At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

Alex Garff
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Hr. Grati
Der var en gang en lille
pige. Elisa hed hun. Hun var
på sommerferie med sine
forældre. De lå på en campingplads og Elisa var blevet
rigtig godt beskidt af at lege
ude hele dagen. Og nu skulle
hun vaskes. Hun ville i brusebad. Men hun var kun tre år
gammel dengang og moderen holdt på at hun kunne
nøjes med at blive vasket
i vaskerummet for det var
nemlig gratis. Er det gratis?
Gentog nu den lille pige.
Hun var lige i den alder,
hvor man samler på spændende ord, der smager godt i
munden når man siger dem
Og mens hun blev vasket
fortsatte hun. Var toilettet
gratis? Sæben? Vanddunken? Et par dage efter skulle
Elisa og hendes forældre
på besøg hos familien. Og
nu begyndte det at blive
pinligt. For Elisa spurgte med

høj stemme da de sad ved
middagsbordet: Er maden
gratis? Hendes mor forsøgte
at forklare, at de ikke skulle
betale for det – når de nu
var gæster. Så man kunne
godt sige at for dem var det
gratis. Men de andre have jo
købt kødet så for dem var det
ikke gratis. Men kartoflerne
havde de jo i haven så de var
gratis. Længe efter de var
kommet hjem fra ferien fortsatte Elisa: Er sange gratis?
Er mandage gratis? Moderen
blev bekymret. Hvorfor blev
hendes treårige datter ved
med at spekulere på om
tingene var gratis eller ikke?
Det hele blev opklaret en dag
i efteråret hvor Elisa og hendes mor plukkede æbler i haven. Elisa gik og samlede de
stødte æbler op fra jorden.
Moderen havde svaret hende
at æblerne var gratis fordi de
voksede i deres egen have og

at stigen også var gratis at
stå på. Så kom spørgsmålet:
Hvem er Grati?? Nu gik det
op for moderen. Elisa havde
simpelthen gået ud fra at
alting måtte være nogens.
Og alle de ting, der var
gratis de måtte så naturligvis tilhøre Hr. Grati. Hun så
ham for sig moderen. Den
mægtige hr. Grati som ejede
både græsplænerne og hele
Vesterhavet og alle mandagene med. Og som har givet
os lov til at bruge løs af det
alt sammen. Hvem Hr. Grati
var? Det var da soleklart.
Det er Gud. Råbte moderen
nu oppe fra stigen ned til
Elisa. Er det Gud? sagde
hun begejstret. Ja det er et
af Guds mange navne. Her
stod vi nu midt i Hr. Gratis
klare septemberdag og nød
Hr. Gratis sol skinne på os og
plukkede alle Hr. Gratis æbler. Og det måtte vi godt for
han havde selv givet os lov
til at låne det alt sammen
lige så meget vi ville. Alle de
dejlige ting som vi kan dele
med hinanden de tilhører Hr.
Grati. Lad os aldrig glemme
at takke ham. Himlens og
jordens skaber. Gavmildhedens Gud.

Louise Schousboe

Særlige
gudstjenester
Søndag d. 24. september
Høstgudstjeneste
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. De lykkelige øjeblikke.
Vi må ikke glemme at rette
vores blik imod himlen og
sige 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
kræfter og for mod på livet.
For tilgivelse og overbærenhed. For nye døre der åbnes.
For håbet om en ny begyndelse. Sammen med ham.

Alle Helgen gudstjeneste
Søndag d. 5. 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
Vil vi gerne igen samle
sangglade mennesker i et
sognekor, der skal synge i
kirken til vores høstgudstjeneste d. 24. september.
Med andre ord så gentager
vi successen fra pinse, hvor
det var en stor fornøjelse at
høre sognekoret synge.
Sognekoret mødes 2 gange
inden gudstjenesten og øver
nogle mere moderne og rytmiske sange / salmer godt
igennem. Der kræves ingen
særlig forudsætninger for
at være med. Glæden ved
at synge også sammen med
andre er det vigtigste.
Kirsten Petersen vores kirkesanger leder koret og vores

organist Anne Marie Jørgensen spiller til.
Tag din nabo, din ven eller
veninde under armen og
kom og syng med!
Vi mødes onsdag d. 13.
september og onsdag d. 20.
september kl. 17.00 i konfirmandstuen og vi holder
generalprøve inden gudstjenesten.
Tilmelding til Kirsten på
mail: Kirjupet@gmail.com
eller ring på tlf. 24 65 27 53

Babysalme
sang
Er du på barsel og har du lyst
til at synge og vugge salmer
og sange ind i det barn? Har
du lyst til at være sammen
om det med andre mødre
og deres børn? Så skulle du
prøve babysalmesang.
Vi mødes i Aunslev kirke
torsdag formiddag fra kl.
09.30-10.30. Første gang er:
14. september.
Meld dig til hos Kirsten
Petersen på tlf. 24 65 27 53
eller mail: Kirjupet@gmail.
com

