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I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
I Jesu navn en gylden høst.
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Årets konfirmander

Personalenyt

Søndag den 27. april var der konfirmation i Vester Aaby kirke.

Forreste række fra venstre:
Laura Amalie Jensen, Sofie Kerstine Stengaard Borup, Freja 
Chelsea Ann Oddersborg, Signe Thiesson Tornhøj, Sasia 
Madeleine Kornerup Frederiksen og Karina Agermose Mathiasen.

Mellemste række: 
Anna Hovalt Jensen, Ellen Hansen, Celine Pedersen og Maja 
Lage Poulsen.

Bagerste række: 
Mikkel Vejlgaard Hansen, Tobias Nielsen, Mandla Peter Lund 
Thing og sognepræst Torkil Jensen.

Der var i år ikke konfirmation i Aastrup.

Konfirmationsforberedelse 2015

Nyt fra aktivitetsudvalget

Der er endnu ikke fuldt overblik over, hvorledes kon-
firmationsforberedelsen skal foregå efter skolereformen. Der 
er navnlig forskel på Faaborg-Midtfyn kommune og Svendborg 
kommune.
Skoleelever, der går i 7. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune – 
og det vil i vore sogne primært betyde Faaborg Sundskole  – skal 
først påbegynde konfirmandforberedelsen efter efterårsferien. 
Hvordan undervisningen kommer til at foregå for elever fra 
Vestermarksskolen vides på nuværende tidspunkt ikke.
Men vi håber, der er mere klarhed over sagen, når vi mødes 
til konfirmandindskrivningen. Det bliver i år onsdag den 13. 
august kl. 17 – 19 i konfirmandstuen i præstegården.

Man er naturligvis altid velkommen til at henvende sig, hvis 
man har spørgsmål.

Nogle har måske bemærket, at der i år ikke er arrangeret en 
aftentur til en kirke i nærheden. Selvom vi har haft nogle 
gode aftenture i forsommeren gennem årene, synes vi i 
menighedsrådets aktivitetsudvalg, at tiden er inde til at prøve 
noget nyt. Hvad det er, har vi ikke helt på plads, men vi vender 
naturligvis tilbage, når der er nyt.

Også i år holder vi Grundlovsmøde den 5. juni 
i forhåbentlig flot sommervejr. Vi mødes til 
kaffebord kl. 15 og slutter med en gudstjeneste 
kl. 17. Hvis vejret tillader det holdes begge dele  
i præstegårdshaven – ellers i konfirmandstue og 
kirke.
Årets Grundlovstaler 
er provst Lars Ole 
Jonssen, Faaborg, der
også vil stå for 
gudstjenesten. Kåre 
Linnebjerg og Klaus 
Thormann leverer 
musikken.

Sidst i marts måned modtog vi besked om, at vores dygtige 
organist Tina Christiansen har fået nyt job. Det blev således 
kun til 10 måneder i stillingen her hos os. Men det har været 
10 forrygende måneder, hvor vi har fået lov til at nyde Tinas 
store talent. Jeg vil derfor gerne på menighedens og egne 
vegne sige Tina Christiansen mange tak for musikken, i kirke, 
i konfirmandstue og på plejehjemmet. Vi vil ønske Tina god 
vind fremover i den nye stilling.

Tina Christiansen har sendt nedenstående til kirkebladet:

Som bekendt har jeg opsagt min stilling som organist ved 
Vester Aaby og Aastrup Kirker med udgangen af april måned, 
idet jeg pr. 1. maj er blevet ansat ved Brahetrolleborg, Krarup 
og Øster Hæsinge kirker. 
Min ansættelse i Vester Aaby og Aastrup har været min første 
faste organiststilling efter afslutningen af min uddannelse ved 
musikkonservatoriet, og jeg kunne ganske enkelt ikke have 

forestillet mig et bedre sted at påbegynde mit virke. Der har altid 
været en rar atmosfære og en god opbakning både i kirkerne, 
på plejehjemmet og i præstegården, hvilket har gjort det til en 
stor fornøjelse at spille musik og akkompagnere salmesangen. 
Det skal menigheden have tak for. Jeg vil desuden gerne rette 
en særlig tak til hele personalet og menighedsrådet for et 
godt og givende samarbejde og en dejlig åbenhed over for de 
ideer, som jeg undervejs er kommet med.
Jeg glæder mig til de musikalske udfordringer, som venter mig 
ved Brahetrolleborg kirkes unikke orgel, men det er også med 
vemod, at jeg forlader Vester Aaby og Aastrup. Jeg vil altid 
mindes min tid her med megen glæde og taknemmelighed, 
og jeg ønsker en god sommer og alt godt fremover for alle, 
som har tilknytning til de to kirker.

