 
der egentlig i forbindelse med begravelser og bisættelser 
havde ansvaret for, at kisten blev bragt ind i kirken forud for 
handlingen. Problemet spidsede til, da Arbejdstilsynet i 2008 
gik ind i sagen og fastsatte en øverste grænse for, hvor meget 
gravere og gravermedhjælpere må løfte.
Menighedsrådet har været omkring mange løsningsforslag, 
der indbefattede ramper og lifte. Sagen har dog nu 
fundet en mindelig og salmonisk løsning, idet tidligere 
menighedsrådsformand Niels Krogh tog initiativ til oprettelse 
af et kistebærerlaug. Der var stor beredvillighed hos de 
adspurgte, og der skal her lyde en stor tak for hjælpen. I 
forbindelse med begravelser og bisættelser møder nu på skift 
3 mand op og hjælper bedemanden med at bringe kisten på 
plads i kirken.
Oprettelsen af kistebærerlauget blev markeret med en hyggelig 
sammenkomst i konfirmandstuen 8. januar.

Der er også konfirmation til næste år:
Det bliver 27. april i Vester Aaby og 4. maj i Aastrup.

Fra venstre: Jens Haastrup, Aastrup, Bent Møller, Vester Aaby, John Tornhøj, 
Vester Aaby, Birgitte Hansen, Aastrup, Niels Erik Thing, Vester Aaby (formand), 
Hans Beuschau, Aastrup, Thomas Ravn, Vester Aaby, Gunnar Møller, Aastrup.

Fra venstre: Ejnar Christoffersen, Helge Dahl Jensen, Holger Pedersen, Svend 
Aage Tommerup (der i øvrigt forevigede stiftelsen til sognefilmen), Mogens 
Lysholt, Niels Krogh, Halldor Sørensen, Anders Hansen, Niels Erik Thing. 
I mødet deltog også graver Lene Caspersen og Tove Krogh.

Koncert med Vox Aros

Juledag 2012 døde Bente Hansen.
Der gik et chok gennem Vester Aaby, da det blev kendt, 
at Bente ikke er mere. Hun var med sit lyse væsen og sin 
utrættelige energi en ”institution” i byen i ordets bedste 
betydning. Savnet er og vil vedblivende være stort.
Bente Hansen blev medlem af Vester Aaby menighedsråd 
i år 2000 og var gennem årene formand for kirke- 
og kirkegårdsudvalg. Hun stod her for kontakten til 
håndværkere i forbindelse med reparationsarbejder og 
kom med mange gode ideer til forbedringer og ændringer. 
Bente vil også blive husket for sin praktiske indsats ved 
kirkekaffe, højskoleeftermiddage og andre arrangementer, 
der krævede planlægning og håndelag.

Æret være Bente Hansens minde
Bente Hansen er i menighedsrådet blevet afløst af 1. 
suppleanten Thomas Ravn, Vester Aaby.



4. maj

Vester Aaby kirke 2. marts kl. 16.00.
Vox Aros, der har base i Aarhus, består udelukkende af 
mandsstemmer. Et sådant kor kan noget helt specielt med 
klangen, noget som et blandet kor eller et pigekor ikke kan. 
Mændenes stemmer smelter sammen i en smørblød balsam 
for sindet, og giver lytteren en følelse af tryghed og ro. Vox 
Aros har eksisteret siden 2003, og er et dygtigt og velklingende 
kor på et højt niveau både klangmæssigt og musikalsk. 
Koret synger både verdslig og kirkelig musik. En af årets 
tilbagevendende traditioner er en rundtur på Skanderborg 
festival med små koncerter. Til koncerten i Vester Aaby synges 
en blanding af de to genrer med hovedvægt på den kirkelige. 
Det hele finder sted lørdag d. 2. marts kl. 16.00 i Vester Aaby 
kirke og der er gratis entré. Entréen er inklusiv efterfølgende 
kaffe i våbenhuset. Velkommen til en unik koroplevelse.

Vi er meget interesserede i at oprette et børnekor i tilknytning 
til kirken. Til det skal vi bruge børn, som interesserer sig for 
sang og musik. Det er ikke nødvendigt at have forudgående 
kendskab til kor. Vi søger i første omgang børn på klassetrinene 
0.-4. klasse. I koret kommer vi til at arbejde med musik, som 
har tilknytning til kirken, men også andre ting. Med tiden er 
der mulighed for at deltage i korstævner og tage på tur. At 
synge i kor er en god udvikling for dit barn: udover at give 
barnet glæden ved selv at lave musik, så skærper det også 
barnets koncentrationsevne og fokus. Spørg dit barn, om 
det har lyst til at deltage. Det er gratis at være med i koret. 
Hvis barnet går på Bøgebjergskolen, kan det måske huske, at 
organisten Kåre har været på besøg ved morgensang og lave 
en lille introduktion. 
For nærmere information kontakt organist Kåre Brønserud på 
51949590 eller kpiano@gmail.com

