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Fyrtårnet
Der er intet så smukt som at
sejle langs Danmarks kyster.
Se Danmark fra søsiden.
Se byerne der ligger spredt
inde på land. Et enkelt hus.
En gård, hvis marker rækker
helt ned til strandkanten.
Langs kysten står der fyrtårn. Fyrtårn der kaster sit
lys ud i nattemørket.
De første fyrtårn var brændende bål, der blev antændt
på en bakketop så de kunne
ses viden omkring. Senere
blev bålene antændt i en
kurv hængt op i et jernstativ
der blev kaldt »lampen«
som kunne hejses op i en
højde af 12,5 m. Brugen af
træet til bålene gjorde et
stort indhug i de omkring
liggende skove – så man
måtte hente træ langvejs
fra. Senere brugte man tran
som lysgiver og senere igen
stenkul. Da stenkullene tog
over anbragte man i starten
kulbålet på toppen af de
eksisterende fyrtårne. Det
viste sig at være en dårlig
ide. Dels skulle kullene slæbes op i fyrtårnet og dels var
der stor risiko for at der gik
ild i tårnet. Løsningen blev
vippefyret som vi kender fra
bl.a. Skagen. Efterhånden
kom de murede fyrtårne

til med glødelamper som
lysgivere.
Fyrtårne viser vej langs
kysten
Inde på land ser man også
tit en kirke. En kirke, der rejser sig midt i byen eller ude
i det grønne. Kirken står der
og stråler med sine hvide
mure og sit høje tårn. Som
et fyrtårn kan man orientere
sig efter kirken.
Der findes andre slags fyrtårne end dem der er bygget
af mursten og mørtel. Der
findes levende fyrtårne. Der
findes fyrtårne i erhvervslivet, i kulturlivet i kirkelivet.
Her er fyrtårne mennesker,
der på den ene eller anden
måde udmærker sig. Er
iøjnefaldende. Bemærkelsesværdige. Sætter en ny
kurs. Lyser op og viser vej for
andre.
Kirkens herre, Jesus Kristus,
er et fyrtårn. Han udmærkede sig ved de ord han sagde.
De undere han gjorde. Den
måde han levede sit liv på.
Uselvisk og opofrende. Som
et fyrtårn placeret midt i
menneskers verden lyser
han op og viser os vej. Leder
os på sikker kurs. Det er ham

vi skal følge. Som fyrtårnet
der kaster sine stråler af lys
ind i nattens mørke lyser
han op i det mørke vi kender
til som mennesker. Angstens
mørke. Sorgens mørke. Meningsløshedens mørke. Som
der står i en af salmerne i
salmebogen nr. 114: »Ingen
tør ved rejsen gyse, / Jesu
navn / som en bavn (bål) /
vil på vejen lyse. Vor Herre
er der midt i vores liv som
det fyrtårn, vi kan sætte
kursen efter«.

Louise Schousboe

Så er den første afdeling af grantræer blevet plantet i Præsteskoven ca. 200 stk.
Planen er, at vi skal plante et stykke mere til næste år.

Nyt fra kirkegårdene
Vi har fået lavet to nye anlæg på Aunslev Kirkegård.
Det ene anlæg er lavet, så
der er mulighed for både
kistebegravelser og urnenedsættelser i et hyggeligt
område indhegnet af Rødbøg.

Det andet anlæg er lavet til
urnenedsættelser.
Urnegravstederne er lavet
som enkeltstående paradeceller omkredset af brosten.
På Bovense Kirkegård er vi
gået i gang med at lave den

»nye« afdeling om, så der
bliver sået græs og plantet
træer. Meningen med det
er, at den skal laves til en
lille hyggelig park, så vi kan
bibeholde gravstederne
omkring kirken.

Særlige gudstjenester:
Ved høstgudstjenesten i år
den 20. september
byder vi særligt velkommen
til vores nye konfirmander
og deres familier.
Ved begge gudstjenester
medvirker Anders Ringgaard

på harmonika. Han er en
farverig spillemand med
rødderne plantet solidt i
folkemusiktraditionen. Han
har i mange år været aktiv i
det sydfynske musikliv både
som udøvende musiker og
underviser og i en årrække
som formand for musikforeningen Folk for Folk. Er
uddannet klassisk basunist
og musikpædagog fra det
fynske musikkonservatorium
i Odense, men fortsatte herefter studierne på folkemusiklinjen samme sted med
harmonika som hovedfag.

BEMÆRK Gudstjenesten i
Aunslev begynder kl. 11.00
denne søndag.
Alle Helgen gudstjeneste
Søndag d. 1. november
Den første søndag i november 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.

