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Koncert
- Læs mere inde i bladet

Grundlovsdag

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.



Årets konfirmander

Restaurering i Aastrup

Årets aftenudflugt til en kirke i nærheden går i år til Egense 
Kirke. Her vil sognepræst Mads Davidsen fortælle om kirken 
og dens historie og vi vil høre om den kommende renovering 
af kirken. Efter rundvisningen i Egense kirke drikker vi aften-
kaffe i Øster Skerninge Forsamlingshus. Turen foregår i egen 
bil. Der bliver afgang fra Aastrup kirke kl. 18.30 og fra V. 
Aaby kirke kl. 18.35. Af hensyn til forsamlingshuset har vi i 
år tilmelding til udflugten. Tilmelding kan ske til Sognepræst 
Torkil Jensen, tlf. 62 61 64 20 eller mail toje@km.dk

I forbindelse med istandsættelsen af sakristiet i Aastrup kirke blev det besluttet, at også 
ligstenen over Eiler Brockenhuus til Nakkebølle og hans to hustruer, Berthe Friis og Anne Bille, 
skulle restaureres. Torsdag den 4. april kunne konservator Leif Vognsen og hans medhjælper 
Thomas Neumeyer så sammen med arkitekten Martin Jonø fra CW-arkitekter i Svendborg 
gøre status over arbejdet. Ligstenen over Eiler Brockenhuus er udført i sort ”basalt-kalksten”. 
Tiderne og skiftende rengøringsmetoder havde efterladt et gråt slør over stenen. Dette lag 
blev langsommeligt fjernet vedhjælp af natursæbe og forskellige redskaber – deriblandt en 
tandbørste! Leif Vognsen fortalte, at stenen oprindeligt er udført på Gotland og fragtet hertil. 
Den er udført som halvfabrikata, idet ansigterne er tilføjet senere sammen med de mange 
våbenskjolde, der omkranser figurerne. Som et særligt kuriosum ved stenen kan det ses, at 
den er udført medens Eiler Brockenhuus stadig var i live – den mangler nemlig dato og år for 
hans død.  Denne er derfor lidt usikker, men man mener, han døde omkring 1601.
Stenen fremstår nu sort med isprængte hvide ”gnister” af skaldyr fra Gotland.Samtidig med 
restaureringen af den store ligsten i sakristiet blev ankrene ved en anden stor ligsten, nemlig 
den over hans forældre Susanne og Jakob Brockenhuus, udskiftet på grund af rust. Denne sten 
befinder sig bag altertavlen i kirken. Endelig blev en af sarkofagerne i tårnkapellet restaureret. 
Disse sarkofager rummer familien Cicignon, der ejede Nakkebølle i 1700-tallet. 

Konfirmation i Aastrup Kirke 7. april: 
Fra venstre: To fanebærere: Peter Clausen og Jens Ravn Thyssen, 
derefter: Henriette Sloth, Jonas Bruus og sognepræst Torkil Jensen

Konservator Leif Vognsen 
forklarer restaureringen af Eiler 
Brockenhuus’ ligsten i Aastrup 

kirke.

Konfirmation i Vester Aaby Kirke 14. april: 
Bageste række fra venstre: Magnus Jørgensen, Jonas Rasmussen og sognepræst 
Torkil Jensen.
Mellemste række: Andreas Nielsen, Andreas Mikkelsen, Anders Jensen, Peter 
Clausen, Jens Thyssen, Mikkel Hansen.
Forreste række: Sille Christensen, Nina Pedersen, Michelle Johansen, Trine 
Christoffersen, Cecilia Skov og Maja Jensen.
De to fanebærere er Nina og Jonas Bruus.

Aftenudflugt onsdag d. 19. juni



Årets konfirmander

Koncert

Med udgangen af marts stoppede Ingrid Andersen 
som graver ved Aastrup Kirke. Selvom Ingrid 
er et beskedent menneske, lykkedes det 
at markere hendes arbejdsophør ved 
en spontan ”reception” skærtorsdag 
eftermiddag. Her fik vi sagt tak til Ingrid for 
hendes meget dygtige arbejde som graver. 
Arbejdet har fungeret ude og inde, og 
med venlig fasthed har Ingrid vidst og vist, 
hvordan tingene skulle gøres. Vi vil ønske 
Ingrid Andersen et godt otium. Samtidig 
er menighedsrådet gået i gang med at slå 
graverstillingen i Aastrup op. Der arbejdes 
med forskellige modeller, der blandt andet kan 
inddrage et samarbejde med graveren ved Vester 
Aaby kirke. Man kan læse mere om dette i næste kirkeblad.

Grundlovsdag
5. juni 

i Præstegårdshaven 
i Vester Aaby 

Graveren stopper i Aastrup

Et bysbarn gæster Vester Aaby Kirke.
Orgel- og sangkoncert i Vester Åby kirke.
Tirsdag d. 21. maj kl. 19 afholder organist 
Kåre Brønserud og sanger Thomas 
Krogh en koncert i Vester Åby kirke. Ved 
koncerten vil Kåre opføre værker for orgel, 
som han skal bruge til den forestående 
eksamen i orgel ved kirkemusikskolen i 
Løgumkloster. Koncerten bliver samtidig 
en afsked med organist Kåre Brønserud, 
som starter i en ny stilling i Kolding d. 1. 
juni. Sanger (og bysbarn) Thomas Krogh 
leverer ved koncerten sang akkompagneret 
af klaver, hvor operaarier og vellidte sange 
bliver præsenteret.”

