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Kære konfirmander, kære forældre,
kære faddere, kære konfirmationsgæster
Har I set det? Himlen er
blå. Solen skinner. Måske
jeres gamle præst så allige
vel har sine forbindelser til
himlen i orden i hvertfald
en gang imellem. De grønne
bøgehække, de lyserøde
kirsebærtræer og de gule
rapsmarker har taget deres
farvestrålende festtøj på.
Og flaget er hejst. For her
skal nemlig være fest i dag.
En ganske særlig fest. For
jer. I jeres fine tøj og med
lækkert hår sidder I her nu.
En forsamling af smukke
unge mennesker, der en dag
kom flyvende med storken.
Eller hvordan det nu lige
var. I sidder her ikke alene.
I sidder her sammen. Inde
på bænkene ved siden af jer
sidder de særlige mennesker
i jeres liv. Alle dem, der har
en særlig plads til jer i deres
hjerter. Mange af dem har
været en del af jeres liv.
Altid. I hører sammen. Det
er det vi er skabt til. At leve
i fællesskab med hinanden.
Hvem drømmer om at være
Palle alene i verden? Ingen
at være sammen med.
Ingen at snappe med. Ingen
at følges med videre. En for
færdelig tanke. Fællesskabet

med hinanden kan vi ikke
leve uden. Men sådan et
fællesskab f.eks i en familie i
en klasse, det fungerer ikke
af sig selv. Det kræver noget
af os. Det kræver, at vi tør
åbne os for hinanden. Lukke
hinanden ind. Give hinan
den plads som dem vi er.
Tage hensyn til hinanden.
Tage os tid til hinanden.
Til hverdag. Se hinanden. I
øjnene. Lytte til hinanden.
Med mere end det berømte
halve øre. Og for, at vi kan
gøre det ja så kræver det
altså, at vi tager høretele
fonerne ud af ørerne. At vi
slukker for vores forlængede
arm.
Og er sammen. Off line.
Som vi er det ligenu. Hvor
hele kirken er fuld af fælles
skab. Når vi er færdige her i
kirken. Så fortsætter festen.
Og til en god konfirmations
fest hører der gaver. Det tror
jeg godt, at vi er nogle styk
ker her der kan blive enige
om. Som I måske har lagt
mærke til så ligger der en
gul pose nedenunder jeres
stol. Det er en lille gave fra
mig til jer i dagens anled
ning. Som I gerne må åbne.
NU. Jeg kan sige så meget

det er ikke nogen sound
box… En oplukker med et
fyrtårn. Det var godt nok
ikke lige det, der stod øverst
på min ønskeseddel. Kan jeg
se jer sidde og tænke. Hvad
er nu meningen med den
gave? Fyrtårnet er et bil
lede på jer. I er hver især et
fyrtårn. Hvad kan man sige
om et fyrtårn? Et fyrtårn
står inde på kysten og kaster
sin kegle af lys fra sig. Når
det er mørkt. I gamle dage
kunne skibene ude på havet
se fyret og sørge for ikke at
sejle for tæt ind imod land
og undgå at sejle på grund.
Som et fyrtårn skal I også
kaste lys fra jer. I skal lyse
op. I andre menneskers liv.
Der er mange for mange,
der har den opfattelse, at
det det drejer sig om her i
livet. Det er at vise sig selv
og sit helt igennem fantas
tiske og fejlfri liv frem så alle
kan se hvor perfekt jeg er.
Og få tusind likes i minut
tet. Er det det vi skal bruge
vores liv på? Den historie
som jeg lige læste for jer.
Den handlede om talenter.
Dengang var en talent en
god portion penge. Vi hører
om en mand, der skal rejse

til udlandet og han giver så
sine tjenere en sum penge
hver. En får fem talenter.
En får to. Og den sidste får
en talent. De to første går
hen og handler med deres
talenter. Men den sidste
ham med den ene talent
han graver et hul i jorden og
gemmer sin herres penge i
hullet i jorden. Da så Herren
kommer hjem fra sin rejse
bliver han naturligvis mæg
tig begejstret og rigtig glad
for, at de to første tjenere
har sørget for, at han nu har
fået flere penge på kon
toen. Hvorimod han bliver
vred på ham, der har gemt
sin talent i et hul i jorden.
Hvorfor har jeg valgt at læse
netop den historie for jer i
dag? Fordi I også hver især
har helt jeres egne talenter.
Evner. I kan så mange ting
hver især.
Da vi holdt generalprøve i
fredags bad jeg jer om at
skrive lidt om ikke hvad I
selv men hvad de andre kon
firmander er gode til. Det
er nemlig vigtigt at lægge
mærke til hvad mennesker
omkring os er gode til. I
stedet for kun at få øje på
deres fejl og mangler. Hun
er god til tænke på hvordan
andre har det, god til at
lukke alle ind, god til smile,

