»Fyldt af glæde over livets under
med et nyfødt barn i vore hænder
kommer vi til dig, som gav os livet.«
Svein Ellingsen
Salmebogen nr. 448
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Dåben er en gave – der skal pakkes ud!
Her i efteråret er vi i den
glædelige situation, at
der er rigtig mange små
børn, der skal døbes i vores
kirker. Som præst er det
hver gang en stor glæde
at tage imod børnene og
så sandelig også de stolte
forældre og faddere ved
døbefonten.
Det er en fornøjelse af de
største at få lov til at deltage i den første festdag i
dette nye menneskes liv.
Men hvad er det vi fejrer, når
vi holder dåb? Hvad betyder
det, at være døbt? Hvorfor
bærer de fleste dåbsbørn en
lang hvid dåbskjole, der ofte
har en lang familiehistorie
bag sig? Hvad vil det sige at
være fadder? Hvad er faddernes opgave?
Tilbage i begyndelsen af
vores kristne kirkes historie
blev man døbt som voksen.
Der var kun dåb en gang
om året. I de sidste timer
af natten mellem påskelørdag og påskemorgen holdt
man dåb. Inden man kunne
blive døbt måtte man følge
dåbsundervisning i 40 dage.
Undervisningen begyndte
altså til Fastelavn. I de 40

dage måtte man ikke tage
bad. Hvilken stærk oplevelse
det må have været endelig
at blive vasket ren på sin
dåbsdagen!
Dåben foregik i et 8 kantet
dåbsbassin, der fandtes i et
dåbskapel, der var bygget i
tilknytning til kirken. Når de
døbte steg op af dåben blev
de iført en ny og skinnende
hvid dåbsdragt af blødt og
fint bomuld. En dåbsdragt
de skulle bære indtil første
søndag efter påske.
Den dåbskjole som børnene
i dag bærer til dåb i vores
kirke har således en lang
historie bag sig. Hvid er
desuden kirkens fest farve.
Symbol på renhed og på, at
den, der bærer den hvide
kjole er elsket, tilgivet og
velsignet af Gud.

Ingen dåb uden vand
At døbe kommer af »at
dyppe«. For det var det man
gjorde. Dyppede dåbsbarnet
helt ned under vand 3 gange. I Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn. Det
er derfor at mange af vores
gamle døbefonte af sten er
så dybe.

Når barnet blev dyppet
helt ned under vand var
det et tegn på at ud af
dåbsvandet blev barnet nu
født igen. Som Guds barn.
Nu bliver barnet overøst
med tre håndfulde vand.
Men betydningen er den
samme.
Ingen dåb uden kors
Ved dåben bliver korset
tegnet på barnets pande
og på dets bryst. Det hele
menneske bliver bærer af et
usynligt kors. Det betyder
at den døbte nu hører til
hos Kristus. I liv og død. At
den døbte altid allerede er
tilgivet, velsignet og elsket
af ham.
Ingen dåb uden faddere
I den tidligste kirke var
faddere en slags garant for
den som ønskede at blive
døbt og dermed optaget i
den kristne kirke. Fadderne
skulle sige god for det nye
medlem.

I dag er faddernes rolle en
anden. De står ikke rundt
om døbefonten blot til pynt.
De er dåbsvidner. Og så har
fadderne en opgave. Mange
tror, at det er faddernes
opgave, at tage ansvar for
børnene juridisk og økonomisk, hvis forældrene skulle
dø inden de er voksne. Det
er en misforståelse. Fadderens opgave er at hjælpe
dåbsbarnet med at åbne
dåbens gave. At tage barnet
i hånden og følge med det
ind i et liv som kristen. At
fortælle barnet hvilken tryghed det giver at høre til hos
Gud. At have den kristne tro
som kompas i sit liv. Lære

barnet de livsværdier, der
har deres udspring i kristendommen: næstekærlighed,
tilgivelse. De livsværdier
vi finder i fortællingerne i
vores Bibel. Fadderne skal
fortælle den døbte om det
kristne menneskesyn. At alle
mennesker er lige værdifulde fordi vi alle sammen
er børn af Gud. En god ide
er det også at lære dåbsbørnene at bede Fadervor. Og
så tager hverken faddere
eller dåbsbørn skade af at gå
i kirke sammen.
Dåben er en dør
En dør ind til livet og følgeskabet, fællesskabet med

