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Frygt ikke – Tro kun!
Fra en landsbypræsts feriedagbog

»Fra Torhamn satte vi kur
sen imod syd i vinden, der
alligevel var oppe på 9 m
pr. sekund. Det blev en fin
sejlads indtil det pludse
lig sagde – og så kom der
en lyd, som jeg ikke ved,
hvordan jeg skal beskrive:
stengrund imod jernkøl!!!
Skræmmende. Forfærdelig.
Jeg skreg og gik helt i panik,
fordi jeg lige havde set
Johanne sidde ude i prædi
kestolen (det kalder man
den yderste spids på båden)
og var derfor ganske forvis
set om, at hun nu var røget
overbord. Heldigvis var det
ikke tilfældet. Og heldigvis
var vi ikke havareret – gået
helt på grund. Og efter en
grundig inspektion kunne vi
heldigvis også konstatere,
at der ikke kom vand ind i
båden. Vi kunne sejle videre.
Denne oplevelse var udover,
at være lektie i, hvor vigtigt
det er,at være opmærksom
på dybderne i skærgården
også en lektie i at have en
grundlæggende respekt for
naturen. Naturens kræfter
er stærke. Havet. Vinden.
I mødet med elementerne
bliver vi mennesker små og
ubetydelige. Som fnug, der

flyver i vinden. Jacob og jeg
har sammen talt om vores
dybe respekt for de søfolk
i svundne tider, der måtte
klare sig på havet helt uden
nymodens teknologi og
navigationsudstyr. Erfaring,
hukommelse og ikke mindst
bønnen til himmelens Gud
om hans bistand har været
søfolkenes livsnødvendige
hjælp.«
Sådan skrev jeg i min
dagbog på årets sommer
sejlads i vores stolte skude
Stella Maris. På sådan en
sejlads bliver man klo
gere. På livet. På sig selv.
På sin plads her i verden.
Havet og vinden lærer os
vores plads at kende i Guds
store skaberværk. Havet og
vinden giver os en lektie i

at afstå fra at overvurdere
os selv. En lektie i naturlig
ydmyghed. For hvad er vi i
forhold til det hav som på
et øjeblik kan forandre sig
fra havblik til at vise tæn
der? Et hav der kan skyde
ryg med bølger, der rejser
sig og iklæder sig frådende
skumtoppe tæt omkring os,
så vores båd kastes rundt
som et flydende fingerbøl.
Vinden som kan blæse op
så det ikke nytter noget at
sejle ud. Så man må blive i
havn. Blæse inde som man
kalder det. Kampen imod
vinden er forgæves. Vi bilder
os ind, at vi har kontrol og
styr på det hele. Men har
vi det, når det kommer til
stykket? Kan vi ikke også
blive blæst omkuld? Miste
kursen? På vores livs sejlads.

Bølgerne kan slå ind over
os. Bølger af lykke og glæde.
Men også af fortvivlelse og
angst. Når det sker bliver
vi små. Og det går op for
os, at vi ikke magter livet
selv. Vi har brug for hjælp.
Vi har brug for Guds hjælp.
Vi har brug for at tro på, at
Gud står os bi. At Gud, den
almægtige den alvise, den
alkærlige Gud. Ham som
har skabt verden. Ham som
er mester for den uendelige
himmel over os. Og havet
som synes helt uden græn
ser. Han har hjerte for hver
og en af os. Gud bekymrer
sig for os. Tager sig af os. At
Gud vil det. At Gud gør det.
Kan det andet end fylde os
med grænseløs glæde og
taknemmelighed?
Amen

