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Kære konfirmander, kære familier.
Så kom den da. Endelig. Dagen, som I har ventet på. Set frem til og glædet jer til. Rigtig længe. Alt for
længe. Det skulle jo have været i foråret, I skulle have været konfirmeret. Men det blev et forår, hvor
ingenting gik, som vi havde planlagt. Hvor alting måtte aflyses og udsættes. Det blev et forår, hvor vi
skulle passe på hinanden ved at holde afstand til hinanden. Vi kunne ikke mødes og være sammen.
Holde fest og fejre jer. Kære konfirmander. Men det kan vi i dag. Mon ikke I skulle være så heldige, at
der er nogle, der har tænkt på at give jer gaver i dag? Det har jeg faktisk også. Hvis I ser neden under
jeres stol, så finder I der en gave, der er pakket meget festligt ind. I en smuk gul plastikpose. I må gerne
åbne den. Nu. Kan I se, hvad det er? En rød hjertepude med arme? Jeg tænkte, at den måske ville
pynte på jeres værelse? Der er en dybere mening med den pude. Sidst vi var sammen, stillede jeg jer
et spørgsmål: Hvis I nu havde en dag tilbage at leve i, hvad ville I så bruge den dag til? Det spørgsmål
har jeg ikke hentet ud af den blå luft. Jeg kom til at tænke på det, da jeg hørte sangen ”En dag tilbage”
med Nick og Jay. Som jeg ved, at I også kender. I får lige et lille citat. ”Jeg ville ringe til gamle venner
og kærester / fortælle dem, at de har gjort mig til den jeg er. Jeg ville samle mine venner og familie op
og køre videre ud mod vandet i en samlet flok / så ville jeg tænke på, om jeg havde givet nok igen til
dem, der har givet mig så meget af dem.” En af jer konfirmander sagde straks, at det spørgsmål kunne
han simpelthen ikke svare på, for han gik ikke rundt og tænkte på den dag, han skulle dø. Nej. Og godt
det samme. Men jeg gav jer faktisk også det spørgsmål for at få jer til ikke at tænke over døden, men
over livet. Det liv der er dit. Og dit. Lever jeg mit liv på en god måde? Gør jeg, hvad jeg selv kan, for at
dagen i dag og dagen i morgen skal blive en god dag? Eller er jeg bare ligeglad? Det liv, I har fået, er
ikke bare noget, der skal overstås. Ligesom en kedelig dag i skolen. Sådan en dag hvor I ikke gider
noget som helst. Lov mig at I aldrig bliver sådan nogle sure og kedelige "det gider jeg ikke mennesker".
Prøv en gang imellem at lade være med sætte airpods i ørerne. Prøv engang imellem at lægge jeres
telefoner fra jer. Luk jeres ører op og lyt. Til fuglene der synger. Luk jeres øjne op og se den verden,
som I har fået jeres helt egen plads i. Vær vågne. Luk livet ind. Hvad svarede I nu på mit spørgsmål?
"Jeg ville sige farvel til alle, jeg elsker". "Jeg ville hygge mig med min familie." "Køre en sidste tur på min
crosser." "Holde en fest med familie venner og kæledyr." "Lave de ting jeg elsker at lave." "Hvis der var
en ting, jeg altid havde ønsket at prøve, ville jeg prøve det." "Gøre noget jeg ikke har gjort før." "Jeg ville
besøge alle dem, jeg holder af." "Sige til dem jeg elsker, at jeg elsker dem." Nogle fine svar. Kan I høre,
hvor meget kærlighed, der er i de svar? Kærlighed til det, I godt kan lide at lave. Kærlighed til de
særlige mennesker i jeres liv. Jeres familie. Jeres venner. Uden kærlighed går det ikke. Hvis ikke I
kendte kærligheden, hvordan ville jeres liv så være? Jesus vidste godt, at intet menneske kan leve
uden kærlighed. Og derfor gjorde han alt, hvad han kunne for at dem, han var sammen med, skulle
møde kærlighed. Guds kærlighed. Hvordan? Han trøstede dem, der græd. Han tilgav dem, der havde
gjort noget forkert. Han var sammen med dem, der ikke havde nogen at være sammen med. Han
helbredte de syge. Og han lærte sine 12 disciple, at de skulle gøre, ligesom han havde gjort. Det sagde
han til dem den sidste gang de spiste sammen Aftenen inden han døde. Jesus gjorde noget helt
usædvanligt den aften. Disciplene så ham bøje sig ned og vaske deres fødder. Det var det, som
husslaven plejede at gøre. Men nu gjorde Jesus det selv. For at lære sine disciple noget, de aldrig
måtte glemme. At de aldrig skulle gøre sig til herrer over andre. Jesus lærte sine disciple, at de
tværtimod skulle gøre, hvad de kunne for andre. Hjælpe andre. Tage sig godt af andre. Ligesom Jesus
også altid selv havde gjort. Se på jeres hjertepude. Med de to arme. Og husk. Det skal I også. Række
ud imod andre. Give en hjælpende hånd. Sende et smil afsted. Dem har I masser af på lager. Gøre
noget godt for andre. Give plads til andre i jeres liv. Tro på, at de mennesker I møder, vil jer noget godt.
Tro på, at Gud vil jer det bedste. Tro på, at I er Guds børn. Det blev du den dag, du blev døbt. Den dag
tog Gud imod jer. Den dag gav han jer en plads i hans hjerte. I dag tager Gud imod jer igen. Jeg er med
dig Daniel…. Jeg holder af dig, som det menneske du er. Jeg forlader dig aldrig. Det kan du stole på.
Ja, det kan I stole på, kære konfirmander. At I har Gud i ryggen. Også når I føler jer alene i verden.
Også når I synes, at det hele er svært. Så.. AFSTED med jer! Med puden under armen. Ud i livet. Lev
alt hvad I kan. Der er brug for jer derude. Held og lykke. Og stort til lykke med jeres konfirmation. Amen