grine, god til at ride, god til
at få andre i godt humør,
god til at være positiv, god
til at hjælpe når man er ked
af det, god til matematik, til
fodbold, god til at hvile i sig
selv, god til at være en ven
inde i verdensklasse. Kære
konfirmander lov mig at I
aldrig graver jeres talenter
ned i et stort hul i jorden.
Lov mig at I bruger de evner
I har fået givet. Hverdag. I
skal ud og tage fat i livet. Gå
på opdagelse. Nysgerrigt ud
forske hvad der mon venter
bagved det næste hjørne.
Det er jeres opgave. Jeres
ansvar. At få det bedste ud
af jeres liv. Det bliver nemlig
ikke genudsendt. Læg jeres
mobiler fra jer. Hiv jeres
høretelefoner ud af ørerne.
Bare en gang imellem. Luk
øjnene op og se. Luk ørerne
op og lyt. Luk livet ind med
åbne ører og øjne. Åbne
hjerter. Et fyrtårn det læg
ger man mærke til.
Kære konfirmander. Menne
sker derude skal også lægge
mærke til jer. Og tænke. Sik
ke et menneske. Ikke først
og fremmest fordi I ser godt
ud. Ikke fordi jeres frisure
jeres makeup sidder helt
perfekt. Skønheden kommer
nemlig indefra. Giv slip på
alle jeres tanker om hvad

de andre nu synes om mig
når de ser på mig. Og hvis
du har svært ved at tro på,
at du er god nok. Så kan du
regne med at det gør Gud.
Gud tror på dig. Præcis som
det menneske du er. Man
skal lægge mærke til jer
pgra. den måde I tager imod
livet på. Den måde I møder
andre mennesker på. Den
måde I taler til hinanden og
om hinanden på. Og her kan
I ja her kan vi allesammen
lære af Jesus. Jesus var et
fyrtårn. I verden. Jesus lagde
man mærke til. Var det nu
pgra hans frisure eller hans
tøjstil? Nej man lagde mær
ke til de fantastiske ting han
gjorde. Alle hans undere.
Hans helbredelser. Alt det
gode han gjorde for andre.
Al den kærlighed. Al den
glæde, det lys han spredte
omkring sig. Man lagde
mærke til det Jesus sagde.

Du skal elske Herren din Gud
af hele dit hjerte og af hele
din sjæl og af hele dit sind.
Og du skal elske din næste
som dig selv. Jesus lærte os
at kærligheden til Gud og til
sit medmenneske det er det
vigtigste. Af alt. Jesus skal
være jeres læremester. Jeres
vejleder. Sådan som han al
tid gjorde – skal I også sætte
kærlighed som fortegn for
jeres liv. I er fyrtårne som
skal sende lysende stråler af
kærlighed, hjælpsomhed,
godhed og glæde ind i andre
menneskers liv. I kan se, at
på jeres fyrtårn, der hænger
der en rød og hvidstribet
redningskrans. I vil komme
til at opleve, at livet ikke
altid er en fest. Som i dag.
Livet kan slå fra sig og gøre
rigtig ondt. Vi kan føle at vi
er ved at drukne i bekymrin
ger og i følelsen af, at de an
dre ikke kan lide mig – at jeg
ikke er god nok som den jeg
er. Hvad skal vi så gøre for at
komme i gang med at leve
igen? Vi får brug for hjælp.
Så er det godt, at I alle sam
men har en redningskrans.
Det er jeres venner. Jeres
familier. Dem, der har elsket
jer fra det første øjeblik de
så jer. De er jeres rednings
kranse. Og så Vorherre selv.
Den dag I blev døbt lovede