Særlige
gudstjenester
Søndag d. 22. september
Høstgudstjeneste
Vores høstgudstjeneste er
en fest gudstjeneste. Vores
høstgudstjeneste er en tak

kegudstjeneste. Hver især har
vi noget at takke Vorherre for.
Livet. Skaberværket. Natu
rens skønhed. De mennesker,
der har betydning for os. De
lykkelige øjeblikke. Vi må ikke
glemme at tak for alt det, der
aldrig må blive en selvfølge
for os. Takke Gud for hans ord
til os. For hans nærvær i vores
liv. Takke ham for nye kræf
ter og for mod på livet. For
tilgivelse og overbærenhed.
For nye døre, der åbnes. For
håbet om en ny begyndelse.
Sammen med ham. Ved
denne festgudstjeneste med
virker Alex Kingo på harmo
nika og Knud Erik Jørgensen
på violin.
Pilgrimsvandring:
Efter gudstjenesten
kl. 10.30, hvor vi også vil
byde vores nye konfirmander velkomne er der
mulighed for at deltage i
en pilgrimsvandring.
Sammen med deltagere fra
Munkebjerg kirke går vi fra
Aunslev kirke ad en endnu
ikke fastlagt rute igennem
vores smukke lokale land
skab. Der vil være en vekslen
imellem at tale sammen og
at vandre i stilhed. Vores
vandring vil slutte i Hjulby
kirke, hvor vi vil blive mødt
med en kop kaffe og et

stykke kage. Der arrangeres
hjemtransport fra Hjulby
kirke.
»Skumringstime«
I dette efterår byder vi
indenfor til: »Skumringstime«
En gudstjeneste, der begyn
der kl. 17.00, når mørket er
faldet på udenfor. Kirken vil
være oplyst af levende lys.
Vi mødes til en kort guds
tjeneste, hvor musikken får
en central plads og hvor der
også er rum for stilhed. Vi
vil invitere forskellige musi
kere til at komme og med
virke på deres instrumenter.
Vi holder »Skumringstime«:
Torsdag d. 24. oktober i
Hjulby kirke kl. 17.00.
Ved denne gudstjeneste
medvirker: Anne Marie Høst
på harpe.

Torsdag d. 28. november
i Bovense kirke kl. 17.00
hvor Louise Knudsen med
virker med sang og Mads
Klindt Poulsen, klaver.

Mest med
Musik
Spil – Dansk Dagen
Onsdag d. 30. oktober
kl. 19.30 i konfirmandstuen
Gæst: Kirstine Bonde
Spil Dansk Ugen er musikli
vets festuge. Hvert år samler
Spil Dansk Ugen danskerne
omkring fællessang. Det er
godt og sjovt at synge, og det

Alle Helgen gudstjeneste
Søndag d. 3. november
Den første søndag i novem
ber holder vi en gudstjene
ste, 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 medvir
ker Knud Erik Jørgensen på
bratsch.

er også sjovere at synge sam
men med andre. I år markerer
vi Spil Dansk Ugen med en
sangaften onsdag den 30.
oktober kl. 19.30. 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 Kirstine Bonde, som
er uddannet klassisk sanger
fra konservatoriet i Esbjerg og
nu bosiddende i Nyborg.
Efterårskoncert:
Tirsdag d. 12. november
kl. 19.30 i Aunslev Kirke
Aftenens solister har begge

en lang musikkarriere bag
sig, og har spillet sammen
utallige gange i forskellige
sammenhænge. Denne gang
vil de spille et smukt, sjovt
og varieret program med
violin og fløjte som soloin
strumenter, men de vil også
akkompagnere hinanden på
klaver og orgel, og de vil be
nytte lejligheden til at sidde
på orgelbænken sammen
til firhændigt spil og også
udfordre fløjten og violinen
med orgelets pedalspil.
Bjarne Hansen er tidligere
koncertmester i Odense
Symfoniorkester, og rejser
nu Danmark rundt og spil
ler koncerter både solo og
i landets symfoniorkestre.
Eva Østergaard har i mange
år været solofløjtenist i Det
kgl Kapel, og fungerer nu
som korleder og organist i
Vissenbjerg Kirke.