Tina Christiansen

Menighedsrådet har nu opslået den ledige organiststilling, og 
vi håber at have en ny organist ansat senest den 1. juli.

Grundlovsmøde



Mindetavlen i Aastrup kirke
Vinterens studiekreds i 
præstegården beskæftigede 
sig med 2014 som 
jubilæumsår. Det indbe-
fattede naturligvis også 150-
året for slaget ved Dybbøl 
den 18. april 1864. Krigen i 
1864 har vi et særligt minde 
om i Aastrup kirke, hvor der 
hænger en mindetavle over 
Peder Nielsen.
Vi har med tak modtaget et 
indlæg om Peder Nielsen fra 
Sten Krarup. Sten Krarups far, 
Vilhelm Krarup, var præst 
ved Vester Aaby og Aastrup 
kirker og ligger sammen med 
sin hustru begravet på Vester 
Aaby kirkegård.

Død i krigen1864
I Aastrup Kirke er der en marmortavle, hvor der står:
Peder Nielsen, 5. Regiment, 4. Kompagni, nr. 327
Såret ved Dybøl 27. marts 1864, død på Augustenborg 
Lazaret 8. april.
Skænket af våbenbrødre i Aastrup.

Jeg er blevet bedt om at undersøge, hvem Peder Nielsen var 
og evt. de nærmere omstændigheder i forbindelse med, at 
han blev såret. 
Peder Nielsen var født 4. februar 1839 som søn af husmand 
og væver Niels Sørensen i Aastrup og hustru Karen 
Andersdatter. Han havde en søster, Johanne Nielsdatter, som 
blev gift med en Jens Svendsen, og de to er oldeforældre til 
Aastrups mangeårige købmand, nyligt afdøde Niels Fabricius-
Svendsen, hvis far og bedstefar var købmænd i byen før ham.
Peder Nielsen blev indkaldt til aftjening af sin værnepligt ved 
5. bataljon den 2. juli 1862 og hjemsendt i november samme 
år. Blev genindkaldt 1. november 1863. Ved genindkaldelsen 
blev der opstillet fire nye kompagnier. Bataljonen blev 
fordoblet og blev så betegnet som 5. Regiment.  
5. bataljon (i 1864: 5. Regiment) fik i 1950 navnet 6. regiment, 
senere Fynske Livregiment (nu nedlagt), stadig med hjemsted 
i Odense. Det havde det også, da Peder Nielsen blev indkaldt 
i 1862, efter at det fra 1852 – 59 havde ligget i fæstningen 
Rendsborg – også med værnepligtige fra Fyn.

Den 2. december 1862 marcherede 5. regiment – det var 
dengang soldaterne virkelig kunne marchere – fra Odense via 
Assens – Aarøsund til Sydslesvig og deltog i øvelser dér. Sidst 
i december marcherede regimentet til nogle landsbyer nord 
for Rendsborg, til vagttjeneste ved Ejderen – grænsen mellem 
de to hertugdømmer, Slesvig og Holsten. Da krigen brød ud 
marcheredes tilbage til Dannevirke, hvor regimentet besatte 
et område sydvest for Slesvig by, omkring den gamle hærvejs 
forløb.
Her angreb et par prøjsiske kompagnier den 5. februar ved 
middagstid de danske forposter, der var fra Peder Nielsens 
kompagni – om han var med ved vi ikke, men én soldat, vist 
nok fra Peder Nielsens deling (nr. 293), faldt.
Samme dag – først på aftenen – kom ordren til tilbagetog, og 
næste dag (6. februar) ved middagstid nåede Peder Nielsens 
regiment Flensborg, men kom ikke under tag, og den følgende 
nat til kl. 4 morgen stod Peder Nielsen og hans kammerater 
under åben himmel for at sikre tilbagegangen for dem, der 
endnu ikke var nået tilbage. Marchen fortsatte derefter til Als 
og den 7. februar om aftenen nåede man til Ulkebøl nord for 
Sønderborg. Hovedparten af regimentet havde ikke fået søvn 
i øjnene siden den 5.meget tidlig morgen.
Efter ankomsten til Als deltog Peder Nielsen i kampene ved 
Dybbøl, herunder i en batalje den 17. marts ved landsbyen 
Ragebøl. Her faldt der 40 mand af regimentet og 74 blev 
såret, men ikke Peder Nielsen. Han blev såret 10 dage senere, 
da hans kompagni rykkede ind i en stilling ved skanse X 
(mellem den nuværende jernbane og vejen mod Aabenraa). 
De nærmere omstændigheder kender vi ikke. Måske var det 
i forbindelse med passage af pontonbroerne over Alssund, 
som de danske enheder måtte passere, når de rykkede fra 
hvileområderne på Als til stillingen. De riflede prøjsiske 
kanoner kunne skyde, så granaterne kunne nå broen, og 
prøjserne viste præcis, hvornår der blev afløst.
I 5. bataljons korrespondancebog i Rigsarkivet fremgår det af 
et brev til udskrivningsdistriktet, at menig af 1862 4. CP, nr. 
327 Peder Nielsen (Aastrup) døde den 8. april. Derimod har 
det ikke muligt i arkiverne at verificere, at han blev såret den 
27. marts, som der står på tavlen.