Mest med Musik
Spil – Dansk Dagen d. 29.
oktober kl. 19.30 i konfirmandstuen
»Så syng da Danmark, lad
hjertet tale.«
Jesper Vognsgaard, forstander på Ollerup Efterskole
– sang og musik vil tage deltagerne med på en rejse ind
i fællessangen i Danmark og
i særdeleshed ind i Højskolesangbogens univers og
fantastiske historie. Sangaftenen vil forme sig som en
fortælling ind i de danske
fællessangsklassikere. Hvad
kendetegner de gode fællessange? Hvilke historier knytter sig til de gode sange?
Hvordan kan det være at vi
synger så meget i fællesskab
i Danmark?
Jesper Vognsgaard udtaler: »Som daglig bruger af

Højskolesangbogen gennem
ca. 25 år føler jeg et stort tilhørsforhold til »den blå«. Da
den nuværende 18 udgave
af Højskolesangbogen skulle
laves, sad jeg i kommisorie –
og senere følgegruppen vdr.
Højskolesangbogen«.
Gospelworkshop
søndag d. 15. november
kl. 09.30-15.00
Om formiddagen indstuderer vi nogle glade gospelnumre under ledelse af
Therese Andreasen. Om eftermiddagen synger vi, hvad
vi har øvet os på ved gudstjenesten i Aunslev kirke kl.
15.00. Velkommen til en
dag fuld af sang og musik af
glæde og af grin midt i den
mørke november.
Tilmelding til frokosten
senest d. 6. november på
mls@km.dk
»Popsalmer«
Onsdag d. 18. november
kl. 19.30 i konfirmandstuen
Komponist, korleder og
sanger Janne Wind har de
seneste par år arbejdet med
et projekt, der går under
navnet »Popsalmer« Hun
har givet en lang række
kendte salmer af Ingemann
og Grundtvig et løft med

nye melodier og moderne
toner med spor af pop, jazz
og gospel. Denne aften skal
vi høre Janne Wind fortælle
historien om Popsalmerne
og synge nogle af de nye
melodier. Med er også
sangerinden Kathrine K.
Andersen, der sammen med
Janne vil optræde med flere
af salmerne.
Janne Wind er uddannet sanger fra Det rytmiske musikkonservatorium i København
og er korleder for Ryslingekoret »Pop’n Soul« og det
120 mand store gospelkor
»Soulsingers« fra Odense.
Julekoncert
Torsdag d. 3. december
kl. 19.30 i Bovense kirke
Julestemning med Svøbsk
og Lunau og Sund
På forunderligste vis fletter
Svøbsk og Lunau og Sund ju-

lens kendte salmer sammen
og forener dem i et både
traditionelt og moderne
udtryk. Det får salmerne til
at blomstre i en stemningsfuld buket af glæde, varme,
højtidlighed og fest.
De fire musikere har en vidtfavnende balast indenfor kirkemusik, folkemusik, kor og
rock /pop. Sammen leverer
de en hjertevarm koncert,
der nok skal få julestemningen til at brede sig.

Mest for børn
Vi åbner igen dørene for vores klub: »Kirke-Krummerne«.
Klubben er for alle raske
børn fra primært 0-2 klasse.
Vi mødes onsdag eftermiddag. Første gang bliver d.
23. september.
Vi henter børnene på skolen
når de har fri kl. 14.00 og tager dem med i konfirmandstuen eller i kirken.

Vi sender en invitation til
alle børn fra 0-2 klasse. Og vi
håber at der er rigtig mange
børn med krummer i, der
kunne tænke sig at være
med i »Kirke-Krummerne«.
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!
Tilmeld dig hos Kirsten på
tlf. 24 65 27 53.
Vi begynder den 17. september kl. 10.00-11.00.
Høstgudstjeneste
og Hot Dogs
Onsdag d. 30. september
kl. 17.15 i Aunslev kirke
Vi mødes til en kort gudstjeneste i Aunslev kirke,
hvor kirkens nye børneklub »Kirke-Krummerne«
medvirker. Alle er meget
velkomne til at medbringe
frugt eller grøntsager, en
buket blomster, et glas
marmelade, en kage eller en
pose boller. Alle de mange
ting vil vi bære ind i kirken.
Efter gudstjenesten spiser
vi hot dogs. Og efter middagen vil vi holde auktion
over de medbragte ting. Alle
er meget velkomne. Det er
ikke nødvendigt at melde sig
til og det er gratis at spise
med.
Sæt også allerede nu et
stort kryds i kalenderen søndag d. 6. december kl. 14.00
hvor vi inviterer til krybbespil i kirken og juletræsfest.

