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VESTER AABY KIRKE

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som drog til lave hytter ned
med nytårsgaver: Fryd og fred!

Glædelig Jul og Godt Nytår!
AASTRUP KIRKE

Salmesangsaftner
Sammen med kirkens organist Tina Christiansen og
kirkesanger Ulla Hvidtfeldt vil vi også i denne
vinter synge nogle af salmebogens salmer og
højskolesangbogens sange. Vi vil samtidig
høre lidt om salmerne og deres forfattere
og midt i det hele holder vi en kaffepause.
Der er næsten altid én eller anden
salmedigter, der har jubilæumsår. I 2014
er det en af de store – det er nemlig
250-året for Hans Adolph Brorsons død.
Det vil vi naturligvis markere i denne
sammenhæng.
Der bliver salmesangsaften i Vester Aaby kirke
tirsdag den 14. januar og i Aastrup kirke onsdag
den 12. februar – begge dage kl. 19.30.

Gravere og gudstjenester

Julekoncert

i Vester Aaby kirke 8. december kl. 19.00
Sang – og ikke mindst korsang – er den mest oprindelige form
for musik, og det frembringer stadig den dag i dag en helt
særlig stemning, når et kors flerstemmige klang får lov at stå
helt alene, uden instrumentledsagelse. Og når så sangen får
udfolder sig i et kirkerum, som er bygget specielt med henblik
på at give lyden ekstra klang og fylde, så opstår der altid magi.
En sådan oplevelse venter den. 8. december kl. 19.00, hvor
Faaborg A Cappella Kor gæster Vester Aaby kirke. Koret synger
en buket af julesange – gamle og nye, kendte og ukendte,
danske og udenlandske. Repertoiret til denne koncert er – i to
hovedafdelinger – bygget op omkring henholdsvis engelsk og
dansk juletradition, men der er også musik af fransk og tysk
oprindelse på programmet; således er et af hovednumrene
det kendte jule-hit ”O hehre Nacht”. Koncerten slutter med
en stribe af de mest kendte danske julesalmer i forskellige
arrangementer.

I forbindelse med, at Aastrup kirke fik ny graver blev stillingen
omstruktureret, så der er et større samarbejde med Vester
Aaby kirkes graver. Det betyder blandt andet, at de ”deler”
gudstjenesterne imellem sig, således at en graver kan passe
begge søndagens gudstjenester. Dette betyder samtidig, at
graverne ikke altid kan være tilstede under gudstjenesterne,
da de skal klargøre eller lukke den anden kirke samtidig.

Ombygning af orglet
i Vester Aaby kirke
Det var et efterhånden gammelt ønske, der gik i opfyldelse,
da menighedsrådet i efteråret kunne vedtage at ombygge og
udvide orglet i Vester Aaby kirke. Planen er at lade orgelbygger
Svend Hjorth Andersen fra Nordsjælland udvide orglet med 6
stemmer og et manual, således at musikken meget bedre kan
komme til sin ret gennem de mange variationsmuligheder, der
følger med. Det nuværende orgel i Vester Aaby kirke er fra
1976 og har gjort god fyldest. Det er derfor godt, at store dele
af dette orgel kan genbruges i bestræbelserne på at udstyre
Vester Aaby kirke med et instrument, der i 2014 svarer til de
instrumenter, der i dag finde i de fleste kirker af Vester Aaby
kirkes størrelse. Ombygningen financieres af de midler, der
indkom ved salget af Lindegaarden i 2008. Arbejdet kan gå i
gang, når projektet er godkendt af Fyens Stift.

Faaborg A Cappella Kor vil være velkendte i Vester Aaby
kirke for mange gode julekoncerter gennem årene. Koret har
eksisteret siden 1976 og har siden da konstant haft mellem 40
og 50 medlemmer. Korets dirigent er Ole Dahl.
Der er gratis adgang til koncerten.

