Vi ønsker vores
konfirmander
tillykke!
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Kære konfirmander, kære forældre,
kære gæster
... Kan I huske da I for længe
længe siden var minikonfirmander? Det kan jeg og jeg
må sige: I har ikke forandret
jer spor. Jo det har I nu. I kan
stadigvæk godt finde ud af at
lave skæg og ballade på den
gode måde altså. Men I er
blevet nogle meget fornuftige mennesker, der tænker
store tanker og siger kloge
ord, og som har en særlig
evne til at tage jer godt af
jeres kammerater. Man kan
mærke på jer at I kan lide
at være sammen. At det
betyder noget særligt for jer,
at det er jer, der sidder her
sammen i dag. Kære konfirmander I er alle sammen
originaler. Prøv lige at tænk
på at der er intet menneske
i hele verden der er helt som
dig. Derfor skal I heller ikke
forsøge at lave om på jer selv
og blive ligesom de andre. I
skal have modet til at være
jer selv. For I er noget særligt
hver især... Jeg har taget en
gave med til jer i dag. Det
kunne jo godt have været et
par fodboldstøvler, en ridehjelm eller en badehætte.
Men nu ved jeg jo hvor glad
I er for slik så jeg har som I
kan se købt en pose bland

selvslik til jer inde hos Fætter
Guf. Nej. I må gerne åbne.
Som I kan se så er det en
kæde. Kæden skal fortælle
jer om fællesskab. En kæde
kan godt være gjort af sølv
eller guld. Men den kan også
være gjort af mennesker. Se
godt på kæden. Du er det
ene led i kæden de andre led
er dine forældre, dine bedsteforældre, dine søskende,
onkel Otto og moster Birgit
og alle de andre særlige i dit
liv. Alle dem, der har kendt
dig og elsket dig siden du ankom her til verden. De andre
led i kæden det er også dine
venner, dine holdkommarater på fodboldholdet, dine
svømmevenner, dine ridevenner, dem du spiller teater
og musik sammen med dem
du holder Lan party med
hele natten. De andre led
i kæden er alle dem du er
bundet sammen med. Knyttet til. Når I ser på kæden
her så skal I tænke på, hvor
vigtigt det er at passe rigtig
godt på de mennesker I hører
sammen med. For hvad sker
der hvis et led på kæden går I
stykker? Ja så går hele kæden
i stykker: Et fællesskab kan
så let gå i stykker og falde

fra hinanden. Hvornår sker
det? Det sker hvis du netop
ikke lægger mærke til de
andre omkring dig, hvis du
kun kan tænker på sig selv.
Hvis du opfører dig præcis
som det passer dig uden at
overholde den regel om fair
play som mange af jer her
ved gælder på fodboldbanen
den regel gælder også ude
i det virkelige liv. Og det er
ikke godt nok at holde fællesskabs forbindelsen, det er
ikke nok at være fællesskabelig ved at sende en sms eller
en besked på facebook eller
lægge et billede ud på instagram. I skal mødes. Mødes
og være sammen med dem,
der betyder noget for jer. I
får ikke det gode forhold til
jeres venner til jeres familie
serveret på et sølvfad, uden
selv at skulle røre en finger.
Et fællesskab skal dyrkes og
passes og plejes ligesom en
sjælden blomst. Jesus var
en sand mester i kunsten at
skabe fællesskaber. Ham kan
I, også på det punkt lære
noget vigtigt af. Hvem var
Jesus sammen med? Mange
forskellige mennesker også
dem som ingen andre ville
være sammen med. Luddere

og lommetyve og landsforræddere. Jesus lukkede aldrig
nogen ude. Han havde en
særlig evne til at se de mennesker han mødte. Se dem
ikke kun som luddere og lommetyve tabere. Se dem som
mennesker. Betydningsfulde
og værdifulde. Jesus gjorde
aldrig forskel på folk. Der var
ikke nogen, der bare var for
nederen aldrig nogen, der
ikke duede. Til alle blev der
sendt en invitation ud. Kom
til mig som den du er. Den
dag I blev døbt var det jer
der fik den invitation. Kom til
mig som den du er. Der blev
bundet en livline imellem
ham og jer. Ganske vist kan