Spil – Dansk Dagen
Torsdag d. 2. november
kl. 19.30
Spil Dansk Ugen er musik
livets festuge. Hvert år
samler Spil Dansk Ugen
danskerne omkring fællessang. Det er godt og sjovt at
synge. Det er endnu bedre
og også sjovere at synge
sammen med andre. I år
markerer vi Spil Dansk Ugen
med en sangaften torsdag
d. 2. november kl. 19.30.
Vi får besøg af Uffe Most,
der er uddannet som pianist

og dirigent og derudover
er han også komponist. Til
daglig er han musikskoleleder ved Odense Musikskole.
Han kommer med »Musikalsk foredrag omhandlende
Johannes V. Jensens sange
og digte«.
Med fokus på såvel teksten
som på komponister, der
har ladet sig inspirere af
dem, vil sangen danne
udgangspunktet for en aktiv
aften med causeri omkring
musikken og aktiv medvir-

ken i fællessangen. Skulle
sangene være ukendte, så
glæd jer kun! – der bliver tid
til at stifte bekendtskab med
dem gennem indstudering
af melodierne.

Efterårskoncert:
Onsdag d. 22. november
kl. 19.30 i Aunslev kirke
Saxofonisten Morten Øberg
der kommer fra Odense og
Povl Christian Balslev, der
er organist i Vor Frue kirke i
Svendborg har de sidste par
år spillet en del koncerter
rundt om i landet. Deres
programmer er som regel
præget af musik med nordisk tone. Duoen er i øjeblikket ved at indspille en cd
med melodier, der knytter
sig til årstiderne. Koncerten
i Aunslev bliver således en

forsmag på efterårs melodierne og der vil bla. være
musik af Carl Nielsen, Jan

Garbarek, Jan Johanson,
Otto Mortensen samt af de
to musikere selv.

Filmaften
Tirsdag d. 31. oktober
kl. 19.00 i konfirmandstuen
Vi ser filmen om Martin
Luthers liv. Først som munk
senere som manden bag
bruddet med katolicismen
og som skaber af reformationen, der ramte Danmark
i 1536. Filmen giver os et
indblik i hvem Martin Luther
var og hans banebrydende
og visionære tanker. Filmen
giver os en indgang til at
forstå reformationen, der
tog sin begyndelse i Tyskland i 1517 og som vi således fejrer 500 året for i år.
Undervejs serveres et let
traktement. Der vil bl.a.
være mulighed for at smage
et glas Luther øl.

Nyt fra
graveren
Håber at i har nydt sommeren, selvom den ikke har
været den bedste af slagsen.
Men sommeren synger på
sidste vers og efteråret nærmer sig med raske skridt,
det gør grandækningen og
så, så hvis i har nogle ønsker
angående grandækning
eller i ønsker Hyacinter eller
Juletulipaner så kontakt mig
inden oktober.

Med venlig hilsen
Graver Tommy Dinesen
65361318

Høstguds
tjeneste og
Hot Dogs
Onsdag d. 27. september
kl. 17.00 i Aunslev kirke
Vi mødes til en kort gudstjeneste i Aunslev kirke,
hvor kirkens nye børneklub
»Kirke-Krummerne« medvirker. Alle er meget velkomne
til at medbringe frugt eller
grøntsager, en buket blomster, et glas marmelade, en
kage eller en pose boller. Alle
de mange ting vil vi bære ind
i kirken. Efter gudstjenesten
spiser vi hot dogs. Og efter
middagen vil vi holde auktion over de medbragte ting.
Alle er meget velkomne. Det
er ikke nødvendigt at melde
sig til og det er gratis at spise
med.
Sæt også allerede nu et stort
kryds i kalenderen søndag d.
3. december kl. 14.00 hvor vi
inviterer til krybbespil i kirken
og juletræsfest.

OBS OBS OBS
Der har desværre flere gange været problemer med
kørsel til og fra møderne i klubben. Det vil vi forsøge at
rette op på. Kørsel bestilles senest onsdagen kl. 12.00
hos Jytte Sørensen tlf. 65 36 12 51/40 51 18 74 eller
hos Iris Hansen tlf. 65 36 13 54/30 54 17 48. Transport
koster 20 kr. Der er stadig plads til rolator og kørestol.

Studiekreds:
»Den åndløse dansker?«
Er vi danskere i færd med
at udvikle os til et åndløst
folk? Lever vi åndsforladte
liv? Grundtvig skrev engang
at et menneske er et guddommeligt eksperiment af
støv og ånd. At være menneske er også at være ånd,
og det er en tragedie, hvis vi
bevæger os igennem et helt
liv uden at opdage det.
Hvad mener vi når vi taler
om ånd? Vi tror på Helligånden… Jeg døber dig i
Faderens i Sønnens og i Helligåndens navn. Sådan siger
vi i kirken om søndagen.
Men – hvad mener vi når vi
siger ånd – helligånd? Er det
ren hokus-pokus? Hvad har
begrebet ånd med fællesskab og dannelse, inspiration og nærvær at gøre?
I efterårets / vinterens studiekreds vil vi begive os på
sporet af begrebet »Ånd«
Sammen vil vi læse og tale
om hvad kloge mennesker,
her iblandt en gammel klog