Jesus jer, at han ville være
med jer alle dage indtil ver
dens ende. Han kender jer
bedre end I kender jer selv.
Han ser ind i jeres hjerter.
Han ved lige hvordan I har
det. Han følger med jer i je
res liv. Uanset hvad der sker.
Så er han der for jer. Som
jeres bedste ven. Han er
jeres redningskrans. Resten

af jeres liv. Kære konfirman
der. Afsted med jer. Ud og
lev livet alt hvad I kan. Brug
jeres talenter jeres evner
alt hvad I kan. Vær jer selv.
Alle de andre er alligevel
optaget. Ud og vær kærlig
hedens lysende fyrtårne.
Kæmpe stort til lykke med
jeres konfirmation i dag.
Amen

Babysalmesang i
Aunslev Kirke
Kære forældre. Hjertelig
tillykke med jeres lille nye
familiemedlem.
Vi vil gerne invitere jer til at
deltage i babysalmesang i
Aunslev Kirke.
Babysalmesang er et lille
pusterum i hverdagen hvor I
kan være sammen med jeres
barn på en anden måde,
hvor vi synger og leger med
børnene, og hygger med lidt
at spise og drikke til slut.
Det er gratis at deltage!
Nu hvor vi igen har fået
småbørn i Aunslev, Bovense
og Hjulby sogne, så håber vi
meget, at I vil hjælpe med
til at få holdet i gang.

Vi starter op tirsdag d. 27/8
og forløbet strækker sig over
alle tirsdage frem til og med
11/10 alle gange kl. 10 til
ca. 11.30.
Venlig hilsen
Kirke&kulturmedarbejder
Kirsten Petersen
Sognepræst
Louise Schousboe

Særlige
gudstjenester
2. Pinsedag d. 10. juni
kl. 10.30 i Bovense kirke
Vi fejrer kirkens fødselsdag
med en gudstjeneste fuld
af musik. Vores sognekor vil
medvirke og synge nogle
festlige pinsesange/salmer
for os. Kom til gudstjeneste
og kom i feststemning.

Gudstjeneste i det grønne
Søndag d. 18. august
kl. 10.30
Vi holder gudstjeneste
under Guds høje og forhå
bentlig også blå himmel i
præstegårdens have. Hvis
det imod alle forventninger

skulle blive dårligt vejr så
flyttes gudstjenesten til
Bovense kirke. Efter gudstje
nesten drikke vi kirkekaffe.
Alle er meget velkomne.

Skal du
konfirmeres
i 2020? – så
se her!

Søndag d. 8. september
kl. 10.30 i Aunslev kirke
Gudstjeneste for guldkonfirmander
En god tradition er blevet
skabt.
Den anden søndag i septem
ber fejrer vi: Guldkonfirma
tion.
Vi inviterer guldkonfirman
derne, der blev konfirmeret
for 50 år siden men også
dem, der har 75, 70, 65, 60,
55 års konfirmationsjubi
læum.

For at samle alle dem, der
skal i 7. klasse efter som
merferien som går på flere
forskellige skoler og som
gerne vil konfirmeres i Aun
slev, Bovense og Hjulby kir
ker vil jeg igen i år tilbyde:

Vi mødes i Aunslev kirke til
gudstjeneste og bagefter vil
vi spise middag sammen i
konfirmandstuen ved præ
stegården. Vi glæder os til
en dejlig mindernes dag.
Alle dem, vi kan finde frem
til får en invitation. Skulle
der nu være nogle, der al
lerede nu ved, at de selv har
konfirmationsjubilæum i år
og kan hjælpe med at finde
frem til flere, der har må
man meget gerne kontakte
Louise Schousboe på. Tlf. 65
36 12 00 eller mail mls@
km.dk

Konfirmationsforberedelse
udenfor skoletiden.
Vi mødes ca. 3 aftener og
4-5 weekender fra septem
ber-april.
Vi tilrettelægger gudstjene
ster, får besøg af spænden
de gæster, tager på udflugt
og får andre oplevelser
sammen.
For at danne mig et overblik
over hvor mange, der kunne
tænke sig at gå til konfir
mationsforberedelse på den
måde og hvor mange, der
ønsker at blive konfirmeret
i vores kirker søndag d. 26.
april 2020 vil jeg gerne invi
tere til et møde.
Tirsdag d. 18. juni kl. 17.00
i konfirmandstuen ved
præstegården.