Onsdag den 5. juni er det Grundlovsdag. 
Det vil vi også i år markere i 
præstegårdshaven.
Vi begynder med med fælles kaffebord 
kl. 15 og slutter med en gudstjeneste. 
Hvis vejret er til det holdes også den i 
haven – eller i kirken. 
Årets Grundlovstaler er tidl. sognepræst 
Einar Fog-Nielsen, Faaborg.

Med beklagelse har vi modtaget meddelelsen 
om, at Kåre Brønserud stopper som organist 
pr. 31. maj. Vi ønsker Kåre god vind 
fremover i sin nye stilling som organist ved 
Brændkærkirken i Kolding.
Vi har lært Kåre at kende som en meget 
dygtig musiker, der er gået ind til 
arbejdet med lyst til at lære og lyst til at 
bidrage. Ikke mindst har Kåre brændt for 
at gøre musiklivet omkring vore kirker 
spændende og afvekslende. Mange 
gode musikere har optrådt i kirkerne ved 
højtiderne og ved koncerter.  
Tak for det!

Kåre Brønserud stopper 
som organist

I forbindelse med sin fratræden 
har Kåre Brønserud sendt nedenstående 
til kirkebladet:

Kære menighed i Vester Åby og Aastrup sogne.
Efter 3 år som organist i kirkerne, har jeg valgt at søge nye 
udfordringer. Jeg har fået en ny stilling i Kolding, som jeg 
starter i d. 1. juni 2013. Stillingen er mere omfattende rent 
tidsmæssigt og giver mulighed for et tæt samarbejde med 
gode kollegaer.
Rigtig gode kollegaer har jeg også haft her på Sydfyn, og 
det er med stor beklagelse, at jeg må forlade de smukke 
lunde, bakker og havets glimten på det sydlige Fyn. Jeg 
har altid følt mig vel modtaget hernede, og man har givet 
mig plads til at være den person, som jeg er. Det har været 
en fornøjelse at hilse på alle de søde og hjælpsomme 
mennesker, som har sin gang i kirkens regi. Jeg håber, at 
vi kommer til at mødes jævnligt fremover. Jeg er i hvert 
sikker på, at jeg vil blive ved med at vende tilbage til 
de sydlige egne på fyn, for både landskabet og folket er 
broget og tiltalende.
En stor tak skal lyde til menighedsrådet – både til de 
gamle medlemmer og til de nye. Tak for god behandling 
og lydhørhed. Også tak til mine tætte samarbejdspartnere 
Ulla og Torkil. I har været nogle dejlige kolleger, og det 
samme kan jeg sige om Lene og Ingrid.
Personaleforholdene ved kirken er i en omvæltning. Der 
skal både oprettes ny graverstilling, omrokeres og nu skal 
der minsandten også findes en ny organist. Jeg ønsker alt 
held og lykke med opgaven og håber, at I finder en god 
løsning og får ansat nogle søde og dygtige medarbejdere 
– det vil være fortjent.
Jeg markerer min afsked med en fyraftenskoncert med 
orgelspil samt sang og klaver v. bysbarnet Thomas Krogh 
tirsdag d. 21. maj kl. 19 i Vester Åby kirke.
Herfra skal lyde et stort farvel og tak til alle. Det er med 
vemod, at jeg skal forlade sognet, men samtidig med stor 
optimisme og glædelig forventning om at mine veje nu 
føres videre ud og frem på livets vandring.
Mange gode hilsener og på gensyn.

Kåre Brønserud
organist



  Vester Aaby Aastrup

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 Ingen
Onsdag den  5. juni Grundlovsdag  17.00 Ingen
Søndag den  9. juni 2.s.e.trin    9.00 10.15
Søndag den  16. juni 3.s.e.trin  10.15    9.00
Søndag den  23. juni 4.s.e.trin    9.00 10.15  dåb
Søndag den  30. juni 5.s.e.trin  10.15   9.00
Søndag den   7. juli 6.s.e.trin  Ingen  14.00  Ole Buhl Nielsen
Søndag den  14. juli 7.s.e.trin  14.00  Ole Buhl Nielsen Ingen
Søndag den  21. juli 8.s.e.trin  10.15 14.00  Kirkekaffe
Søndag den  28. juli 9.s.e.trin    9.00 10.15
Søndag den    4. august 10.s.e.trin  14.00  Kirkekaffe Ingen
Søndag den  11. august 11.s.e.trin  10.15   9.00
Søndag den  18. august 12.s.e.trin    9.00 10.15
Søndag den  25. august 13.s.e.trin  14.00  Ole Buhl Nielsen Ingen

Andagter 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”.

15. maj (altergang)
19. juni (altergang
Der er ingen andagt i juli

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 27. maj til 2. juni og 
1.-14. juli.
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: Vakant.

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

Kirketider Sommer 2013

Indskrivning til konfirmation 2014 er onsdag den 14. august fra kl. 17 til 19.


