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En rose så jeg skyde
Udenfor mit vindue og rundt
omkring i haverne står
de der endnu. Roserne. I
efterårsmørket. I kulden.
Som farvestrålende hilsener
fra den sommer, der var
engang. Roserne er lysende
tegn på liv. Livet der findes
selv der hvor mørket sænker sig. Roserne er tegn på
håb. Håbet om det forår og
de lyse tider, der venter os
forude. Roserne er tegn på
kærlighed. Guds kærlighed
til os. Og vores kærlighed
til hinanden, som er den
røde tråd i vores liv. Rosen
er symbolet over dem alle
på kærlighed. Hvor den viser
sig: på konfirmandens gavebord, i brudebuketten, på
kisten og på gravstenen er
rosen et tegn på kærlighed.

Rosen er også et af de ældste
symboler på jomfru Maria.
Hun var i middelalderens
digtning »Rosa Mundi«
Verdens rose. Maria kaldes
også rosen uden torne. Et
udtryk for, at hun var uden
synd. Endelig så var Maria
den rosenbusk, der bar den
fuldkomne rose: Jesus. Efter
reformationen hvor Maria
fik en mindre betydningsfuld plads blev rosen et
symbol på Jesus. Det forklarer hvorfor der er så mange
især advents og julesalmer,
der handler om rosen.
I juletiden står vores smukke
julesalmer i kø for at blive
sunget. Ikke mindst »En
rose så jeg skyde« Oprindelig er denne salme en Maria

vise fra 1400 tallet med
ikke mindre end 23 vers!
Op igennem tiden fik Jesus
jomfru Marias plads. Jesus
er Rosen, der spired frem
midt i den kolde vinter om
nat ved Betlehem. Jesus
er rosen, der skyder op af
den frosne jord. Jesus er
rosen, der blomstrer op i det
tilfrosne menneskehjerte.
Spreder sin duft, sit lys og
sin herlighed.
I en af vores andre julesalmer, der også handler
om Jesus som rosen: »Den
yndigste rose er funden«
står der i et af versene:
»Forhærdede tidsel gemytter / så stive som torne og
støtter« Vi ved med os selv
hvordan vi af og til kan blive
til tidselmennesker. Stive
og stolte. Forstokkede. Ikke
til at komme i nærheden af
fordi vi stikker.
I den mørke nat ved byen
Betlehem blev Jesus født.

Guds rosen blev plantet i
verden. Guds rose. Tegnet
på Guds kærlighed. Til os.
Guds rose kan sprede mørket. Få kulden til at forlade
os få det frosne i os til at
tø op. Guds rose kan lyse
op i os og få vores mørke
tidsel – tanker til at tage
flugten. Sin rose planter
Gud over alt. Den kan vokse
og gro. Leve og lyse op. Lige
hvor det skal være. I vores
hjerters have.
Måske skulle vi derfor hænge en rose på vores juletræ

i år. Så den kan hænge der
og stråle imellem engle og
stjerner og nisser og minde
os om at Guds rose i verden
er kommet. Guds søn. Er

kommet til verden. Med
Guds kærlighed.

Glædelig Jul
Louise Schousboe

Vi forbereder os på jul
Søndag d. 3. december
kl. 14.00 i Aunslev kirke
En familiegudstjeneste,
hvor vi skal opleve børnene
opføre det traditionsrige
krybbespil med fine kostumer og dejlig sang.
Efter gudstjenesten er alle
meget velkomne til juletræsfest som i år er henlagt til gymnastiksalen på
Aunslev skole med juletræ
til loftet, julemusiknissen,
julemand, julesange og
juleposer til børnene.

Der vil også blive budt på
en dejlig kop varm gløgg og
æbleskiver.
Alle er meget velkomne.
Tilmelding til mls@km.dk
elller 65 36 12 00 senest d.
1. december.
Onsdag d. 6. december
kl. 10.00 i Aunslev kirke
Børnene i Aunslev børnehave og alle dagplejebørn
og også børn, der bliver passet derhjemme inviteres til

julegudstjeneste i Aunslev
kirke.
Vi skal synge og pynte vores
juletræ.

Ind under jul
Julekoncert d. 7. december
kl. 19.00 i Aunslev kirke
Julestemning med »Fynbokoret«
Vi bliver sat i den helt rigtige julestemning ved denne
koncert med stemningsfuld
og velklingende både klassisk og også rytmisk julemusik. Fynbokoret er et blandet
kor på ca. 40 medlemmer,

der synger et alsidigt og
bredt repertoire. Koret ledes
af Bodil Rytter. Efter kon-

certen i kirken byder vi på
et glas gløgg i konfirmandstuen.