Gud. Ved dåben bliver der
skabt forbindelse, bundet
et usynligt bånd imellem
den døbte og lysets og livets
Gud. Et hjertebånd, der
aldrig brister.
Louise Schousboe

Nyt om dåb – her hos os!
Dåbslys
Som noget nyt vil vi give de børn, der døbes i vores kirker et dåbslys i dåbsgave.
Tanken er at dåbslyset skal tændes på barnets dåbsdag. Så man også husker den
dag, som man husker barnets fødselsdag. Måske ville det også være en ide at invitere den nærmeste familie og fadderne og tale sammen om den dag ens barn blev
døbt. Måske læse sammen i den børnebibel som blev givet som dåbsgave.
Faddere
Fadderne har en vigtig opgave i forbindelse med dåben. Faddernes opgave er at
være dem, der sammen med forældrene hjælper barnet med at åbne den gave
som dåben er. Som en forberedelse til dåben mødes præsten og dåbsforældrene
og taler sammen om dåben. Jeg har tænkt over, at jeg også meget gerne vil
invitere fadderne til at deltage i den samtale. Så de sammen med forældrene kan
forberede sig på dåben og deres opgave i forhold til det barn, der skal døbes.
Jeg håber meget, at dem, der har sagt ja til at være faddere vil tage imod den invitation.

Særlige
gudstjenester
Søndag d. 16. september
Høstgudstjeneste og frokost
Vores høstgudstjeneste er
en festgudstjeneste. Vores
høstgudstjeneste er en takkegudstjeneste. Hver især
har vi noget at takke Vorherre for. Livet. Skaberværket. Naturens skønhed. De
mennesker, der har betydning for os. Takke for Guds
for ord til os. Guds nærvær
i vores liv. Takke Gud for
nye kræfter og for mod på
livet. Efter gudstjenesten
kl. 10.30, hvor vi også byder
vores nye konfirmander
velkommen lægger Fars
Madvogn vejen forbi kirken
og serverer en lækker høstfrokost for os.

»Skumringstime« er en
gudstjeneste, der begynder
kl. 17.00, når mørket er
faldet på udenfor. Kirken

vil være oplyst af levende
lys. Musikken får en central
plads og der er også rum
for stilhed. Vi vil invitere
forskellige musikere til at
komme og medvirke på deres
instrumenter.
Vi holder »Skumringstime«:
Torsdag d. 25. oktober i
Hjulby kirke kl. 17.00 Ved
denne gudstjeneste medvirker: Lucca Melander, cello og
Lars Emil Mortensen, klaver.
Sæt også allerede nu kryds
i kalenderen ved torsdag d.
22. november.
Alle Helgen gudstjeneste
Søndag d. 4. 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
Sognekor
Det ser ud til, at vi kan få
et sognekor op at stå!
Koret mødes i konfirmandstuen: Fredag kl. 16.3018.00. Kom og vær med
og tag gerne en ven med!
Kontakt evt. Kirsten Petersen på tlf. 24 65 27 53.
Spil – Dansk Dagen
Onsdag d. 31. oktober
kl. 19.30 i konfirmandstuen
Mange stemmer, der synger
sammen, er både et billede på sammenhold og et
redskab til at opnå sammenhold. På Spil Dansk dagen
2018 fejrer vi den danske musik med fokus på den danske
fællessangs-tradition.
Eva Marie Rasmussen, violinist, kirkesanger og klassisk
DJ leder os igennem aftenen, som bliver en god og

