Kirke & Sogn

AUNSLEV | BOVENSE | HJULBY

50. ÅRGANG | NR. 2 | MARTS - JUNI 2019

Kom og spis!
Påsken er en tid, hvor vi mødes og spiser god mad. Til
påskemiddage. Til påskefrokoster. Vores påskemåltid
peger tilbage i tiden. Tilbage
til jødernes påskemåltid.
Hvert år til påske mødes
jøderne til et ganske særligt
måltid. Et mindemåltid.
Højdepunktet ved det måltid er, når et af børnene
spørger: »Hvad er det, der
gør denne aften til en særlig aften?« Så genfortælles
historien om dengang Gud
udfriede israelitterne fra
deres fangenskab i Ægypten
under Moses ledelse.
Ved det jødiske påskemåltid
spiser man ganske bestemte ting, der hver for sig har
deres symbolske betydning.
Stegt lam, der viser tilbage
til fortællingen om dengang, israelitterne skulle
slagte et lam og smøre

dets blod på dørstolperne.
Lammets blod skulle være
et tegn til dødsenglen om
at gå deres huse forbi. Den
dødsengel, der gik igennem
landet som den sidste af de
10 plager, Gud sendte over
Ægypterne som straf for, at
Farao ikke ville lade israelitterne forlade Ægypten. Lammestegen på påskebordet
har således en meget lang
historie bag sig.
Ved det jødiske påskemåltid
spiser man også usyret brød.
Brød bagt uden gær. Det usyrede brød fortæller historien

om, at israelitternes flugt
ud af Ægypten skulle ske så
hurtigt, at de ikke havde tid
til at vente på, at de brød, de
tog med sig på flugten, først
skulle hæve.
Jødernes påske hedder på
hebraisk Pesach, som betyder forbigang. Når det bliver
påske, skal jøderne minde
hinanden om, hvordan deres forfædre blev reddet, da
dødsenglen gik forbi deres
huse.
Jesus var jøde og sammen
med sine disciple fejrede
han også den jødiske påske.
Det påskemåltid som Jesus
delte med sine venner,
den sidste aften før sin død
– den sidste nadver – fik
en særlig betydning. Har
endnu en særlig betydning.
Det er det påskemåltid, vi
tænker tilbage på, når vi

holder altergang/nadver i
kirken. Hvilken betydning
har nadveren? Nadveren
handler om fællesskab. Om
fællesskabet imellem os, der
tror på Kristus. Om fællesskabet med Kristus. Når vi
knæler er han selv tilstede
sammen med os, i sin ånd.
Nadver handler om at åbne
sit hjerte og tage imod. Det
som kun Kristus kan give os.
Sin kærlighed. Sin tilgivelse.
Den kærlighed, der fyldte
hans liv. Lige til hans sidste
åndedrag. Den tilgivelse han
gav os ved sin død på korset.
Nadveren handler om at
huske. »Gør dette til min
ihukommelse« lyder det
ved nadverbordet. Det er
den korsfæstede og den
opstandnes bud til os: at vi
skal huske ham. Huske: Det
liv han levede. Den død han
fik. Hans opstandelse.
Nadveren handler om glæde. Glæden over at få lov til
at tage imod Guds kærlighed
og Guds tilgivelse. Glæden
over at kunne gå ud af kirkedøren som et frit menneske.
Med Guds fred i sit hjerte.
Med nye kræfter og nyt mod
på at leve sit liv, så det bliver
til glæde for andre.
Louise Schousboe

»For alt i
verden«
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag d. 10. marts
kl. 09.30 i Hjulby kirke
Vi mødes til gudstjeneste og
efter gudstjenesten i konfirmandstuen. Herfra drager vi
afsted for at deltage i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling »For alt i verden«.
Klimaforandringerne er her.
Og de er kommet for at blive.
Vi samler ind til de mennesker, der er hårdest ramt af
klimaforandringerne.
Vi opfordrer alle til at gå en
tur for klimaet. For vores
klode. For verdens fattigste.
For alt i verden!
Alle er velkomne til at være
med i indsamlingen. Mød
blot op til gudstjenesten!

