KIRKEBLAD
VINTER 2015-2016

VESTER AABY KIRKE

AASTRUP KIRKE

Julemusik

Byens Lys
Salmesangsaftener

Studiekreds
- Læs mere inde i bladet

1. søndag i advent 2014 blev juletræet ved
Vester Aaby kirke tændt første gang. Det
blev en flot eftermiddag med gløgg og
æbleskiver og et stort fremmøde.
Byens træ skal naturligvis også tændes i år.
Det vil ske efter gudstjenesten i Vester Aaby
Kirke 1. søndag i advent den 29. november
kl. 14.

Det bliver ikke den eneste måde, vi
markerer julen på i vore sogne. Der
bliver musikgudstjeneste med Faaborg
A Capellakor, der bliver Gospelkoncert i
Aastrup Kirke, og vi vil synge julen både ind
og ud i kirkerne.
Læs om dette og om alt det andet, der sker
inde i bladet.

Glædelig Jul og Godt Nytår

Dåb
Den danske Folkekirke er summen af alle de sognekirker, der
findes i Danmark, og de danske kirker, der findes uden for
landets grænser. Også landets valgmenigheder hører med til
Folkekirken.
Noget af det, der i Folkekirken bliver sat fokus på i disse år er
det faldende dåbstal. Der er bysogne, hvor dåbsprocenten er
helt nede under 50.
Det er ikke tilfældet i vore sogne. Der bliver ikke født så
mange børn som tidligere – det er et generelt problem i
Faaborg-Midtfyn Kommune, men vi kan ikke klage over
dåbsprocenterne.
Men netop fordi kirken er et fællesskab, kan vi på den anden
side heller ikke lade som ingen ting, når det mange steder
ikke mere er naturligt at lade sine børn døbe. Det er kirkens
vigtigste opgave at leve op til dåbsbefalingens ord om at gå
ud og gøre alle folkeslag til disciple ved at døbe i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn.
Nogle gange hører man, at dåben bliver sprunget over, fordi
de unge forældre ikke synes, de har råd til at holde fest.
Selvom man sagtens kan forstå argumentet, er det dog vigtigt
at adskille de to ting. Og det vi i kirken kan slå fast er, at dåben
på alle måder er gratis. Både som kirkelig handling og som
gave fra Gud. En gave, der gælder for livet, ja videre endnu.
Endelig er det værd at minde om, at selv om vi kalder det for
”barnedåb” bliver man aldrig for gammel til at blive døbt. Det
kan man blive i alle aldre. Når vi i kirken som regel døber
børnene inden for det første halve år og samtidig giver dem
et navn, så er det for endnu en gang at understrege, at vi som
mennesker hverken kan eller skal give noget til gengæld for
Guds gave i dåben. Den kan vi kun tage imod ”lige som et
lille barn” som det blandt andet hedder i ritualet.

Julemusik
Faaborg A Capellakor

2. søndag i advent - 6. december kl. 19.00 i Vester Aaby Kirke

Faaborg A Capellakor er en kendt og skattet gæst i Vester
Aaby kirke ved juletid. Der er vist ingen, der har helt
nøjagtigt tal på, hvor mange gange, vi har haft besøg af
koret.
Og nu får vi det så igen som en festlig optakt til julen i
Vester Aaby kirke. I år vil besøget forme sig som en
musikgudstjeneste med fællessalmer, kort prædiken og
ikke mindst 3 spændende indslag fra A Capellakoret. Det
bliver blandt andet en sats med titlen ”Julebudskabet” med
tekst af Stig Gohs og musik af korets dirigent Ole Dahl, og
det bliver med såvel negro spirituals som mere traditionelle
julesange og salmer.