Louise Schousboe

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
Søndag d. 20. september kl.10.30 i Hjulby Kirke
Ved denne gudstjeneste byder vi vores nye konfirmander
velkomne. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et
lille traktement.

Høstgudstjeneste

Søndag d. 27. september kl. 9.30 i Bovense kirke
og kl. 10.30 i Aunslev Kirke
Vores høstgudstjeneste er en festgudstjeneste.
En takkegudstjeneste.
Vi har hver især noget at sige Vorherre tak for.
Livet. Skaberværket. Dem, der har en særlig plads i vores
hjerter.
Vi må ikke glemme at sige tak for alt det, der aldrig må blive
en selvfølge for os. Takke Gud for hans ord til os. Takke ham
for nye kræfter og mod på livet. For overbærenhed. For
tilgivelse og en ny begyndelse. Ved denne festgudstjeneste
medvirker Alex Kingo på harmonika og Knud Erik
Jørgensen på violin.
Søndag d. 4 oktober kl.10.30 i Bovense Kirke
Ved denne gudstjeneste bliver det ikke præsten, der
betræder prædikestolen. Jeg har bedt et af vores trofaste
medlemmer af menigheden, Bente Sørup, om at holde
prædikenen denne søndag. Bente har også valgt de salmer
som vi skal synge. Menigheden har noget at glæde sig til.
Efter gudstjenesten drikker vi kirkekaffe.

Alle Helgen gudstjeneste

Søndag d. 1. november kl. 15.30 i Bovense Kirke
- og kl. 17.00 i Aunslev Kirke
Den første søndag i måneden holder vi en gudstjeneste, hvor
vi særligt mindes dem, der ikke længere er iblandt os. Dem,
der døde i det forløbne år. Det gør vi ved at læse deres navne
op og tænde et lys for dem.
Ved gudstjenesten medvirker Knud Erik Jørgensen på
bratsch.

Alle Helgen i Hjulby Kirke

Torsdag d.19. november kl.17.00
- i forbindelse med Skumringstimen.

MEST MED MUSIK

Skumringstimen

Vi vil dette efterår invitere til »Skumringstime« i vore kirker.
En gudstjeneste der begynder, når det er blevet mørkt udenfor. Kirkerne vil være oplyst af
levende lys og der vil også vil være mulighed for selv at tænde et lys. Det vil være en kort
gudstjeneste uden prædiken. En gudstjeneste, hvor musikken får en vigtig plads.
Vi holder skumringstime torsdag d. 22. oktober kl. 19.00 i Bovense Kirke, hvor guitarist
Simon Krebs medvirker, og d. 19. november kl. 17.00 i Hjulby Kirke, hvor operasanger
Daniel Waade medvirker. Alle er meget velkomne.

Simon Krebs

Daniel Waade

Spil Dansk Ugen
Spil Dansk Ugen er musiklivets festuge. Hvert år samler
Spil Dansk Ugen danskerne omkring fællessang.
Det er godt og sjovt at synge, og det er også sjovere at synge
sammen med andre. I år markerer vi Spil Dansk Ugen med
en sangaften torsdag den 29. oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen
ved Skalkendrup præstegård.
Sangen vil danne udgangspunktet for en aktiv aften med causeri
omkring musikken og aktiv medvirken i fællessangen.
Til at præsentere sangene får vi besøg af Lise Bech Bendix, som er
uddannet klassisk sanger og bosiddende i Nyborg.