Mest med
Musik
Forårskoncert
Tirsdag d. 19. marts
kl. 19.30 i Aunslev Kirke
SNUK-koret er et kor, der
består af ca. 50 sangere i
alderen fra 16-23 år.
Koret har et meget alsidigt
repertoire og vil ved koncerten i Aunslev kirke synge
numre af bla. Peter Gabriel,
U2, Howard Shore og mange
flere.
Korets dirigenter Ulrich
Klostergaard er korleder og
organist ved Vejstrup kirke og
Povl Chr. Balslev er organist,
kantor og klokkenist ved vor
Frue kirke i Svendborg.
Begge to er de meget erfarne korledere, der sammen
med koret vil gøre alt for at
levere et brag af en koncert
denne aften.

Sognekor
Til pinse har kirken fødselsdag.
Vi vil gerne fejre kirkens
fødselsdag ved at samle
sangglade mennesker i et
sognekor, der skal synge i
kirken til pinse.
Det er tanken, at vi vil mødes et par gange inden og
øve nogle sange, som vi vil
synge til gudstjenesten 2.
Pinsedag. Kirke og kulturmedarbejder Kirsten Petersen leder koret, og vores
dygtige organist Anne Marie
Jørgensen spiller til.
Vi mødes 2 onsdage: onsdag d. 29. maj og onsdag
d. 5. juni begge gange kl.
17.00 og holder generalprøve inden gudstjenesten
2. pinsedag kl. 9.00.
Tilmelding til Kirsten Petersen på mail: Kirjupet@
gmail.com eller SMS til
24652753.

Påske i vores
kirker
Onsdag d. 3. april kl. 19.00 i
Hjulby kirke.
Påsken er et drama på liv og
død. Helt bogstaveligt men
også i overført forstand.
Fejhed og ansvar, had og
kærlighed, sorg og glæde,
fordømmelse og tilgivelse
tager livtag med hinanden
i løbet af påsken, fra palmesøndag til 2. påskedag.
På den måde er påsken ikke
alene en fortælling om
begivenheder engang, men
en fortælling om os i dag og
vores liv.
Den fortælling skal vi høre
Tine Lindhardt, biskop i
Fyens Stift, fortælle denne
aften.
Skærtorsdag d. 18. april
kl. 17.30
Vil du spise med?
I Danmark kan vi lide at spise
sammen. Det har mennesker
kunnet til alle tider.
Vi kan glæde os over, at
mange har taget imod invitationen til at mødes og spise
sammen, og det er nu fjerde
år at vi inviterer til påskemåltid: Skærtorsdag kl. 17.30 i
konfirmandstuen.

Menuen er lammesteg / kylling, flødekartofler og salat.
Efter vi har spist sammen
følges vi til gudstjeneste
i Bovense kirke kl. 19.00.
Maden koster 100 kr., børn
50 kr. Tilmelding senest d. 16.
marts på tlf. 65 36 12 00 eller
mail mls@km.dk. Tag din
nabo i hånden og kom. Alle er
meget velkomne. Kirkebilen
kører.
Langfredag d. 19. april
kl. 16.00 i Aunslev kirke
Vi holder liturgisk musik
gudstjeneste. Læsninger
fra Det nye Testamente,
der beskriver, hvad der
skete med Jesus fra han
blev dømt til døden, til han
mødte sin død på korset
vil veksle med sang. Vi får
besøg af Lise Bech Bendix,
der er uddannet klassisk
sanger og sangpædagog.

Hun har sunget med Den
jyske Opera og har afholdt
koncerter over hele landet.
Påskedag d. 21. april
kl. 09.30 i Hjulby kirke og
kl. 10.30 i Aunslev kirke
fejrer vi festgudstjenester.
Kirkerne er smukt pyntede
med påskelijler og lys.
Morten Petersen medvirker
på trompet sammen med
vores organist Anne Marie
Jørgensen.

Morten Pedersen har været
en aktiv del af det fynske
musikliv i 25 år. Han har
medvirket som solist ved
kirkelige handlinger og
højtider.
Store Bededags-Aften
Gudstjeneste og varme
hveder.
Torsdag d. 16. maj i Hjulby
kirke
Vi mødes i kirken kl. 19.00
til gudstjeneste og bagefter
spiser vi varme hveder i konfirmandstuen i Hjulby. Ved
gudstjenesten medvirker
Erik Sørensen på sin klarinet. Kirkebilen kører.

Gudstjeneste ved Storebælt
Kristi Himmelfarts dag
d. 30. maj kl. 10.30
Vi holder gudstjeneste med
den smukkeste udsigt til
Storebælt i det dejligste
forsommer vejr (håber vi!)
Efter gudstjenesten drikker

vi kirkekaffe. Skulle vejret,
imod al forventning, ikke
vise sig fra sin bedste side
flyttes gudstjenesten til
Aunslev kirke. Vi får festlig
musikalsk medvirken af
Odense Seniorblæsere.