Juleaften d. 24. december
Sidste år forsøgte vi
med at holde hele fire
gudstjenester juleaften. Det viste sig, at
det desværre ikke var
muligt for præst, kirkesanger og organist
at nå rettidigt frem
til de enkelte gudstjenester. Vi er godt
klar over, at det ikke
er optimalt at være
nødt til at vendte i op
til 10 min. Vi beklager,
at det var sådan det
blev for nogle. Vi må
alle lære af vores fejl
så derfor har vi tænkt

igen og igen over
hvordan vi undgår, at
der bliver ventetid.
Vi vil i år forsøge med
at holde gudstjenester på følgende lidt
»skæve« tidspunkter –
vi håber, at det går
Bovense kirke kl.
13.00; Aunslev kirke
kl. 14.15; Hjulby kl.
15.30 og Aunslev igen
kl. 16.45.
Tanken er den, at vi
hvert år vil skifte imellem kirkerne på de
forskellige tidspunkter, da vi godt er klar

over at kl. 13.00 måske ikke er det mest
optimale tidspunkt
at gå til gudstjeneste
juleaften. Ved vores
gudstjenester juleaften medvirker Kirstine
Weis på euphonium.
Hvis man nu skulle
synes at det bliver lidt
for meget trængsel og
alarm i kirken juleaften så er alle mere
end velkomne til de
fredfyldte og stemningsfulde gudstjenester juledag d. 25.
december.

Tirsdag d. 12. december
kl. 19.00 i Aunslev Kirke
Nyborg musikskoles dygtige
elever spiller julen ind ved
deres traditionsrige julekoncert.
Alle er velkomne.
Søndag d. 17. december
kl. 10.30 i Aunslev kirke.
Vi forbereder os på julen,
der venter lige om hjørnet.
Vi skal høre vores konfirmander læse tekster med julens
begivenhed som tema. Vi
skal synge salmer, der sætter os i den rette stemning
af forventning og glæde.
Vi skal lytte til smuk musik
fremført af unge mennesker
fra vores sogne.
Efter gudstjenesten byder vi
på pebernødder, som konfirmanderne har bagt.

Særlige
Gudstjenester
Nytårsdag d. 1. januar
2018
Vi byder det nye år velkommen med smukke toner.
Knud Erik Jørgensen medvirker på sin bratch og fylder
kirken med dejlig musik.
Efter gudstjenesten byder
menighedsrådet på et glas

vin og et stykke kransekage
så vi kan ønske hinanden et
Godt Nytår.

Kyndelmisse
gudstjeneste
Søndag d. 4. februar
kl. 16.00 i Bovense kirke
En stemningsfuld gudstjeneste i et kirkerum, der vil
være oplyst af levende lys.
En gudstjeneste hvor der er
god plads til stilhed og til
eftertanke.

Hellig tre
konger gudstjeneste
Søndag d. 7. januar
kl. 17.00 i Hjulby kirke
Vi synger julen ud. En sidste
chance for at synge nogle af
vores dejlige julesalmer endnu mens juletræerne står
tændt. Ved denne gudstjeneste medvirker Gangelhof
kvartetten med flerstemmig
og stemningsfuld sang.

Skumringstimen
Vi vil denne vinter invitere
til »Skumringstime«
i kirken
En gudstjeneste der begynder kl. 17.00, når det er
blevet mørkt udenfor. Kirken
vil være oplyst af levende lys
og der 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 vil
invitere forskellige musikere

til at komme og medvirke på
deres instrumenter.
Første gang vi holder skumringstime er torsdag d. 22.
februar kl. 17.00 i Aunslev
Kirke.
Alle er meget velkomne.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 11. februar
kl. 14.00 i Aunslev kirke
Alle er meget velkomne
både store og små til at
komme udklædte i kirke til
denne familiegudstjeneste.
Det er så festligt at se på!
Efter gudstjenesten slår vi
katten af tønden udnævner
kattedronninger og konger
og spiser lækre fastelavnsboller.

