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Kirkeskibet
På vores sejltur denne som
mer gik turen til bla. Mar
stal. I Marstal kirke hænger
der intet mindre end 7
kirkeskibe. I vores egen Bo
vense kirke hænger der også
et. Hvorfor hænger de der?
Hvad er de symbol på?
Skibet har alle dage haft sin
særlige betydning.
Tilbage i bronzealderen blev
de afdødes urner sat ned i
stensætninger, der var for
met som et skib. I vikingeti
den blev stormænd begravet

i rigtige skibe, som vi kender
det fra Ladbyskibet. Her er
en stormand blevet begravet
i sit skib med heste, rideud
styr og våben.
Også i vores Bibel hører vi
flere gange om skibet. Noa
bygger sin ark, hvor han selv
og hans familie og alle slags
dyr bliver reddet fra Syndflo
den.
I Det nye Testamente fortæl
les det at Jesus en dag gik
ombord i en båd og hans
disciple fulgte ham. Da blev

der er voldsomt uvejr på
søen så båden skjultes af
bølgerne. Men Jesus sov. Og
disciplene kom hen og væk
kede ham og sagde: ”Herre,
frels os, vi går under!” Men
han sagde til dem: ”Hvorfor
er I bange i lidettroende?”
Da rejste han sig og truede af
storm og sø og der blev helt
blikstille.
Denne fortælling er blevet
læst og fortolket på den
måde, at skibet på søen
er den kristne menighed,
der sejler i en verden, hvor

bølgerne kan gå højt, hvor
stormen kan hærge og slå
os omkuld, hvor vi kan være
nær ved at drukne i sorg og
bekymring men hvor vi har
Kristus som styrmand. Står
han ved roret bliver vi reddet
igennem. Kommer vi i sik
kerhed.
Når vi holder gudstjeneste
sidder vi lige præcis i den
del af kirken, der kaldes for
skibet. Vi går ombord, vi
finder vores plads i det skib,
hvor Kristus er styrmand.
Den symbolik er blevet
understreget ved at hænge
skibsmodeller op i netop
kirkens skib. Især i områder
tæt på havet.

Ofte er kirkeskibet givet
i taknemmelighed af en
sømand, der har overlevet et
forlis eller er kommet sikkert
i havn. En flåde på ca. 1200
kirkeskibsmodeller finder
vi rundt i hele landet. Den
mest populære skibsmodel
er Fregatten Jylland, som
hænger i over 30 kirker. Der
er også skibsnavne, der er
mere populære end andre.
I mindst 75 kirker hedder
skibsmodellen: ”Håbet”
Læg mærke til i hvilken ret
ning skibsmodellen hænger.
Det hænger i kirken med sin
stævn pegende imod alteret
– det hellige – Guds nærværs
sted. Det er den kurs, der er

sat også for os mennesker og
for vores færd igennem livet.
Vi skal have kurs imod Gud.
Kurs imod Kristus.
Kirkeskibet hænger i kirken
med sin stævn pegende
imod et bestemt verdens
hjørne. Imod Øst. Solopgan
gens sted. Paradisets sted.
Når vi sidder i kirken er vi
vent imod øst. Vendt imod
morgensolen.
Når vores sejlads igennem
livet slutter her fortsætter
den efter døden i retning
imod øst. Kursen er sat imod
livets kyst.

Louise Schousboe

Hvorfor står der en 7 armet lysestage
på alteret i kirken?
På alteret i både Aunslev
og Bovense kirker står en 7
armet lysestage. Er det ikke
en jødisk tradition? Har den
7 armede lysestage noget at
gøre i en kristen kirke?
Den 7 armede lysestage har
en lang historie bag sig.
Det fortælles, at den blev
anbragt i den helligdom
som israelitterne mødtes til
gudstjeneste i, dengang de
vandrede i ørkenen under
Moses ledelse.
Da så det første tempel blev
bygget i Jerusalem – Sa
lomons tempel, blev den
placeret der.
I det tredje tempel, Hero
des tempel stod der også
en sådan stage og den tog
romerne med sig efter at de
havde ødelagt templet i år
70 e. kr. Fra da af mistede
den 7 armede lysestage sin
betydning som jødisk symbol
indtil staten Israel blev opret
tet i 1948, hvor den kom
med i Israels statsvåben.
Hvorfor har stagen 7 arme?
Tallet 7 er et helligt tal. Det
henviser til beretningen om
verdens skabelse som vi kan
læse om i begyndelsen af vo

res Bibel. Her står der at Gud
skabte verden på 6 dage.
Den 7. dag var en ganske
særlig dag. Det var hvile
dagen, hvor Gud kunne se
tilbage på alt det han havde
skabt og se hvor godt det
var. Det hele var blevet som
han havde tænkt sig. Den 7.
dag er hviledag. Helligdag.
Der er også 7 dødssynder:
Hovmod, griskhed, utugt,
musundelse, frådseri, vrede
og misundelse.
Og der er 7 kardinal (hoved-)
dyder: visdom, retfærdighed,
mod, selvbeherskelse, tro,
håb og kærlighed.
Den katolske kirke har 7
sakramenter: dåb, firmelse
(konfirmation), kommunion
(nadver), skriftemål, de sy
ges salvelse / den sidste olie,
ægteskab og præstevielse.
P.s. I den protestantiske kirke
har vi to sakramenter: dåb
og nadver.
Men når nu den 7 armede
lysetage er et jødisk symbol
hvorfor står den så i vores
kristne kirke?
Det har vi Grundtvig at takke
for.