Nyt fra menighedsrådet:
Med hjertestartere placeret mange steder, troede
vi, at så var den sag klaret,
men så enkelt er det ikke.
Det blev tydeliggjort på
et kursus, afholdt i konfirmandstuen d. 5. januar
2019. Vi var 16 deltagere.
Instruktør Jens B. Sørensen
fra Falck gennemgik, hvad
der forårsager hjertestop

og hvordan vi griber ind.
Hjertestarteren gør det
ikke alene. Det er i høj grad
den menneskelige indsats
der tæller, men under alle
omstændigheder er det
bedre at gøre noget end at
lade være. Vi kan ikke gøre
noget forkert. Menighedsrådet påregner at holde et
kursus igen til januar 2020.

Skovsyn
D. 23. januar 2019 var
datoen for det årlige
skovsyn. Steen Skeller
fra Skovdyrkerforeningen
deltog.
Som sædvanlig en lærerig dag. Der blev drøftet
mange ting. I den sydlige

del af skoven er der en
del udtynding. Her kan
bøgestammerne bruges
til ispinde. Skovningen vil
blive foretaget i foråret.
I den nordlige del er der
også udtynding. Træerne
her er beregnet til brænde

og vil blive skovet til
efteråret. I den sydøstlige
del er der en plet, der
indhegnes, her plantes
Fuglekirsebær og enkelte
Sødkirsebær, beregnet til
skovens gæster.
Poul Hansen

Program for »Klubben« i foråret 2019
Ca. hver tredje uge mødes klubben til en hyggelig
eftermiddag med fortælling sang og musik og andet
godt. Aldersmæssigt er der hverken nogen nedre eller
øvre grænse. Der kræves heller intet medlemskab for
at deltage. Alle, der har lyst er mere end velkomne.

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. 21. marts kl. 14.30
Vi får besøg af fhv. provst Palle Jensen. Denne gang bliver det med »sange omkring Limfjorden«. Han vil også
fortælle om Limfjordsegnen og sangenes betydning.
Ved klaveret sidder Kristen Petersen, vores musikalske
kirkesanger.

Graver
Tommy Dinesen, Tlf. 65 36 13 18

Torsdag d. 11. april kl. 14.30
I flere år har vi afsluttet vintersæsonen med et spil
Banko. Den tradition holder vi også fast ved i år.

Organist
Anne Marie Jørgensen
Tlf. 61 69 28 51

Torsdag d. 23. maj kl. 13.00
Tager vi på udflugt i den grønne forsommer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Kirkernes hjemmeside
Husk at du kan orientere dig om alt, hvad der sker i vores
kirker, se billeder og finde andre relevante oplysninger på
vores hjemmeside: www.aunslevbovensekirker.dk

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder møder i konfirmandstuen ved præstegården i Skalkendrup: 13. marts, 10. april, 15. maj og
12. juni. Alle møder begynder kl. 19.00 og der er offentlig
adgang.

Konfirmandforældremøde
Efter gudstjenesten d. 22. april kl. 10.30 i Bovense kirke vil
jeg orientere om de praktiske ting i forbindelse med konfirmationen d. 5. maj.

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

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

Gudstjenesteliste
Aunslev

Bovense

Hjulby

Marts
Søndag d. 10. marts			
09.30
søndag d. 17. marts
09.30
10.30 KK		
Søndag d. 24. marts
10.30
Søndag d. 31. marts		
09.30 *
April
Søndag d. 7. april			
10.30 KK
Søndag d. 14. april
10.30 KK
Skærtorsdag d. 18. april		
19.00
Langfredag d. 19. april
16.00
Påskedag d. 21. april
10.30		
09.30
2. Påskedag d. 22. april		
10.30 KK
Søndag d. 28. april			
09.30*
Maj
Søndag d. 5. maj – Konfirmation 11.00
Søndag d. 12. maj		
09.30
10.30
St. Bededags aften d. 16. maj			
19.00
Søndag d. 19. maj
09.30*
Søndag d. 26. maj		
10.30 KK
09.30
Kristi Himmelfarts dag
10.30 KK
Juni
Søndag d. 2. juni		
10.30

De gudstjenester der er markeret med * er ved sognepræst Kristina Løvenstrøm, Vindinge.

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.

Mark & Storm Grafisk A/S

KK = kirkekaffe