Ringe Kirkes Gospelkor

3. søndag i advent - 13. december kl. 16.00 i Aastrup Kirke

Salmesangsaftener
Melodierne til de
791 salmer i vores
salmebog findes i
den blå såkaldte
koralbog – et digert
værk, der blandt
organister går
under kælenavnet
”haveflisen”.
Det er efterhånden blevet en fast tradition, at vi mødes en
aften i hver kirke til salmesangsaften. Her vil vi synge såvel
kendte salmer som nyere og måske mindre kendte salmer.
Og vi vil snakke om salmerne bagefter. Der skrives i disse år
salmer som aldrig før, og der arbejdes på at udgive forskellige
tillæg til vores ”nye” salmebog, der nu allerede er 13 år
gammel. Et antal kirker landet over er blandt andet udvalgt
som ”forsøgskirker” for nye salmer, og erfaringer herfra vil
indgå, når det skal lægges endeligt fast, hvilke salmer, der
skal med.
Vi får en kop kaffe eller the og en småkage på et tidspunkt i
aftenens forløb.
I vinter bliver der salmesangsaften i Vester Aaby kirke den 14.
januar og i Aastrup kirke den 23. februar – begge gange kl.
19.30.

Ringe kirkes Gospelkor er et kor med over 6o medlemmer,
der sætter rammerne for en dejlig oplevelse, når de giver
deres koncerter rundt om i landet.
Gospel er de afroamerikanske kirkers livsglade sang og
musik med rødder i slavernes frihedssang, og længsel
efter en værdig tilværelse. Gospel er et vidnesbyrd om,
hvordan sorg vendes til glæde. I sangene finder man alt
det, som kan tilføre ens tilværelse mere glæde, håb, fred og
taknemmelighed
Repertoiret spænder lige fra groovy moderne R & B- Gospel
til gode gamle spirituals og intense ballader.
Koret ledes af Anders Gustavsen Sprotte, en entusiastisk og
energifyldt dirigent, som formår at skabe en
fest og en harmoni blandt kor og koncertgæster hver gang.
Koret akkompagneres af de to meget dygtige musikere
Morten Jørgensen på bas og Lars Bruno på klaver.

Er Gud en mand, en kraft eller en engel?
Vores organist Margrethe Schmidt spurgte årets konfirmander:
Når man er tretten – fjorten år, er det måske ikke Gud eller
Guds eksistens, der fylder mest. Og så alligevel. For om knap
et halvt år, skal årets konfirmander stå i kirken og bekræfte, at
de er kristne.
Og det er de faktisk, kristne. I hvert fald optaget af livets store
spørgsmål.
- Gud er en kraft, siger en af dem. - En kærlig kraft. Nærmest
en slags skytsengel.
- Nej, nej, lyder det fra et par af drengene. - Gud er en mand,
der sidder oppe i himlen!
- Man kan ikke se Gud. For han er mere sådan over det hele.
- Han er ikke en mand, men nu siger vi ’man’. Det er det
nemmeste.
- Jeg har bedt til Gud, da jeg mistede en, jeg holdt af.
Følte du dig trøstet af det?
Der bliver rystet på hovedet. – Nej, men jeg bad!
- I min familie har vi været meget kristne og optaget af at gå i
kirke og bede. Så jeg er vant til at tænke på og tale om Gud.
Og jeg tror på ham. Jeg tror i hvert fald på et eller andet.
Selv om det er svært at tale om de helt store ting, har de mange
meninger og holdninger, årets konfirmander.
Men hvorfor vil I egentlig konfirmeres? Er det fordi, I tror på
Gud?
- Ja, men det er lige så meget, fordi det er en tradition.
- Sådan gør man bare.

- Min bror er også konfirmeret.
- Er der noget, der skræmmer jer ved at skulle konfirmeres?
- Ja! At jeg skal holde tale. Eller skrive en sang.
Næsten alle konfirmanderne har fået valget mellem enten det
ene eller det andet. Man kan mærke, de bliver lidt beklemte
ved tanken. Nogle skal måske kun have tyve med, andre
holder stor fest med tres. Men tyve eller tres, det er stadig
nervepirrende at stille sig op foran alle de mennesker og sige
noget.
- Jeg tror, jeg skriver en sang. Så bliver jeg ikke så nervøs, siger
en.
Hvad med gaverne? Glæder de sig? Om de gør!
- Ja, selvfølgelig. Jamen, jeg glæder mig sådan til det hele,
både det i kirken og festen, og gaverne.
En siger, han vil være tilfreds med 10.000 – 12.000.
De andre har ikke gjort sig så mange tanker om det.
Det handler i virkeligheden ikke nær så meget om pengene,
som det at samles. Blive fejret. Se familie og venner. Det er
altså lidt stort.
Og så er der tøjet. Alle pigerne får julelys i øjnene ved tanken.
Det skal være traditionelt. Flot, smukt, yndigt – og hvidt.
Et par af dem skal ind og se på kjoler snart. De glæder sig.
Og over det hele svæver Gud. Måske en kraft. Måske en
skytsengel. Måske en gammel mand på en sky.
Men han er der!