Mest med
musik
Hit med Sangen. Onsdag
d. 24. januar kl. 19.30
Konfirmandstuen er denne
aften forvandlet til musikcafe. Vi får besøg af tre
musikalske gæster: Therese
Andreasen, inspirerende
kordirigent bla. for vores
lokale gospelkor som også
har medvirket på Nyborg
Vold og som underviser på
Nyborg musikskole, Lise
Bech Bendix, sopransolist,
der bl.a. har sunget med
Den Jyske Opera og holdt
koncerter over hele landet
og som også laver operaworkshops for børn. Sidst
men ikke mindst Poul Erik
Rasmussen eller Polle, der
er kendt af mange her på
egnen som en munter og
musikalsk mand, der bl.a. er
en del af Kogsbølle Køkken-

band. Alle tre vil de præsentere tre sange eller salmer
som på en eller anden måde
har deres særlige betydning.
Efter et godt glas vin og lidt
ost er der ønskekoncert,
hvor alle frit kan ønske deres
yndlingssang eller salme.
Forårskoncert i Aunslev
kirke d. 8. marts kl. 19.30
Vi får besøg af Ringe kirkes
pigekor, der består af ca.
20 piger i alderen 13-25 år.
Pigekoret har lavet koncerter over det meste af Fyn
og udover det har koret
også medvirket i programmet »Før søndagen«. Korets
repertoire spænder vidt og
det ledes af Kirsten Wind
Retoft. Vi kan glæde os til en
aften, hvor smukke stemmer
synger foråret ind.
Sæt allerede nu et kryds i
kalenderen!

Menighedsrådsmøder
i foråret
Vi holder møder i menighedsrådet i konfirmandstuen i
Skalkendrup:
Onsdag d. 17. januar, onsdag d. 21. februar, og onsdag
d. 14. marts.
Alle møder begynder kl. 19.00.

Program for »Klubben« i foråret 2018
Klubben mødes i konfirmandstuen ved præstegården
til en indholdsrig eftermiddag i hinandens hyggelige
selskab. Alle der har tid og lyst er meget velkomne.
Torsdag d. 18. januar kl. 14.00 – BEMÆRK!! denne
dag er tidspunktet ændret
Fhv. præst og provst i Nr. Broby Palle Jensen kommer og
fortæller om de lyse sider af præstegerningen. Han kalder
sit foredrag »Herren er en munter mand« om kirkeminder
og glædesglimt fra en præstegerning i Fyens Stift.
Torsdag d. 8. februar kl. 14.30
Kaptajn Jens Christian Christiansen fortæller i ord og billeder / film om sit spændende liv til søs fra dæksdreng til
kaptajn på de store containerskibe i A.P. Møller-Mærsk.
Torsdag d. 1. marts kl. 14.30
Vores egen gode organist Anne Marie Jørgensen og
hendes mand Knud Erik kommer og underholder os med
musik og sang krydret med sjove og muntre fortællinger.
En festlig eftermiddag i det bedste musikalske selskab.
Torsdag d. 22. marts kl. 14.30
Vi får besøg af Henning Vemmelund Pedersen som vil
fortælle om sit arbejde i den internationale landbrugsudviklingsfond gennem de seneste 31 år. Hennings
arbejde har strakt sig over 3 kontinenter og 11 lande
afsluttende med 5 år i Vietnam og andre lande i Sydøstasien. Henning er opvokset som søn af naboen til
præstegården i Skalkendrup og udgangspunktet for
foredraget starter der.
Torsdag d. 12. april kl. 14.30
Så er der bankospil og så gik den sæson!
Torsdag d. 17. maj
Vi tager på udflugt ud i den grønne forsommer. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen. Yderligere informationer
kommer senere.

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
Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
Aunslev

Bovense

Hjulby

December
Søndag 3. december
14.00			
Søndag 10. december			
09.30**
Søndag 17. december
10.30KK		
Søndag Juleaften d. 24. dec.
14.15 og 16.45
13.00
15.30
Mandag Juledag d. 25. dec.
10.30		
09.30
Tirsdag 2. Juledag d. 26. dec.		
10.30
Januar
Søndag Nytårsdag d. 1. januar 17.00
15.30
Søndag 7. januar			
17.00		
Søndag 14. januar
10.30KK					
Søndag 21. januar		
09.30**
Søndag 28. januar
10.30		
09.30
Februar
Søndag 4. februar		
17.00
Søndag 11. februar
14.00					
Søndag 18. februar			
10.30KK		
Torsdag d. 22. februar
17.00
Søndag 25. februar		
09.30
10.30KK
Marts
Søndag 4. marts
09.30**
Søndag 11. marts		
10.30
De gudstjenester der er markeret med ** er ved sognepræst Kristina Løvenstrøm, Vindinge.
KK = kirkekaffe

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