munk Thomas Keating og
N.F.S. Grundtvig i tidens løb
har sagt om ånden – Guds
ånd – menneskets ånd.
Hvad står der i Bibelen og i
salmebogen om Ånd – Helligånd?
Vi vil også se nærmere på
påstanden om, at vi er i
færd med at udvikle os til
et åndløst folk. I den sammenhæng vil vi læse afsnit
af Sørine Godtfredsens
tankevækkende bog: »Den
åndløse dansker«.
Alle er meget velkomne til
at deltage. Der kræves ingen
særlige forudsætninger udover lysten til at være med.
Vi begynder onsdag d. 11.
oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Tilmelding senest d. 29.
september på tlf. 65 36 12
00 eller mail mls@km.dk

Sognemøde i
Hjulby Kirke
Torsdag d. 5. oktober
kl. 19.30
Vores fælles kirke er rammen om de særlige begivenheder i vores liv. Vi kommer
i kirken når børnene skal
døbes. Vi kommer i kirken
når de unge skal konfirmeres. Vi kommer i kirken
når brudepar skal giftes. Vi

kommer i kirken for at tage
afsked med vores døde.
Det er naturligt og selvfølgeligt for langt de fleste af os.
Vores kirke ligger imellem
alle vores andre huse. Vores
kirke har sin plads i vores
lokalsamfund.
Men hvordan kan vores
fælles kirke blive en endnu
mere aktiv og levende del af
vores lokalsamfund?
Det er en overvejelse som vi
i Aunslev Bovense og Hjulby
menighedsråd tit og ofte
taler sammen om når vi
mødes.
Nu har vi fået den ide at
invitere flere med til at tage
del i den samtale.
En samtale, der uden tvivl
munder ud i en række gode
forslag til hvordan vi kan
skabe liv og fællesskab i
vores lokalsamfund.
Derfor inviterer vi til Sognemøde i Hjulby kirke Torsdag
d. 5. oktober kl. 19.30
Vi sender en særlig invitation til dette møde til jer,
der bor i Hjulby sogn.
Håber at se rigtig mange.

Program for »Klubben« efterår 2017
Vi indleder vores række af møder i præstegården, hvor
hyggeligt samvær, en god kop kaffe og forskellige
former for underholdning er på programmet.
Torsdag d. 21. september kl. 14.30
Vi starter med en musikalsk eftermiddag. Det er »Kogsbølle Køkkenband« der kommer og underholder os
med sang og god musik. Bandet består af 5 personer
og den ene er opvokset i Aunslev.
Torsdag d. 12. oktober kl. 14.30
Den dag har vi hentet vores underholdning helt i
Esbjerg. Det er Mette og Poul Nørup der tager rundt
i hele landet og holder deres lysbilledeforedrag. Vi
skal med på en kulturrejse langs den »Jyske Vestkyst«
krydret med billeder og sange af kendte forfattere bla.
Hans Adolf Brorson, Kaj Munk, K. L. Aastrup, Thøger
Larsen og Jens Rosendal. Mette og Poul Nørup har
cyklet denne tur langs Vestkysten med udgangspunkt i
»Nationalpark Vadehavet«.
Torsdag d. 2. november kl. 14.30
Vi får besøg af biskop Tine Lindhardt som vil fortælle
os om Martin Luther og hans dramatiske liv. Vi skal
høre om hvilken betydning hans tanker fik i Europa
og her på vores egne breddegrader. Hvad var det der
skete med vores danske kirke ved Reformationen?
Torsdag d. 23. november kl. 14.30
Sognepræst i Hjallelse Lene Crone Nielsen fortæller
om den fynske forfatter Morten Korch. Hun har kaldt
sit foredrag: »Tæl kun de lyse timer«.
Torsdag d. 14. 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
Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
Aunslev

Bovense

Hjulby

September
Søndag d. 10. september
10.30		
Søndag d. 17. september			
09.30**
Søndag d. 24. september
10.30 KK
09.30 KK
Oktober
Søndag d. 1. oktober			
10.30 KK		
Søndag d. 8. oktober
09.30
10.30			
Søndag d. 15. oktober			
09.30		
Søndag d. 22. oktober
09.30 ** 			
Søndag d. 29. oktober		
09.30
10.30
November
Søndag d. 5. november
17.00
15.30
Søndag d. 12. november
09.30 ***
Søndag d. 19. november
10.30 KK		
09.30
Søndag d. 26. november		
10.30 KK
December
Søndag d. 3. december
14.00			
Søndag d. 10. december			
09.30**

** Kristina Løvenstrøm
*** André Friis Møller, Frørup-Tårup
KK kirkekaffe
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.

Menighedsrådet holder følgende møder i
efteråret: 20. september, 26. oktober og
d. 21. november. Alle møder begynder kl.

19.30 og finder sted i konfirmandstuen ved
Præstegården.

Mark & Storm Grafisk A/S

Menighedsrådsmøder i efteråret