Lise Bech Bendix

Sangaften

"Tradition og fornyelse i Højskolesangbogen"
Vi får besøg af Erling Lindgren, komponist og repræsenteret med
12 melodier i højskolesangbogen og 9 melodier i ”100 salmer”.
I november kommer en ny udgave af højskolesangbogen – hvordan
vil den forny traditionerne? Vi vil tage lidt forskud på at lære nogle
af de nye sange at kende – og så vil vi ellers tage på en rundtur i
den fantastiske sangbog, snuse til både nyt og gammelt, give tekster
og melodier et par ord med på vejen – og så vil vi naturligvis synge
sangene! Vel mødt den 11. november kl. 19.30 i konfirmandstuen
ved Skalkendrup præstegård.

Erling Lindgren

SIDEN SIDST
Stor tak til det gamle menighedsråd
1. søndag i advent træder et nyt menighedsråd i funktion. Her skal der lyde en stor tak til de
medlemmer, der forlader rådet. Tak til dem, der på hver deres måde har ydet en stor
indsats for vores lokale kirker. Påtaget sig det ansvar og den arbejdsopgave, der er
nødvendig for, at vi overhovedet kan have velholdte og velfungerende kirker, som vi kan
mødes i og være stolte af her, hvor vi bor.
Stor tak til Lotte Mikkelsen, Charlotte Jensen,
Paul Christian Dinesen, Solvejg Hansen
og Anne Viby Jensen.

Tak til Kirsten
Vores kirkesanger og kirke-kultur medarbejder Kirsten Petersen har valgt at sige sin stilling
op for at indlede et nyt kapitel i sit liv. I de år, Kristen har været ansat ved vores kirker, har
hun udover at synge i kirken også taget del i livet og fællesskabet i vores menigheder med
stor energi og entusiasme.
Kirsten har været, ja hun er en ildsjæl.
Fuld af gode og kreative ideer,
som mennesker omkring hende i alle aldre har
haft meget glæde af.
En stor tak til Kirsten skal lyde her.
Vi siger ikke farvel men "På Gensyn!"

Bibel – Bibliotek
I marts måned i år kom der en ny oversættelse af vores Bibel på gaden. Bibelen 2020. I flere år
har oversættere og sprogfolk arbejdet på at give de gamle ord nye klæder. Sørget for at gøre
det bibelske sprog meget mere enkelt og klart. Lettere at forstå. Der er måske dem, der vil
mene, at Bibelen er en kedelig bog. Det er det modsatte, der er tilfældet. Bibelen er fuld af
drabelige og bloddryppende fortællinger om mord og had og svigt.
Bibelen er også fuld af de smukkeste
og mest bevægende fortællinger om kærlighed og venskab.
Bibelen er en skattekiste fuld af livsvisdom.
Har du lyst til at få syn for sagen, så får du nu
mulighed for at låne en Bibel 2020 med dig hjem.
Vi opretter et lille Bibel-Bibliotek i vores konfirmandstue.
Du kan låne en Bibel med dig hjem i en måned.
Det eneste du skal gøre er at henvende dig til Louise Schousboe på tlf. 65 36 12 00 eller mail
mls@km.dk.

STUDIEKREDSEN

”Kvinderne skal tie stille i menighederne og underordne sig mændene” – har Paulus virkelig
sagt det? Mente han det? Hvem var Paulus? Var han en fordømmende, kvindefjendsk og
pegefingerløftende moralist? Hvordan tænkte han? Hvad står der i alle de mange breve,
han skrev, og som vi kan læse i vores Bibel? Kan hans tanker og hans ord være til
inspiration for os i dag? Kan vi lære noget af Paulus?
Det er spørgsmål, som vi vil se nærmere på i efterårets studiekreds.
Vi vil undersøge nogle af de temaer, som Paulus skriver om i sine breve: Troen. Livet som
kristen. Fællesskab. Krop og ånd. Dåben. Frihed.
Sammen vil vi gå direkte til kilden. Vi vil læse to af Paulus' korte breve.
Det vil vi gøre i den nye oversættelse af vores Bibel - "Bibelen 2020".
I den oversættelse står Paulus' ord meget klare og til at forstå.
Dem, der melder sig til studiekredsen skal betale 200 kr. for et
eksemplar af "Bibelen 2020".
VI begynder onsdag d. 7 oktober kl.19.00. Vi mødes i konfirmandstuen ved præstegården. Tilmelding senest d. 23 september
på mail: mls@km.dk eller tlf. 65 36 12 00

