Nu ringer alle klokker mod sky
det kimer i fjerne riger.
Hver søndag morgen højt på ny
stor glæde mod himlen stiger.
B. S. INGEMANN
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Lider du af stilheds-forskrækkelse?
Fra morgen til aften omgiver
vi os af lyde. Vækkeuret, der
ringer. Elkedlen, der koger.
Mobilen der siger mærkelige
bib hver gang, der tikker en
facebook opdatering eller en
snapchat ind. Høretelefonerne, der er i brug. I bussen. I
bilen. På løbeturen. Radioen
der kværner i baggrunden
som en ligegyldig lydkulisse
i det rum, hvor de daglige
rutiner udspiller sig. Eller
måske er det fjernsynet, der
tændes pr. automatik og kører i baggrunden den ganske
dag. Uden at der bliver ofret
særlig opmærksomhed på
det, der vises på skærmen.
Er grunden til, at vi fylder
vores dage med lyde mon
at vi lider af stilhedsforskrækkelse? At vi ikke føler
os tilpasse men utrygge
og forkerte når der er stille
omkring os?

Jeg holder af stilheden. Ja,
jeg kan faktisk ikke leve
uden stilhed. En stille morgen med min hund ud over
de sneklædte marker under
Guds høje blå og klare himmel. Se solen stå op som
en lysende kugle af ild, der
vokser frem af horisonten.
Se lyset komme til syne og
den nye dag blive til. Uden
lyd på. Det er sundt for sjælen. I stilheden kan sjælen
finde hvile. I stilheden kan
nye tanker blive født. Ideer
kommer til live. I uforstyrret
fred.
Næsten hver dag sker
det, at mine morgenture
i stilhed bliver brudt af en
ganske særlig lyd. Det er
kirkens klokker, der ringer.
Solen op, som man siger.
Der er dem, der ikke bryder
sig om lyden af kirkeklokken. Hvorfor holder vi ikke

bare op med at ringe med
den dag ud og dag ind? Det
gør vi ikke fordi vi hver dag
skal mindes om, at her midt
iblandt alle de andre huse
ligger der et ganske særligt
hus. Gudshuset. Det sted
hvor Gud mødes med sine
mennesker. Det sted hvor
Gud tager imod os. Velsigner os. Når vi med glæde
kommer med vores børn til
dåb. Når vi som konfirmander bekræfter vores kristne
tro. Når vi vies til hinanden
i kærlighed. Når vi med sorg
i hjertet tager afsked med
vores døde.
Kirkens klokker ringer til
gudstjeneste. Om søndagen. Sønnens dag. Den dag
Guds søn gik ud af sin grav. I
forårssolen. Kirkeklokken kalder os til kirke på den første
dag i ugen. Så vi kan træde
inden for i Guds nærhed.
Lade Guds ord til os lade os
op. Med glæde. Med tro.
Med kærlighed. Med håb.
Velsignet af Gud tage fat på
den nye uge.
Påskemorgen. Den morgen
som alle andre, der blev en
morgen som ingen andre,
ringer kirkens klokker. Af
glæde. Påskeglæde. Ud over

de dødes have. Klokkerne
synger om det under, der
skete i gravhaven. Da dagen
gryede. At Guds søn gik ud af
sin grav i påskesolen. At han
kan og vil forvandle dødens
mørke nat til opstandelsens
lyse morgen. Også for os.

Louise Schousboe

Mest for børn
»I dag er det kirkens fødselsdag«
Tirsdag d. 29. maj kl. 10.00
Vi inviterer alle børnene i
Aunslev vuggestue og børnehave til kirkens fødselsdag.
Vi skal synge fødselsdagssang høre en historie og
spise lagkage.

Sommerfest og
dåbsjubilæum
Søndag d. 10. juni kl. 10.30
Vi holder gudstjeneste for
hele familien. Vi sender
en særlig invitation til alle
jer, der er blevet døbt for
5 år siden til at komme og
være med til gudstjenesten

denne søndag. Efter gudstjenesten holder vi sommerfest
i haven ved præstegården.

»Vi samler
håb ind«
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag d. 11. marts
kl. 10.30 i Bovense kirke
Vi mødes til gudstjeneste
i Bovense kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten drager
vi afsted ud i sognene med
vores indsamlingsbøsser
for at deltage i Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling:
»Vi samler håb ind«.
Flygtningenes telte og skrøbelige huse står på skrånin-

ger, hvor de er i fare for at
styrte ned, når det regner.
Der mases og kæmpes, når
folk står i kø i brændende
sol eller øsende regn for at
få mad og lægehjælp. Men
midt i mørket er der håb og
glæde. På en sundhedsklinik
sad en bedstemor med et nyfødt barn i armene. Bedstemoderen smilede og lo. Hun
var så glad, at det smittede.
Den lille dreng skal have en
fremtid, hvor han ikke skal
sulte, hvor han kan føle sig
sikker, lege med andre børn
og, når den tid kommer, gå
i skole.
Det håb og den fremtid kan
vi være med til at give ham.
Ved at deltage i Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling.
Alle er velkomne til at være
med i indsamlingen. Mød
blot op til gudstjenesten.