Litteratur:
• Krigen 1864 – Den anden slesvigske krig i politisk og 
 krigshistorisk belysning af Svend Bjørke, Henning F. Kiær 
 og J.W. Gordon Norrie. København, Strubes Forlag, 1968
• En dansk militærafdeling gennem 325 år af F.C.E. Mørch,
 København, H. Hagerup, 1939.

Tirsdag den 26. marts modtog vi det triste budskab, at Ruth 
Jørgensen var afgået ved døden efter længere tids sygdom.
Ruth Jørgensen blev ansat som organist i Aastrup i begyndelsen 
af 1980’erne, og fra 1986 spillede hun i begge kirker.
Menighederne i begge sogne kom til at kende Ruth Jørgensen 
som et menneske med sine meninger og sine meningers mod, 
men først og fremmest som et menneske med et godt humør 
og en helt utrolig pligtfølelse over for sit arbejde. Ruth gik på 
pension med udgangen af januar 2010.

Vi kunne godt have ønsket Ruth Jørgensen et længere otium, 
men sådan skulle det altså ikke være.

Æret være Ruth Jørgensens minde.

Mindeord



   Vester Aaby Aastrup

Fredag den  16. maj Bededag 10.15 19.00

Søndag den  18. maj 4.s.e.påske   9.00 10.15

Søndag den  25. maj 5.s.e.påske 10.15   9.00

Torsdag den  29. maj Kristi Himmelfartsdag   9.00 10.15

Søndag den  1. juni 6.s.e.påske Ingen Ingen

Torsdag den  5. juni Grundlovsdag* 17.00 Lars Ole Jonssen Ingen

Søndag den  8. juni Pinsedag   9.00 10.15

Mandag den  9. juni 2. pinsedag 10.15   9.00

Søndag den  15. juni Trinitatis   9.00 10.15

Søndag den  22. juni 1.s.e.trin 14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen 

Søndag den  29. juni 2.s.e.trin   9.00 10.15

Søndag den 6. juli 3.s.e.trin 10.15 14.00 kirkekaffe

Søndag den  13. juli 4.s.e.trin 14.00 kirkekaffe   9.00

Søndag den 20. juli 5.s.e.trin 10.15   9.00

Søndag den 27. juli 6.s.e.trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den 3. august 7.s.e.trin  14.00 Ole Buhl Nielsen Ingen

Søndag den  10. august 8.s.e.trin Ingen 14.00 Ole Buhl Nielsen

Søndag den  17. august 9.s.e.trin   9.00 10.15

Søndag den  24. august 10.s.e.trin 10.15 Lars Ole Jonssen Ingen

Søndag den  31. august 11.s.e.trin   9.00 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 den 21.-22.
juni og ferie fra 21. juli til 10. august.
Embedet passes her af sognepræst Ole Buhl Nielsen, 
Brahetrolleborg tlf. 62 65 11 21  mail: obn@km.dk

Kirketider sommer 2014

* se særlig omtale

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”.
14. maj
  4. juni – altergang
Der er ikke gudstjeneste i juli

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 
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

Graver Aastrup Kirke:
Lone Pedersen
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: Vakant
Kirkepersonalet har fridag mandag