den ikke ses. Men den er der.
Kæden som I i dag har fået
konfirmander skal minde jer
om den livline eller hotline,
der går fra Guds hjerte til
jeres eget hjerte. I er bundet
til Gud. I hører sammen med
ham. I er aldrig alene selvom
I føler jer alene i verden.
Gud holder fast i jer. Gud
slipper jer aldrig. Og der er
ingenting der nogensinde
kan ødelægge den livsline
I er bundet til Guds hjerte
med. Husk det. Kære konfirmander. Fremtiden ligger
derude nu og venter på jer.
Byd den velkommen. Kast
jer ud i livet og lev alt hvad
I kan. Lad vær med at sætte

jer alt for godt tilrette i sofakrogen sammen med jeres
uadskillelige one and only
mobiltelefon. Lad være med
at gro fast bag jeres computerskærme. Det er ikke
der livet leves. Livet leves
ude blandt andre levende
mennesker. Slip livsglæden
løs. Glæd dig over at du er
dig. Glæd dig over at du har
en plads i andre menneskers
hjerter. Glæd dig over at du
har en plads i Guds hjerte.
Luk døren ind til dit liv op
for nye mennesker. Skab nye
fællesskaber. Og husk du har
kun et liv så gør dig umage
med det. Kære konfirmander.
Kæmpe stort til lykke. Amen

Et kors – et hjerte – en sol – et træ
Som det sidste projekt inden
deres konfirmation skulle
konfirmanderne lave glasfade med kristne motiver.
Vi mødtes på Kerteminde
ungdomsskole, som beredvilligt stillede deres lokaler
til rådighed en fredag aften
og en lørdag formiddag i
3 -4 timer. Under kyndig
vejledning af en af ungdomskolens dygtige og kreative
lærere, Charlotte Laursen,
stiftede konfirmanderne
bekendtskab med den svære
kunst at arbejde med glas.

Under stor koncentration fik
konfirmanderne lavet nogle
meget fine fade, fuld af
kristne symboler og smukke
farver. Charlotte Laursen arbejdede derefter i døgndrift
på at få alle fadene brændt
så de kunne være færdige til
konfirmationen d. 19 april.
Fadene blev færdige og de
blev udstillet på lave borde
ude på kirkegården i det
smukke forårsvejr. Alle konfirmationsgæsterne kunne
på den måde få glæde af
at se konfirmanders impo-

nerende værker på deres
vej i kirke. Tak til Charlotte
Laursen, Nyborg ungdomsskole og Kerteminde ungdomsskole for meget fint
samarbejde.

Præsteskoven
100 asketræer blev der
fældet vinteren 2013. Det
var nødvendigt. De lider alle
sammen af en sygdom der
hedder asketoptørre, der
giver sig udslag i at træerne
går ud fra toppen. Det er en
snylter der angriber træerne, så skulle de sælges var
det tiden. Der blev da også
et pænt overskud ud af det.

sælge 23 bøgetræer og et
egetræ. De er nummereret,
så går I en tur i præsteskoven kan I se, hvilke træer
det drejer sig om. Der bliver
også her en del brænde at
sælge, til sognets beboere, så er der nogen der er
interesseret, henvend jer da
til Poul Hansen på telefon
65361563.

Efterfølgende har vi solgt
brænde for nogle tusinde
kroner.

Ligeledes blev det besluttet at grave en ny rende til
afvanding af stykket mod
vest, der ligger meget lavt.
Og stien er mange gange
oversvømmet om vinteren,
så der ikke er til at gå der.
Den nye rende bliver gravet

Ved skovsynet i januar 2015,
hvor skovfoged Sten Skeller
fra Skovdyrkerforeningen
deltog, blev det besluttet at

parallelt med den eksisterende bæk.
Da asketræerne blev fældet i
2013, skete det på tre dage,
og alle tre dage regnede
det. Det gjorde det også, da
de efterfølgende skulle køres
ud af skoven, med det til
følge at der blev lavet nogle
gevaldige traktorspor rundt
om i skoven. Dem er vi stadig i gang med at udbedre.
For at det samme ikke skal
gentage sig er det aftalt at
bøgetræerne skal fældes
engang i oktober 2015.