Konfirmandforældremøde
Efter gudstjenesten d. 2.
april kl. 10.30 i Bovense
kirke vil jeg orientere om de
praktiske ting i forbindelse
med konfirmationen d. 15.
april.

Mest med
musik
Forårskoncert
Torsdag d. 8. marts
kl. 19.30 i Aunslev Kirke
Ringe kirkes Pigekor, der
her i foråret kan fejre sin 49
års fødselsdag består af 20
piger i alderen 13-20 år.
De synger ved alle gudstjenester i Ringe kirke året

rundt på nær i sommerferien og har ved siden af en
omfattende koncertvirksomhed. Koret har sunget
koncerter med Odense
Symfoniorkester og medvirket ved H.C Andersen prisuddelingen. Koret har rejst
i mange lande og har også
været i både Danmarks Radio og TV. Koret er gennem
ca. 30 år ledet af organist
og korleder ved Ringe kirke,
Kirsten Wind Retoft.
Ved koncerten d. 8. marts
er der forår på programmet,
aftensange og korværker af
blandt andet John Rutter.
Indimellem vil flere af pigerne også optræde solistisk
og selvfølgelig er der lejlighed til at også tilhørerne
kan få rørt stemmebåndede
undervejs.

Sognekor
Til pinse har kirken fødselsdag. Hurra, Hurra, Hurra!!
Vi vil gerne fejre kirkens
fødselsdag med sang og musik og i den anledning vil vi
samle sangglade mennesker
i et sognekor, der skal synge
i kirken til pinse.
Det er tanken, at vi vil
mødes et par gange inden
og øve nogle sange som
vi vil synge til gudstjenesten 2. Pinsedag. Kirke- og
kulturmedarbejder Kirsten
Petersen leder koret og vores
dygtige organist Anne Marie
Jørgensen spiller til.
Har du en lille sangfugl gemt
inden i dig, så meld dig og
vær med til at gøre kirkens
fødselsdag endnu festligere.
Vi mødes 2 onsdage d. 9/5
og d. 16/5 kl. 17.00-19.00
og holder generalprøve inden gudstjenesten 2 pinsedag kl.9.00
Tilmelding til Kirsten Petersen på mail: Kirjupet@
gmail.com eller SMS til
24652753

Påske i vores kirker
Påskevandring
Onsdag d. 21. marts
kl. 17.00 ved Aunslev kirke
Kom og oplev dagene i
ugen mellem Palmesøndag
og Påskedag. Vi skal møde
de mennesker, der oplevede
hvad der skete de dage og
høre deres øjenvidneberetninger. Vi møder Maria
Jesus mor, Pontius Pilatus,
en romers soldat og flere
andre.
Efter påskevandringen, som
ikke kun er for børn spiser vi
sammen i konfirmandstuen.
Alle er meget velkomne og
det er gratis at spise med.
Det er ikke nødvendigt at
melde sig til. Bare kom og
vær med!
Skærtorsdag d. 29. marts
kl. 17.30
Vil du spise med?
I Danmark kan vi lide at
spise sammen. Det har mennesker kunnet til alle tider.
Også til påske. For mere end
2000 år siden spiste Jesus
påskemåltid sammen med
sine disciple. Vi kan glæde
os over at mange har taget
imod invitationen til at mødes og spise sammen og det
er nu tredje år at vi inviterer
til påskemåltid: Skærtors-

dag kl.17.30 i konfirmandstuen.

eller mail mls@km.dk. Tag
din nabo i hånden og kom.

Menuen er lammesteg / kylling, flødekartofler og salat.

Alle er meget velkomne.
Kirkebilen kører.

Efter vi har spist sammen
følges vi til gudstjeneste
i Bovense kirke kl. 19.00.
Maden koster 100 kr., børn
50 kr. Tilmelding senest d.
16 marts på tlf. 65 36 12 00

Langfredag d. 30. marts
i Aunslev kirke kl. 16.00
Vi holder liturgisk gudstjeneste, dvs. en gudstjeneste
uden prædiken i Aunslev
kirke kl. 16.00.

Ved denne gudstjeneste
medvirker duoen Lunau og
Sund. Trine Lund (sang) og
Peter Lund (guitar) inviterer
os indenfor i et stille og
eftertænksomt univers med
deres smukke musik, der
snor sig mellem viser, salmer og rytmisk folkemusik.
Påskedag d. 1. april
Vi holder festgudstjeneste
i vores kirker som er smukt
pyntede med påskeliljer og
lys. Ved påskegudstjenesten
i begge vores kirker medvirker Morten Pedersen på
trompet sammen med vores
organist Anne Marie Jørgensen.