Studiekreds:
»Er det den samme Gud?«
Vi lever i en multireligiøs tid.
Det er ikke alle i vores land,
der er kristne. Det sætter
os i gang med at overveje
spørgsmål som: Hvad siger
de forskellige religioner om
Gud? Er det den samme Gud,
kristne, jøder og muslimer
tror på? Hvad er det for en
Gud? Hvad er det at tro? De
spørgsmål giver nu afdøde
biskop Niels Henrik Arendt
sine svar på i bogen: »Er det
den samme Gud?«
I efterårets/vinterens studiekreds vil vi læse og diskutere
denne bog.
Vi mødes første gang onsdag d. 7. oktober kl. 19.00
i konfirmandstuen ved
præstegården.
Har du lyst til at deltage så
tilmeld dig senest d. 23.9.
på mail mls@km.dk. Så vil
jeg bestille det antal bøger
vi skal bruge. Bogen koster
100 kr.

Film
Filmeftermiddag
d. 4. oktober kl. 15.00
i konfirmandstuen
»Min fynske barndom«
Vi skal sammen se filmen
»Min fynske barndom«.

flittige hænder, og det er
intet krav om at kunne sy
særligt meget eller bruge en
symaskine. Det kan sagtens
lade sig gøre, at være med
alligevel.
Vi laver enkeltdelene hver
for sig derhjemme, og så
mødes vi en eftermiddag
hen i november, hvor vi
samler alle delene til et
stort tæppe.
Filmen, der er skrevet og
instrueret af Erik Clausen,
handler om komponisten
Carl Nielsen og bliver vist
i anledning af 150 året
for hans fødsel. Knud Erik
Jørgensen vil introducere
filmen og undervejs nyder vi
en kop kaffe.

Krybbetæppe i
Bovense kirke
Idéen opstod sidste år op
mod jul, at kirkerne skulle
have et krybbetæppe. Men
da vi jo har to kirker udviklede idéen sig fra et krybbetæppe til to. Nu skal vi
så i gang med tæppe nr. 2,
da nr. 1 blev så flot og en
succes.
Vi vil opfordre til at der
melder sig nogle med

Vi håber du har lyst til at
være med.
Kontakt Kirke & kulturmedarbejder Kirsten Petersen
mobil 24652753
mail: kirjupet@gmail.com
Herunder ses et par eksempler på figurerne. Dromedar
til De vise Mænd og hyrder.

Menighedsrådsmøder
i efteråret
Menighedsrådet holder følgende møder i efteråret: 28. oktober og d. 24. november. Alle møder begynder kl. 19.30 og
finder sted i konfirmandstuen ved Præstegården.

Program for KLUBBEN efterår 2015
Vi indleder vores række af møder i præstegården, hvor
hyggeligt samvær, en god kop kaffe og forskellige
former for underholdning er på programmet.
Torsdag d. 17. september kl. 14.30
Ploug og Rytter: Den danske bondestands historie fra
stenalder til nutid i ord, billeder og toner. En humoris
tisk rejse mellem herremænd, husmænd og bønder.
Arne Ploug: Klaver og Harmonika. Hans Rytter: Harmonika, billeder og historiesnak.
Torsdag d. 8. oktober kl. 14.30
Trækspillerne fra Fåborg underholder med musik og
sang. Der bliver lejlighed til at synge med på nogle af
sangene.
Torsdag d. 5. november kl. 14.30
Frans Bay fra Odense fortæller og viser billeder fra
Færørene.
Torsdag d. 26. november kl. 14.30
Ruth Espersen fra Ferritslev fortæller og viser billeder
fra sin tid i Kongehuset ( 1965-67)
Torsdag d. 17. december kl. 12.30
Den traditionsrige julefrokost. En festlig kombination
af god julemad og dejlige julesange og musik leveret
af vores hyggepianist Lars Nicolaisen.

Hvor henvender
man sig?
Præst i begge sogne:
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
Formand for menighedrådet
Paul-Christian Dinesen
Tlf. 65 36 11 30
Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
Aunslev
September
Søndag d. 20. september
Søndag d. 27. september

11.00 !! KK
-

Bovense
09.30 KK
10.30

Oktober
Søndag d. 4. oktober
10.30 			
Søndag d. 11. oktober
09.30**		
Søndag d. 18. oktober		
09.30**		
Søndag d. 25. oktober
10.30 KK
09.30
November			
Søndag d. 1. november
17.00
15.30
Søndag d. 8. november
10.30 KK
Søndag d. 15. november
15.00		
Søndag d. 22. november
09.30
10.30
Søndag d. 29. november
10.30 KK
09.30 KK
December			
Søndag d. 6. december
14.00			
Søndag d. 13. december
09.30*

Kirkebil: Kirkebilen kan benyttes ved alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i både Aunslev og Bovense
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.

Mark & Storm Grafisk A/S

** Kristina Løvenstrøm
KK kirkekaffe