Familiegudstjeneste i Vester Aaby Kirke
Søndag den 1. december er det 1. søndag i advent. Det
vil vi traditionen tro markere med familiegudstjeneste i
Vester Aaby kirke kl. 14.00. Konfirmanderne medvirker ved
gudstjenesten, der er tilrettelagt, så familiemedlemmer i alle
aldre kan være med. Efter gudstjenesten er der julehygge i
konfirmandstuen i præstegården.

Julesang
Søndag den 22. december er det 4. søndag i advent og
lige før det går løs. Vi vil markere dagen med læsninger og
salmer i Vester Aaby kirke kl. 9.

Syng julen ud

Vester Aaby kirke set fra en for de fleste uvant side nemlig organistens plads.

Når vi er kommet efter nytår og al julemusikken er forstummet, kan der blive lidt stille. Søndag aften den 5.
januar kl. 19.00 i Vester Aaby kirke vil vi derfor synge
nogle af julesalmerne en sidste gang i denne omgang. 5.
januar er Hellig Tre Kongers aften og fra gammel tid den
aften julen sluttede.

Julekoncert

i Aastrup kirke 15. december kl. 19.00
Søndag den 15. december kl. 19.00 afholdes en stemningsfuld
julekoncert i Aastrup kirke. Medvirkende ved koncerten er
mezzosopran Anne Roed Refshauge, som sammen med kirkens
organist Tina Christiansen, har sammensat et spændende og
smukt program med klassisk julemusik som bl.a. vil indeholde
flere værker fra den nordiske musiklitteratur.
Inspireret af mezzosopranens smukke røst vil der også blive
lejlighed til at synge et par af vore elskede julesalmer, ligesom
der vi blive mulighed for at høre solostemmer for orgel.
Mezzosopran Anne Roed Refshauge
er solistuddannet klassisk sanger
fra Syddansk Musikkonservatorium
i Odense. Hun er en aktiv
sangerinde, som kan opleves i
talrige koncertsammenhænge.
Anne Roed Refshauge har
stor erfaring med opera og
musicals, hvor hun bl.a. har
medvirket i adskillige opsætninger på Den Fynske
Opera, Odense Internationale Musikteater og senest i Det Ny
Teaters store opsætning af Andrew Lloyd Webbers ”Love never
dies”. Foruden sin klassiske profil er Anne Roed Refshauge
også aktiv inden for folkemusik og har udgivet to anmelderroste
CD’er med folkemusiktrioerne ”Gryr” og ”Svestar”.
Der er gratis adgang til koncerten.

Ny organist
Efter vores organist Kåre Brønserud fik andet arbejde i sommer
søgte menighedsrådet ny organist. Det blev Tina Christiansen,
der begyndte 1. september. Også her i kirkebladet skal
der lyde et hjerteligt velkommen. Vi har allerede gennem
nogle måneder haft glæde af Tina Christiansens spil i kirke,
konfirmandstue og på plejehjemmet og ser frem til det fortsatte
samarbejde. Vi håber, du må blive rigtig glad for at være her.
Om sig selv skriver Tina:
Mit navn er Tina Christiansen, og jeg
er pr. 1. september 2013 ansat som
organist ved Vester Aaby og Aastrup
kirker. Jeg er kandidatuddannet ved
musikkonservatorierne i Aarhus og
Malmö med Solistklasse som overbygning og afsluttede mine studier
denne sommer. Ved siden af arbejdet
ved kirkerne spiller jeg jævnligt koncerter
rundt omkring i mange forskellige sammenhænge.
Jeg har allerede oplevet en meget positiv og imødekommende
modtagelse fra såvel menighedsrådet, personalet, menigheden, konfirmanderne som fra kirkegængerne ved plejehjemsgudstjenesterne, og jeg glæder mig til at lære alle bedre
at kende og fortsætte et godt samarbejde.
Jeg holder meget af kirkens traditionsrige højmesseform
og vores vidunderlige salmeskat, og jeg ser det som en
spændende og vigtig opgave at finde og spille god musik, som
kan understøtte budskabet og kirkeårets tekster samt medvirke
til at skabe den rette stemning ved bryllupper og begravelser.
Og så brænder jeg for mit instrument – orglet. Alle, som måtte
få lyst til at hilse på, se nærmere på kirkens orgler, spørge ind
til musikken, eller hvad det nu måtte være, er til enhver tid
velkomne til at kigge forbi orgelbænken efter gudstjenesterne.