Venlig hilsen
Poul Hansen

Gudstjeneste i Juelsberg slotspark
Selvom vejret ikke viste sig
fra sin smukkeste side så
holdt det dog tørt søndag
d. 10. maj, hvor vi mødtes
til gudstjeneste i de smukkeste rammer ved Juelsberg.
Gudstjenesten blev afholdt
som en markering af 70
året for Danmarks befrielse
i 1945. Juelsberg spillede
en central rolle i mod-

standskampen og har siden
befrielsen samlet de lokale
modstandsfolk. Derfor var
det oplagt at gudstjenesten
skulle afholdes på det sted i
slotsparken, hvor der står en
mindesten, der markerer 50
året for befrielsen og hvor
der nu på flagstangen er sat
en mindeplade der markerer
70 året.

Gudstjeneste
i det grønne
Søndag d. 30. august
kl. 10.30
Vi mødes på parkeringsplad
sen ved præsteskoven i
Nordenhuse. I læ af skovens
grønne træer og med udsigt
til Storebælt holder vi guds
tjeneste under den høje
himmel. Hvis vejret vil det.
Og det plejer det at ville!

Guldkonfirmation
Søndag d. 6. september
kl. 10.30 i Aunslev kirke.
Vi inviterer alle der har 70, 65
60, 55 og 50 års konfirmationsjubilæum til gudstjeneste
i Aunslev kirke. Efter gudstjenesten inviteres alle jubilarerne til middag og hyggeligt
samvær i konfirmandstuen.
Alle dem vi kan finde frem til
får en invitation.
Skulle der nu være nogle, der
allerede nu ved, at de selv
har konfirmationsjubilæum
i år og kan hjælpe med at
finde frem til flere, der har
må de meget gerne kontakte
Louise Schousboe på tlf. 65
36 12 00 eller mail mls@
km.dk

Børnehaven på besøg ved
kirkens fødselsdag

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder møder tirsdag d. 16 juni og onsdag
d. 19. august. Møderne holdes i konfirmandstuen ved præstegården i Skalkendrup og de begynder kl. 19.30.
Sommerferie:
Jeg holder sommerferie i ugerne 30-31-32.
Embedet passes af Kristina Løvenstrøm fra Vindinge.
Hun kan kontaktes på kl@km.dk. Tlf. 65 31 04 82.

Program for Klubben
Vi indleder vores række af møder i præstegården, hvor
hyggeligt samvær, en god kop kaffe og forskellige former for underholdning står 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 humoristisk 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.

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

Torsdag d. 5. november kl. 14.30
Frans Bay fra Odense fortæller og viser billeder fra
Færørene.

Formand for menighedrådet
Paul-Christian Dinesen
Tlf. 65 36 11 30

Torsdag d. 26. november kl. 14.30
Ruth Espersen fra Ferritslev fortæller og viser billeder
fra sin tid i Kongehuset (1965-67)

Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk

Torsdag d. 17. december kl. 12.30
Den traditionsrige julefrokost. En festlig kombination
af god julemad og dejlige julesange og musik leveret
af Lars Nicolajsen.

Gudstjenesteliste
Aunslev
Juni
Søndag d. 7. juni
Søndag d. 14. juni
Søndag d. 21. juni
Søndag d. 28. juni
Juli
Søndag d. 5. juli		
Søndag d. 12. juli
Søndag d. 19. juli		
Søndag d. 26. juli
August
Søndag d. 2. august		
Søndag d. 9. august
Søndag d. 16. august
Søndag d. 23. august
Søndag d. 30. august
September
Søndag d. 6. september
Søndag d. 13. september		

09.30
10.30
09.30
10.30 KK

Bovense
10.30
10.30 KK

10.30
10.30
10.30
09.30 **

09.30**
09.30**
09.30
10.30
Friluftsgudstjeneste

10.30 KK
09.30

10. 30 Guldkonfirmation
16.00

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