Store
Gudstjeneste
Bededagsved Storebælt
Kristi Himmelfarts dag
Aften Gudsd. 10. maj kl. 10.30
tjeneste og
Vi holder gudstjeneste med
varme hveder den smukkeste udsigt til
Torsdag d. 26. april i Hjulby
kirke
Vi mødes i kirken kl. 19.00
til gudstjeneste og bagefter
spiser vi varme hveder i
konfirmandstuen. Ved gudstjenesten medvirker Erik
Sørensen på sin klarinet.

Storebælt i det dejligste
forsommer vejr (håber vi!).
Efter gudstjenesten drikker
vi kirkekaffe.

Skulle vejret, imod al for
ventning, ikke vise sig fra sin
bedste side flyttes gudstjenesten til Aunslev kirke. Vi
får festlig musikalsk medvirken af Odense Seniorblæsere.

Morten Pedersen har været
en aktiv del af det fynske
musikliv i 25 år. Han har
medvirket som solist ved
kirkelige handlinger og
højtider. På Fyn er han
aktiv med trioen Trio Trut
og tyrolerensemblet De
Fynske Tyrolere.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder møder i konfirmandstuen ved præstegården i Skalkendrup. D. 18. april, og 23. maj.
Møderne begynder kl. 19.00 og der er offentlig adgang.

Program for »Klubben« i foråret 2018
Ca. hver tredje uge mødes klubben til en hyggelig
eftermiddag med fortælling sang og musik og andet
godt.
Taxa bestilles hos Iris Hansen tlf. 30 54 17 48, onsdagen
inden.
Der kræves heller intet medlemskab for at deltage.
Alle, der har lyst er mere end velkomne.
Torsdag d. 22. marts kl. 14.30
Vi får besøg af Henning Vemmelund Pedersen som vil
fortælle om sit arbejde i den internationale landbrugsudviklings fond gennem de seneste 31 år.
Hennings arbejde har strakt sig over 3 kontinenter og 11
lande afsluttende med 5 år i Vietnam og andre lande i
Sydøstasien.
Henning er opvokset som søn af naboen til præstegården i
Skalkendrup og her vil foredraget begynde.
Torsdag d. 12. april kl. 14.30
I flere år har vi afsluttet vintersæsonen med et spil Ban
ko. Den tradition holder vi også fast ved i år.
Torsdag d. 17. maj kl. 13.00
Tager vi på udflugt. Vi skal se den danske »Golden Gatebro«.
Broen blev bygget for over 100 år siden men i 85 år har
den ligget skjult midt i en massiv jorddæmning, der gik
tværs over Gudenåen.
Vi spiser en dejlig middag på Hotel Pejsegården inden vi
vender næsen hjemad.

Kirkens Hjemmeside
Husk at du kan orientere dig om alt, hvad der sker i
vores kirker, se billeder og finde andre relevante oplysninger på vores hjemmeside:
www.aunslevbovensekirker.dk

Hvor henvender man sig?
Præst:
Louise Schousboe
Skalkendrupvej 2, 5800 Nyborg
Tlf. 65 36 12 00
mail mls@km.dk
træffes alle dage undtagen
mandag.
Graver
Tommy Dinesen, Tlf. 65 36 13 18
Kirkesanger og kirkeog kulturmedarbejder
Kirsten Petersen, Tlf. 24 65 27 53
mail kirjupet@gmail.com
Organist
Anne Marie Jørgensen
Tlf. 61 69 28 51
Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
Aunslev

Bovense

Marts
Søndag d. 11. marts 		
10.30
Søndag d. 18. marts			
Palmesøndag d. 25. marts
09.30
10.30 KK
Skærtorsdag d. 29. marts		
19.00
Langfredag d. 30. marts
16.00
April
Påskedag d. 1. april
10.30		
2. påskedag d. 2. april		
10.30 KK
Søndag d. 8. april
19.00
Søndag d. 15. april
11.00
09.30
Søndag d. 22. april		
10.30
Torsdag d. 26. april			
Søndag d. 29. april
09.30**
Maj
Søndag d. 6. maj		
09.30
Kr. Himmelfartsdag d. 10. maj 10.30 KK
Søndag d. 13. maj		
10.30
Pinsedag d. 20. maj
10.30		
2. Pinsedag		
10.30 KK
Søndag d. 27. maj			
Juni
Søndag d. 3. juni
10.30 KK
09.30
Søndag d. 10. juni			

Hjulby

10.30

09.30

19.00

10.30 KK

09.30
10.30

10.30

Kirkebil: Kirkebilen kan benyttes ved alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i både Aunslev, Bovense og
Hjulby sogne. Det er også muligt at komme med selv om man bruger rollator eller kørestol. Det skal blot meddeles ved bestilling. Ring til 28 96 04 67 senest dagen før inden kl. 15.00.

Mark & Storm Grafisk A/S

De gudstjenester der er markeret med ** er ved sognepræst Kristina Løvenstrøm, Vindinge.
KK = kirkekaffe