Studiekreds

Vi synger julen ind – og ud

En lille, men trofast skare har gennem årene mødtes til
studiekreds et antal gange i vinterens løb. Vi kan godt være
flere, så man er hjertelig velkommen.
I år vil emnet ganske bredt hedde
kristendom og islam. Det vil ikke
kun handle om mødet mellem
kristendom og islam, men også
behandle de to hver især. Hvad er
særkendet, hvad adskiller og hvad er
fælles?
Og en hel masse andre spørgsmål og
forhåbentlig bud på svar.
Man medbringer brød og kop, så er
der kaffe og the på kanderne.
Vi mødes første gang tirsdag den 12.
januar kl. 19.30 og aftaler så videre
derfra.
Menighedsrådet har også planer om
at afholde en foredragsaften ud fra temaet – det kan man læse
mere om i næste kirkeblad.

Helligdagene står lidt i kø ved juletid. Der er derfor lejlighed
til at ”eksperimentere” lidt med tider og former. Det er i løbet
af de seneste år blevet lidt af en tradition, at vi synger julen
ind 4. søndag i advent ved en morgengudstjeneste. Det bliver
i år i Vester Aaby kirke søndag den 20. december kl. 9.00.
Tidligere varede julen indtil Hellig Tre Konger. Det vil vi gerne
prøve at holde fast i ved at synge nogle af julesalmerne en
sidste gang Hellig Tre Kongers aften den 5. januar kl. 19.00 –
det bliver denne gang i Aastrup Kirke.

Gudstjenester ved Nytårstide
Menighedsrådet har besluttet at ændre lidt på gudstjenestetiderne omkring nytår. Der vil således blive holdt
gudstjeneste i Vester Aaby Kirke allerede nytårsaftensdag
den 31. december kl. 15.00. Efter gudstjenesten vil der
blive serveret et glas champagne i våbenhuset og vi ønsker
hinanden godt nytår inden vi går hjem for at høre Dronningens
nytårstale.
Dagen efter, den 1. januar holdes der gudstjeneste i Aastrup
kirke kl. 16.00. Også her vil der efter gudstjenesten blive
serveret champagne.

”Minikonfirmander”
Efter nytår vil vi tilbyde forløb for de såkaldte ”minikonfirmander” (3. klassetrin) – se mere om dette på
hjemmeside og i dagspressen, når tiden nærmer sig.
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15. november 23. s.e.trin
22. november Sidste s.i kirkeåret
24. november		
29. november 1. s. i advent
6. december 2. s. i advent
13. december 3. s. i advent
20. december 4. s. i advent
24. december Juleaften
25. december Juledag
26. december 2. juledag
27. december Julesøndag
31. december Nytårsaften
1. januar
Nytårsdag
3. januar
Hellig Tre Konger
5. januar
Hellig Tre kongers aften
10. januar
1. s.e. HTK
17. januar
Sidste s.e. HTK
24. januar
Septuagesima
31. januar
Seksagesima
7. februar
Fastelavn
14. februar
1. s.i fasten
21. februar
2. s.i fasten
28. februar
3. s.i fasten
6. marts
Midfaste

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”.
23. december (altergang)
27. januar
17. februar (altergang)
For udefra kommende deltagere koster kaffebordet kr. 30,00

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 fri 20.-23. november, 27.
december, 18.-20. januar, 23.-24. januar og 27.-28.
februar.
Embedet passes her 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: Margrethe Schmidt, tlf. 30 17 29 28. Mail: margretheschmidt@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