grundig rundtur i Højskolesangbogen med nysgerrige
afstikkere. Mødet i fællessang bliver udgangspunkt
for betragtninger og anekdoter omkring tradition og
fornyelse, kultur og værdi.
Fællessang er fællesskab!
Mød op og tyvstart fejringen af højskolebevægelsens
175-jubilæum i 2019.
Efterårskoncert:
Onsdag d. 7. november
kl. 19.30 i Aunslev Kirke
Koncert med »Andreasensemblet« bestående af
Fløjte: Jan Aagaard og Orgel:
Niels Koll. Duoen har udviklet konceptet »Classic light«
som prøver at gøre op med,
at det er svært at lytte til
klassisk musik. Til koncerten
er programmet lagt under
hensyntagen til efteråret.
Jan Aagraad og Niels Koll har
spillet sammen igennem de
seneste 25 år, og givet en del
kirkekoncerter. Ensemblet
holder til i Bregninge kirke,
som er viet til Skt. Andreas,
som ensemblet er navngivet

efter. Duoen har udgivet 2
CD-er som det vil være muligt at købe til tilbudspris efter koncerten. Yderligere om
duoen på deres hjemmeside:
www.andreasensemblet.dk

Mest for børn
Babysalmesang
Til vores store glæde, er der
kommet gang i babysalmesangen i Aunslev kirke. Vi
har pt. et hold på seks børn
med deres mødre. Der kan
sagtens blive plads til nogle
flere. Hvis I har gået og
overvejet at melde jer til, så
er chancen der nu. Kom og
se og prøv, hvad det er. Vi
mødes i Aunslev kirke torsdag formiddag kl. 10.00 – ca.
11.30. Her synger og leger
vi med børneen og slutter af
med lidt at drikke og spise
og hyggelig snak. Kontakt
kirke-og kulturmedarbejder
Kirsten Petersen enten på
mail kirjupet@gmail.com
eller mobil 24 65 27 53.
»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 eftermiddag. Første gang bliver d.
12 september. Vi henter

børnene på skolen når de
har fri kl. 14.00 og tager
dem med i konfirmandstuen
eller i kirken. Vi håber, at
der er rigtig mange børn
med krummer i, der kunne
tænke sig at være med i
»Kirke-Krummerne«.
Høstgudstjeneste og
Hot Dogs
Onsdag d. 19. september
kl. 17.00 i Aunslev kirke

Vi mødes til en kort gudstjeneste i Aunslev kirke. Efter
gudstjenesten spiser vi sammen. Alle er meget velkomne. Det er ikke nødvendigt at
melde sig til og det er gratis
at spise med.
Dåbsjubilæum
Søndag d. 28. oktober
kl. 10.30 i Aunslev Kirke
Vi indbyder til festgudstjeneste, hvor vi skal fejre de børn,
der blev døbt i vores kirker
for 5 år siden. Vi sender invitationer ud til jubilarerne og
deres familier.
De børn, der har gået til babysalmesang og deres fami-

lier er også særligt velkomne
til denne gudstjeneste.
Efter gudstjenesten inviterer vi
til fest-frokost
i konfirmandstuen.

bedes man melde sig til hos
mig på mls@km.dk senest
d. 5. oktober.

Studiekreds:

PÅ præstegården
i Skalkendrup,
og mange
andre
steder i
sognene,
hænger der en hjertestarter. Den i præstegården er
betalt af menighedsrådet
og med i prisen er et kursus
i at betjene den. Det er en
kendsgerning, at flere får
problemer med hjertet og
kommer du i den situation
at være vidne til et hjertetilfælde, er både du og
patienten godt hjulpet, hvis
du har gennemgået et sådant kursus. Derfor tilbyder
menighedsrådet alle interesserede i sognene at deltage
i et kursus. Der er plads til
ca. 16 deltagere og kurset
vil blive afholdt i januar
måned.

»Maria Magdalene«
Vores bibel vrimler med
mennesker. Mennesker, der
bærer på hver deres historie. Mennesker som vi kan
spejle os selv i. Lære af. Lade
os inspirere af. I det liv, der
er vores. Vores bibel fortæller om mange mænd, der
hver fik deres særlige plads
i fortællingen om Gud og
mennesker. Jesus naturligvis. Moses. Abraham. David.
Men vi møder også mange
kvinder på siderne i Bibelen.
Sara. Deborah. Esther. I det
ny testamente er der flere
med navnet Maria. En af
dem er Maria Magdalene.
Hvem var hun? Hun var
en af de kvinder, der fulgte
Jesus tæt i mens han levede.
Hun stod ved hans kors på
Golgatha. Hun var med til
at lægge ham i graven. Hun
var den første han mødte,
da han gik ud af sin grav
påskemorgen.
I efterårets studiekreds vil vi
sammen læse bogen »Maria