Det nye maskinhus
Den 31. januar 2019 kunne
arkitekt Søren Nielsen og
håndværkerne aflevere det
nye maskinhus til menig
hedsrådet for Aunslev,
Bovense og Hjulby sogn. Et
maskinhus, som har været
længe undervejs og har
været meget savnet. Hidtil
har alle maskiner stået i
garagen i graverboligen. Til
de maskiner, der bruges i
dag, var der slet ikke plads
nok, de nærmest stod oven i
hinanden. Med det nye hus
er der god plads til det hele.

Kvaliteten af huset er helt i
top og har kunne gennemfø
res til en fornuftig pris.
Kirken har nu stået i 1000 år,
og vil også stå der om 1000
år, det vil maskinhuset også
gøre.
Et nyt kontor er det også
blevet til, så graveren nu har
pæne omgivelser til samtaler
med kirkegårdens brugere.
Det er også sådan, at hvis
fremtidige gravere ikke bor

i graverhuset, kan det lejes
ud.
Den 26. februar 2019 var
provstiudvalget på besøg
og udtrykte stor tilfredshed
med resultatet af byggeriet
– enkelt og diskret placeret
bag ved graverboligen.
Så nu er det blevet hverdag,
og graveren har overtaget
det daglige ansvar for huset.

Venlig hilsen
Jens Ankersø

Klubben
Sæt Kryds i kalenderen!
Efter sommerferien
fortsætter vi med vores
hyggelige eftermiddage i
Klubben.
Der vil blive fortælling, sang og musik og mødet
med spændende mennesker på programmet
Man kan hverken være for unge eller for gammel til at
deltage. Der kræves heller intet medlemskab.
Alle, der har lyst til en god eftermiddag i andres fornøje
lige selskab er mere end velkomne.
Desværre har det ikke været muligt at nå at få program
met færdigt her inden sommerferien. Men det kommer
i næste nummer af kirkebladet!
Datoerne har vi dog fået på plads.
Så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen ved:
Torsdag d. 19. september, 10. oktober, 31. oktober,
21. november og 12. december.

Sognenes hjemmeside
Vil du vide hvad der sker i vores sogne? Vil du vide hvornår
der er gudstjeneste næste søndag? Skal du have fat i grave
ren? Så gå ind på vores hjemmeside:
www.aunslevbovensekirker.dk. Her finder du alt, hvad der
er værd at vide. Du kan også se billeder fra vores forskellige
arrangementer og gudstjenester. Vores webmaster Knud
Erik Jørgensen sørger for løbende at opdatere siden så det
altid er de nyeste oplysninger du finder. God fornøjelse!

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder sit sidste møde inden sommer
ferien Onsdag d. 12. juni kl. 19.00 i Konfirmandstuen ved
præstegården.

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
Menighedsrådsformand:
Jens Ankersø, Tlf. 40 46 91 51
Kirkeværge:
Poul Hansen, Tlf. 65 36 15 63
Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
Aunslev

Bovense

Hjulby

Juni
Pinsedag d. 9. juni
10.30		
09.30
2. Pinsedag d. 10. juni		
10.30 KK 			
Søndag d. 16. juni
09.30		
10.30 KK
Søndag d. 23. juni		
10.30
Søndag d. 30. juni
19.00 KK
Juli
Søndag d. 7. juli			
10.30
Søndag d. 14. juli		
10.30 KK
Søndag d. 21. juli
10.30
Søndag d. 28. juli			
09.30**
August
Søndag d. 4. august		
09.30**
Søndag d. 11. august
09.30** 					
Søndag d. 18. august
Friluftsgudstjeneste kl. 10.30				
Søndag d. 25. august
10.30
September
Søndag d. 1. september		
10.30 KK
Søndag d. 8. september
10.30 Guldkonfirmation

**Kristina Løvenstrøm, Vindinge
KK = kirkekaffe

Præstens sommerferie
Jeg holder sommerferie i ugerne 30-31-32, hvor embedet passes af
Kristina Løvenstrøm fra Vindinge tlf. 65 31 04 82.

Mark & Storm Grafisk A/S

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 med
deles ved bestilling. Ring til 28 96 04 67 senest dagen før inden kl. 15.00.