Forårsmøde i Aastrup Forsamlingshus 
4. april kl. 19.30.
I 2009 udgav Kaj Bollmann debatbogen 
”Kirke til tiden – visioner for en 
folkekirke i forandring”. Han beskriver, 
hvordan folkekirken altid har udviklet 
sig i forhold til skiftende livsformer 
i samfundet og taget den folkelige 
baggrund alvorligt. Det skal den også 
gøre i dag, hvor mennesker lever helt 
anderledes end for bare 50 år siden, 
siger han. I foredraget giver han en række 
eksempler på udviklingen og bud på, hvordan man kan tage 
den alvorligt i kirken.
Kaj Bollmann var indtil 2010 generalsekretær i Kirkefondet, 
som rådgiver menighedsråd og præster bl.a. om udvikling af 
nye arbejdsformer i kirken. Nu er han sognepræst i Jyllinge 
ved Roskilde fjord. Kaj Bollmann har endvidere holdt sin 
barndoms sommerferier i Aastrup.

Gudstjenesten langfredag er en såkaldt liturgisk gudstjeneste, 
hvor vi på prædikenens plads vil høre beretningerne om 
tilfangetagelsen og korsfæstelsen af Jesus.
Til at understøtte dagens tema får vi besøg af to strygere. Det 
er Emilie Spanget på violin og Lotte Ørtoft på cello. De to 
piger har tidligere medvirket ved flere af kirkens gudstjenester. 
Strygernes fint resonerende klang er med til at give 
gudstjenesten et andægtigt og stemningsfuldt præg, som hører 
dagen til. Der spilles musik, som har noget med dagens tunge 
tema at gøre og som passer dertil i stemning.

Sidste år blev der afholdt gudstjeneste med efterfølgende 
kirkekaffe 4. maj om aftenen i Aastrup Kirke. Det vil vi gerne 
gentage i år ved at afholde søndagens gudstjeneste i Aastrup 
lørdag aften kl. 19 og efterfølgende høre frihedsbudskabet 
medens vi drikker kaffe i sakristiet i Aastrup kirke.

Koncert med Vox Aros

Nyt børnekor 
i Vester Aaby kirke

Musikledsagelse ved
 gudstjenesterne langfredag

Kirke til tiden 
– foredrag med Kaj Bollmann



  Vester Aaby Aastrup

Søndag den 17. februar 1.s. i fasten  10.15    9.00
Søndag den 24. februar 2.s. i fasten    9.00  10.15
Søndag den 3. marts 3.s. i fasten  10.15    9.00
Søndag den 10. marts Midfaste  Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen
Søndag den 17. marts Mariæ Bebudelse  10.15    9.00
Søndag den 24. marts Palmesøndag    9.00  10.15
Torsdag den 28. marts Skærtorsdag  19.00  16.00
Fredag den 29. marts Langfredag  10.30 lit.gudstj.    9.00 lit. gudstj. Se omtale  
Søndag den 31. marts Påskedag    9.00  10.15
Mandag den 1. april 2.påskedag  10.15    9.00
Søndag den 7. april 1.s.e. påske  Ingen  10.00 konfirmation
Søndag den 14. april 2.s.e.påske  10.00 konfirmation  Ingen
Søndag den 21. april 3.s.e.påske  Ingen  14.00 Ole Buhl Nielsen
Fredag den 26. april Bededag    9.00  10.15
Søndag den 28. april 4.s.e.påske  10.15    9.00
Lørdag den 4. maj   Ingen  19.30 se omtale
Søndag den 5. maj 5.s.e.påske    9.00  Ingen
Torsdag den 9. maj Kristi Himmelfartsdag  10.15    9.00
Søndag den 12. maj 6.s.e.påske    9.00  10.15 
Søndag den 19. maj Pinsedag  10.15    9.00
Mandag den 20. maj 2.pinsedag    9.00  10.15
Søndag den 26. maj Trinitatis  10.15    9.00
Søndag den 2. juni 1.s.e.trin  Ingen  10.15
Onsdag den 5. juni Grundlovsdag  17.00  Ingen
Søndag den 9. juni 2.s.e.trin  10.15    9.00
Søndag den 16. juni 3.s.e.trin  14.00 Ole Buhl Nielsen  Ingen

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”.

27. februar – altergang
27. marts – altergang (påske)
24. april
15. maj – 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 friweekend 9.-10. marts, 
21.-22. april og 15.-16. juni.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21  mail: obn@km.dk

Vester Aaby kirke:
Graver: Lene Caspersen, Eskebjergvej 11, 
5762 Vester Skerninge, Tlf. 51 16 92 66 
Træffes tirsdag til fredag 12 til 13. 
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

Aastrup Kirke:
Graver: Ingrid Andersen, Eskemosegyden 60, 
Aastrup, 5600 Faaborg. Tlf. 62 61 54 55 
Træffes tirsdag til fredag 12 til 13.

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
Organist: Kåre Brønserud, Tlf. 51 94 95 90  Kirkepersonalet har fridag mandag
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