Gospel Workshop – vender
tilbage!!
Søndag d. 17. november
kl. 09.30-15.00
Om formid
dagen indstu
derer vi nogle
glade gospelnumre under
ledelse af Stephan Kaae.
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.
Alle er meget velkomne.!!
Tilmelding til frokosten
senest d. 6. november på
mls@km.dk

Julekoncert:
Søndag d. 8. december
kl. 19.00 i Aunslev kirke
Ullerslevkoret har eksisteret
i 40 år og er i dag et dame
kor bestående af 22 sang
glade kvinder! Vi synger
hver tirsdag kl. 19.00 i
vores dejlige øvelokale på
Dalgaard i Ullerslev under
kyndig direktion af vores
dirigent, Carsten Madsen.
I årets løb deltager vi i for
skellige arrangementer, især
ved juletid, og giver også
selv koncerter. Til julekon
certer synger vi både kendte
og ukendte julesange, så er
noget til alle. Vi glæder os
til at synge sammen med
Agedrup Kirkekor den 8.
december 2019.

Mest for børn
Babysalmesang
Tirsdag d. 3. september
kl. 10.00-11.30 i Aunslev
kirke
Til vores store glæde, er der
kommet gang i babysalme
sangen i Aunslev kirke.
Vi begynder igen efter
ferien. Så nu er chancen
der. Kom og se og prøv, hvad
det er.
Vi mødes i Aunslev kirke tirs
dag formiddag kl. 10.00-ca.
11.30. Her synger og leger
vi med børnene og slutter af
med lidt at drikke og spise
og hyggelig snak. Vi sørger
for de voksne , de sørger for
børnene.
Kontakt kirke-og kulturmed
arbejder Kirsten Petersen
enten på mail kirjupet@
gmail.com eller mobil 24
65 27 53 hvis I har lyst til at
være med.

»Kirke-krummerne«
Vi åbner igen dørene for vores
klub: »Kirke-Krummerne«.
Klubben er for alle raske
børn fra primært 0-2 klasse.
Vi mødes onsdag eftermid
dag. Første gang bliver d.
11. september. Vi henter
børnene på skolen når de
har fri kl. 14.00 og tager
dem med i konfirmandstuen
eller i kirken. I klubben skal
vi høre gode historier og
være kreative. Vi skal lave
dekorationer til kirken. Vi
skal øve os på nogle gode
sange. Der bliver også tid til
at lege og være udenfor. Vi
håber, at der er rigtig mange
børn med krummer i, der
kunne tænke sig at være
med i »KirkeKrummerne«.

Høstgudstjeneste og
Hot Dogs
Onsdag d. 25. september
kl. 17.00 i Aunslev kirke
Vi mødes til en kort gudstje
neste i Aunslev kirke, hvor
kirkens børneklub »Kirke
– Krummerne« medvirker.
Efter gudstjenesten spiser vi
sammen. Alle er meget vel
komne. Det er ikke nødven
digt at melde sig til og det
er gratis at spise med.

Studiekreds:
Lad os alle bede ….
I vores børneklub »KirkeKrummerne« har jeg den
fornøjelse at tale med de
nysgerrige og videbegærlige
børn om troen på Gud. Om
alle de fantastiske fortællin
ger vi kan finde i vores Bibel.
Vi har også talt sammen om
bøn. Om at bede til Gud.
Det er der mange af bør
nene, der gør. Hver eneste
dag. Taler med Gud. Fortro
ligt. Tillidsfuldt.
Hvad med os voksne?
Hvordan er vores forhold
til bøn? Beder vi stadigvæk
vores aftenbøn? Og hvad
med Fader Vor?
Temaet for efterårets /
vinterens studiekreds er bøn
med særlig vægt på bønnen
Fader Vor.
Hvad står der i den bøn?
Hvad er det vi beder om,
når vi beder Fader Vor? Kan
Fader Vor være en vej ind i
vores Bibel?

De spørgsmål og flere til vil
vi tage fat på sammen. Som
inspiration til vores samtale
vil vi læse bogen. »Oplys
ning til borgerne om Fader
Vor« Tydning og betydning.
Denne bog er skrevet af de
to biskopper Tine Lindhardt
og Marianne Christiansen.
I deres bog gennemgår de
to Fader Vor sætning for
sætning. Ord for ord. En af
deres hovedpointer er, at
Fader Vor indeholder hele
essensen af vores kristne
tro.
Bogen koster 100 kr.
Vi begynder torsdag d. 10.
oktober kl. 19.00. Vi mødes
i konfirmandstuen ved præ
stegården.
Tilmelding senest d. 25.
september på mail mls@
km.dk eller tlf 65 36 12 00.
Så er der tid til, at jeg kan få
bestilt bøgerne.