Hjertestarter
redder liv

evangeliet« skrevet af Marianne Aagaard Skovmand,
der er sognepræst i Nyborg.
I den bog kan vi læse et af
de evangelier, der ikke kom
med i Det nye Testamente og
som tilskrives netop Maria
Magdalene. Et evangelium,
der gør os klogere på Maria
Magdalenes plads og rolle i
den tidligste kristne kirke.
Vi vil også se på Maria Magdalene sådan som hun er
blevet fremstillet i vores Nye
Testamente og i kirkekunsten. Måske vil vi opdage at
hun kan være til inspiration
for os i dag?
Første gang vi mødes er tirsdag d. 23. oktober kl. 19.00
i konfirmandstuen.
Af hensyn til hvor mange eksemplarer, der skal bestilles
af bogen til en pris af 100 kr.

Tilmelding til kurset og
nærmere oplysninger fås
ved henvendelse til: Poul
Hansen tlf. 28 19 30 91.

PROGRAM FOR KLUBBEN EFTERÅR 2018
Vi indleder vores række af møder i præstegården, hvor
hyggeligt samvær, en god kop kaffe og forskellige
former for underholdning er på programmet. Man kan
hverken være for ung eller for gammel til at deltage i
vores møder. Alle er meget velkomne. Vil man benytte
taxa så kontakt Iris Hansen 65 36 13 54 / 30 54 17 48
senest dagen før.
Torsdag d. 20. 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.
Journalist Arne Mariager kommer og underholder os. Vi kan vist godt love jer en glad og munter
eftermiddag.
Torsdag d. 11. oktober kl. 14.30
Foredrag ved Mogens Højstrup: »Mit liv med søværnet
i tre generationer.« En personlig beretning fra et langt
arbejdsliv gennem 40 år krydret med maritime detaljer. Der vil også blive vist billeder.
Torsdag d. 1. november kl. 14.30
En eftermiddag i musikkens verden: »Toner i takt«
– Musik med sjæl! Hele 7 musikalske gæster lægger vejen forbi: 1 sanger, 1 på klaver, 1 på guitar og
intet mindre end 4 på harmonika. Mon ikke det bliver
festligt?
Torsdag d. 22. november kl. 14.30
»Fra Himmerland til Fyn« Karen Margrethe Jørgensen
fortæller om sin barndom og ungdom, om hvor store
forandringer hendes generation har oplevet. Hun vil
også fortælle om oplevelser fra 2. Verdenskrig.
Torsdag d. 13. december kl. 12.30
Holder vi vores julefrokost som efterhånden er blevet
en fast og festlig tradition. Også i år vil Lars Nicolaisen
Underholde med de kendte julemelodier, som vi selvfølgelig synger med på.

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

Gudstjenesteliste
Aunslev

Bovense

September
Søndag d. 16. september
10.30
09.30 KK
Søndag d. 23. september 			
Søndag d. 30. september		
10.30
Oktober
Søndag d. 7. oktober
10.30 KK		
Søndag d. 14. oktober		
09.30**
Søndag d. 21. oktober
09.30***
Torsdag d. 25. oktober			
Søndag d. 28. oktober
10.30
November
Søndag d. 4. november
17.00
15.30
Søndag d. 11. november			
Søndag d. 18. november
09.30
Søndag d. 25. november		
09.30**KK
December
Søndag d. 2. december
10.30 KK
09.30 KK
Søndag d. 9. december			

Hjulby

09.30**

09.30

17.00

10.30 KK

09.30**

** Kristina Løvenstrøm
*** Birgit Holm
KK = kirkekaffe

Menighedsrådsmøder i efteråret
Menighedsrådet holder følgende møder i efteråret: 19. september, 24. oktober og d. 21. november. Alle møder begynder kl. 19.30 og finder sted i konfirmandstuen ved Præstegården.

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.