Ny kirkesanger/kirke-kulturmedarbejder
Kære alle
Før jeg fortæller noget om, hvem jeg er, vil jeg sige jer tak for, at I inviterer mig ind i jeres menighed som
Kirstens afløser. Og jeg er helt klar over, at der er noget at leve op til. Jeg skal gøre mit allerbedste.
Mit navn er Karen Margrethe - synes du, det for langt, kan du kalde mig Kamma.
Uanset hvad jeg før har lavet, og hvad jeg laver nu, er det mennesker, der betyder mest for mig. Jeg er
vokset op i et landsogn med fire ældre søstre og med et husmandspar som forældre. De sendte mig i
søndagsskole, kirkekoret meldte jeg mig frivilligt til. Som voksen har jeg gået på kirkehøjskole, siddet i
menighedsråd og sunget i gospelkor.
Jeg glæder mig til at give og få gode og sjove impulser eller ideer til at gøre os klogere på livet sammen og i særlig grad glæder jeg mig til, at det skal ske i samarbejde med præst, organist, graver, menighedsråd og alle jer i menigheden - i alle aldre.
Jeg ser frem til, at vi ses i kirkerne, i konfirmandstuen og måske også på landevejen.

Varme sensommerhilsner fra
Karen Margrethe (Nielsen)

"KLUBBEN"
Torsdag d. 17. september kl. 14.30 Klubben
starter op igen og det bliver med Leif "Romsø"
fra Kerteminde, der fortæller og viser billeder
fra dengang han som 70 årig sejlede Danmark
rundt i kajak, med start i Skagen, ned langs
jyske østkyst, syd om øerne, gennem Øresund
og sluttede i Helsingør, en tur på 800 km.
Torsdag d. 8. oktober kl. 14.30
Anne Marie på klaver og Knud Erik på violin
kommer og underholder - det bliver et glædeligt
gensyn, da vi måtte aflyse besøget i foråret
pga. Covid-19
Torsdag d. 5. november kl. 14.30
Vi får besøg af John Målev Larsen. Han
arbejder på Lokalhistorisk Arkiv. Hvilket emne
fra Nyborg, han vil fortælle om, er ikke bestemt
på nuværende tidspunkt.
Torsdag d. 26. november kl. 14.30
Vi får besøg af Palle Jensen med sit foredrag,
som han kalder "Med Jeppe Åkjær som blind
passager" - fællessang og fortælling om,
hvordan den jyske digter har været hans
medrejsende i tilværelsens små og store
hændelser.
Torsdag d. 17. december kl. 14.30
Så er der julefrokost. En meget hyggelig
eftermiddag - som det plejer - og med
underholdning af Torben Nicolaisen.

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 kirke og kulturmedarbejder:
Karen Margrethe Nielsen
Tlf. 28 86 96 76
Organist:
Anne Marie Jørgensen
Tlf. 61 69 28 51
Menighedsrådsformand:
Jens Ankersø Tlf. 40 46 91 51
Kirkeværge:
Poul Hansen Tlf. 65 36 15 63
Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
September
Søndag d. 13. september
Søndag d. 20. september
Søndag d. 27. september
- høstgudstjeneste

Aunslev

Bovense

Hjulby

09.30**
10.30
10.30 KK

09.30 KK

Oktober
Søndag d. 4. oktober
Søndag d. 11. oktober
Søndag d. 18. oktober
Søndag d. 25. oktober
November
Søndag d. 1. november
Søndag d. 8. november
Søndag d. 15. november
Søndag d. 22. november
Søndag d. 29. november
December
Søndag d. 6. december

09.30****

10.30 KK
09.30****
10.30 KK

17.00

15.30
09.30

10.30 KK

10.30
17.00
09.30 KK

10.30 KK
09.30****

De gudstjenester der er markeret med ** er ved sognepræst Kristina Løvenstrøm, Vindinge.
KK = kirkekaffe
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 65 36 22 35 eller 28 96 04 67 senest dagen
før inden kl. 15.00.

Menighedsrådsmøder i efteråret

Menighedsrådet holder møder i konfirmandstuen ved præstegården i Skalkendrup: 10. september 21. oktober og 12. november. Alle møder begynder kl. 19.00 - der er offentlig adgang!

TIL OPSLAGSTAVLEN
VALG TIL MENIGHEDSRÅDET 2020
AUNSLEV, BOVENSE OG HJULBY
Den 15. september 2020 kl. 19.00 afholdes der valgforsamling i Konfirmandstuen
ved præstegården i Skalkendrup.
Der skal for kommende periode vælges 11 medlemmer til det nye menighedsråd:
5 medlemmer fra Aunslev - 3 medlemmer fra Bovense og 3 medlemmer fra Hjulby.
Valgrådet har haft kontakt med dem, som gerne vil lade sig vælge og dermed
indtræde i stedet for de medlemmer, der ønsker at udtræde af det nuværende
menighedsråd.
Der vil på valgdagen den 15. september være en valgliste, som selvfølgelig kan
suppleres med yderlige emner til det nye menighedsråd.
Alle er meget velkomne den 15. september!
Jens Ankersø
Formand for menighedsrådet