PROGRAM FOR KLUBBEN EFTERÅR 2019
Vi indleder vores række af møder i præstegården, hvor
hyggeligt samvær, en god kop kaffe og forskellige
former for underholdning er på programmet. Alle er
meget velkomne. For bestilling af kørsel kontakt Iris
Hansen tlf. 30 54 17 48.

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.

Torsdag d. 19. september kl. 14.30
Hvis man går og er ked af, at sommeren er slut, så mød
op i klubben og få en munter eftermiddag. Et pensionist
orkester, der kalder sig »Øhavet« da medlemmerne kom
mer fra mange forskellige byer på Fyn og øerne gæster os
denne torsdag med et program fuld af glad musik og sang.

Graver
Tommy Dinesen, Tlf. 65 36 13 18

Torsdag d. 10. oktober kl. 14.30
Hans Erik Jørgensen fra Stenstrup kommer og fortæller
om sit meget indholdsrige liv bla. de mange forskellige
rejser han har foredraget. Han kalder sit foredrag: »Et
landmandsliv m.m.«

Organist
Anne Marie Jørgensen
Tlf. 61 69 28 51

Torsdag d. 31. oktober kl. 14.30
Får vi besøg af præst ved Bolbro kirke, Nanne Mølhave,
der kalder sit foredrag »Fra komfur til prædikestol«

Kirkeværge:
Poul Hansen, Tlf. 65 36 15 63

Torsdag d. 21. november kl. 14.30
Kogsbølle køkkenband kommer og spiller. Og det går al
drig stille for sig. De medbringer sanghæfter så vi også
kan synge med på nogle af numrene.
Torsdag d. 12. december kl. 12.30
Holder vi vores velkendte julefrokost med dejlig mad.
Også i år vil Lars Nicolaisen Underholde med de kendte
julemelodier, som vi selvfølgelig synger med på.

Hjertestarter kursus:
I samarbejde med Falck arrangerer menighedsrådet i januar
måned et hjertestarter kursus. Alle er velkomne til at del
tage. Kurset afholdes i konfirmandstuen i Skalkendrup. For
nærmere information og for tilmelding til kurset kontakt da
venligst Solvejg Østerbæk Hansen på tlf. 29 64 71 50.

Kirkesanger og kirkeog kulturmedarbejder
Kirsten Petersen, Tlf. 24 65 27 53
mail kirjupet@gmail.com

Menighedsrådsformand:
Jens Ankersø, Tlf. 40 46 91 51

Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
Aunslev

Bovense

Hjulby

September
Søndag d. 15. september		
10.30
09.30
Søndag d. 22. september
10.30 KK
09.30 KK			
Søndag d. 29. september			
10.30
Oktober
Søndag d. 6. oktober
09.30
10.30 KK		
		
Søndag d. 13. oktober			
09.30**		
Søndag d. 20. oktober
09.30**					
Torsdag d. 24. oktober			
17.00 		
Søndag d. 27. oktober
10.30 KK
November
Søndag d. 3. november
17.00
15.30
Søndag d. 10. november			
10.30 KK
Søndag d. 17. november
15.00
Søndag d. 24. november
09.30
10.30			
Torsdag d. 28. november		
17.00
December
Søndag d. 2. december
10.30KK
09.30KK		
Søndag d. 8. december			
09.30**
KK kirkekaffe
** Kristina Løvenstrøm
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.

Menighedsrådet holder følgende møder i
efteråret: 18. september, 23. oktober og
d. 20. november.

Alle møder begynder kl. 19.30 og finder
sted i konfirmandstuen ved Præstegården.

Mark & Storm Grafisk A/S

Menighedsrådsmøder i efteråret