Juleprædiken
Juledag har vi lov til at spørge, hvad det har med vores jul at
gøre, at et barn bliver født i en stald i en krybbe. Det var ikke
en ønskejul for den lille nye familie på rejse fra Nazareth til
Betlehem. Og vi hører ikke noget om, at Josef havde gaver
med til Maria og den lille nyfødte.
Ingen mor-og-barn-buketter.
Kun rumsterende dyr i baggrunden og en gennemtrængende
lugt af stald.
Men det er tegnet, vi får, siger englene til forskrækkede
mennesker.
Derfor er det lige præcis det tegn, der ligger til grund for alt
det andet, der er sker omkring os, når det er ved at være jul.
Fordi Guds gave til mennesker julenat ikke afhang af den
værdi, mennesker gav den, men af den værdi Gud har givet
de mennesker, der fik gaven julenat.
Det er den værdi, der betyder noget, når vi pakker op.
At være kendt af giveren.
Og mennesker er kendt af Gud.
Til trods for det holdt han sig ikke tilbage. Sparede ikke det
mest kostbare, han havde, sin egen Søn.
Men sendte Ham til verden.
Som tegn på sin kærlighed.
Og det er kærligheden, der betyder noget, når det bliver jul.
Det er den, der kan mærkes, når gaverne er pakket op.
Eller kan savnes, når gaven fra den, der ikke var med i denne
jul ikke mere ligger under træet.
Vi lever i en verden i forandring. Slægt skal følge slægters
gang som vi synger i
én af vore julesalmer.
Men selvom verden er
i forandring forbliver
tegnet fra julenat det
samme som det altid
har været.
I dag er der født Jer en
frelser i Davids by;
Han er Kristus,
Herren.
Det tegn får vi.
Det er Guds julegave.
Til hele folket.
Uddrag af prædiken
juledag 2012 over
Juleevangeliet
(Lukasevangeliet
kapitel 2 vers 1 til 14)

Studiekreds
2014 er et sandt jubilæumsår. For at tage nogle af
begivenhederne fra en ende af, kan nævnes:
150-året for slaget ved Dybbøl i 1864, 100-året for udbruddet af 1. Verdenskrig i 1914 og 25-året for Murens
fald i1989. Hvad er et jubilæum og hvorfor skal vi markere
disse og andre begivenheder? Det spørgsmål vil vi rejse ved
denne vinters studiekreds, hvor vi naturligvis også vil se
nærmere på de begivenheder, der markeres.
Man medbringer som sædvanlig brød og kop, så er der
lavet kaffe og the.
Første møde dag bliver tirsdag den 21. januar kl. 19.30 –
så aftaler vi videre derfra.
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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”.
18.december (altergang)
22.januar
26.februar (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 28.-29.
december og ferie 27. januar til 2. februar samt 17.23. februar.
Embedet passes af sognepræst Ole Buhl Nielsen,
Brahetrolleborg. Tlf. 62 65 11 21, mail: obn@km.dk

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: Tina Christiansen, Tlf. 29 47 04 95. Mail: orgvaabyaastrup@gmail.com
Kirkepersonalet har fridag mandag
Graver Vester Aaby kirke:
Lene Caspersen
Præstegårdsvej 9, Vester Aaby
5600 Faaborg. Tlf. 51 16 92 66
Mail: grvaaby@gmail.com

Graver Aastrup Kirke:
Lone Pedersen
Svendborgvej 326, Aastrup, 5600 Faaborg
Tlf. 20 20 17 33
Mail: graastrup@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