Grundtvig var en meget be
læst herre og han kendte sin
Bibel ud og ind. I det sidste
afsnit af Det nye Testamente:
”Johannes Åbenbaring”
havde Grundtvig læst om
de 7 menigheder. Grundtvig
mente at den 6. af dem var
den danske. Om det har han
skrevet i sit store mystiske
og svært tilgængelige værk:
”Kristenhedens Syvstjerne”.
Da Grundtvig skulle fejre sit
50 års præstejubilæum fik
han af danske, svenske og
norske kvinder foræret en
syvarmet lysestage, der blev
overrakt af enkedronning Ca
roline Amalie d. 29. maj 1861.
I 1890 forærer Grundtvigs
enke Asta Grundtvig stagen til
Frederikskirken i København,
som vi også kender som Mar
morkirken. Den havde status
af mindekirke for Grundt
vig. Derfra dannede denne
lysetage mode i grundtvigske
kredse i hele landet. Mange
steder lod man fremstille
kopier af den og hvor man så
den stå på alteret vidste man,
at her var det en grundtvigsk
menighed man var kommet
til.
Derfor har vi en 7 armet lyse
stage stående på vores alter.

Høstgudstjeneste
Søndag d. 21. september
Vores høstgudstjeneste er
en fest-gudstjeneste. Vores
høstgudstjeneste er en takke
-– gudstjeneste. Hver især
har vi noget at takke Gud for.
Livet. Skaberværket. Natu
ren. De mennesker, der har
betydning for os. Takke Gud
for alle de ting, der aldrig
bare må blive en selvfølge
for os. Takke ham for ord. For
tanker. For nye kræfter. For
tilgivelse og overbærenhed.
For nye muligheder. For hå
bet om en ny begyndelse.

kirker, der denne søndag er
smukt pyntet til fest.
Ved gudstjenesterne får vi
musikalsk besøg af Odense
Jagtblæserforening.

Alle er meget velkomne til
høstgudstjenesten i vores

Fyld Danmarks kirker!!
Søndag d. 28. september
kl. 10.30
Over hele landet gør kirkerne
noget særligt ud af at invi
tere mennesker til gudstje
neste den sidste søndag i
september.
Som vi var det sidste år vil vi
igen I år være med.
For hvorfor vente helt til
juleaften med at opleve
fællesskabet og den særlige
højtidelige stemning der er i
kirken?

Opfordringen lyder derfor til
alle: Kom og vær med til at
fylde din kirke til den sidste
siddeplads.
Vores nye konfirmander og
deres familier vil blive budt
velkommen ved denne guds
tjeneste og vi får også besøg
af nogle elever fra Nyborg
Musikskole.

Alle Helgen
gudstjeneste
Søndag d. 2. 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.

Mest med Musik

dagen
Syng Dansk Dagen d. 30.
oktober kl. 19.30
Der skal synges- Ingen tvivl
om det. Det er sundt for
fællesskabet, eftertanken og
åndedrættet. At synge ska
ber livsglæde. Denne aften
får vi besøg af Poul Christian

Balslev, der er organist og
komponist og meget mere
med musik. Alle er meget
velkomne.
Søndag d. 9. november kl.
09.30- 15.00
Gospelworkshop og gudstjeneste.
Om formiddagen indstuderer
vi nogle glade gospelnumre
under ledelse af Therese
Andreasen. Om eftermid
dagen 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 no
vember. Tilmelding til frokost
senest d. 1. november på tlf.

Minikonfirmander
Går du i tredje klasse så vil vi
gerne invitere dig til at blive
minikonfirmand.
Vi skal lave en masse spæn
dende ting.
Gå på opdagelse i kirken og
ude på kirkegården. Under

visningen foregår tirsdag
eftermiddag fra kl. 14.1515.30. Vi begynder med en
børnegudstjeneste d. 26.
oktober og vi slutter med
juletræsfest d. 7. december.
Vi sender et særligt brev til
alle, der går i tredje klasse.

65 36 12 00 eller mail mls@
km.dk.
Efterårskoncert
Søndag d. 16. november
kl. 16.00 i Aunslev kirke.
Den unge klarinet kvartet
Franmaké giver koncert i
Aunslev kirke søndag d. 16.
november. Franmaké består
af tre almindelige klarinetter
og en såkaldt bas-klarinet.
Musikerne er Freja Hege
lund, Andreas Foldrup, der er
konfirmeret i Aunslev kirke,
Makito Katsume og Kelvin
Gam-Jensen. De er alle fire
studerende på henholdsvis
MGK og musikkonservatoriet
i Odense. Ved koncerten skal
vi høre musik af bla. Debussy
og Mozart.

Børn Unge Sogn Kirke – Gudstjeneste
Søndag d. 26. oktober
kl. 14.00
Gudstjeneste i børnehøjde,
hvor vi byder velkommen
til vores minikonfirmander.
Konfirmanderne medvirker.
Sæt også allerede nu et stort
kryds i kalenderen søndag d.
7. december kl. 14.00 hvor vi
inviterer til krybbespil i kirken
og juletræsfest.

”Troens ansigter.
– Tanker om tro og det gode liv.”
Til alle tider har mennesker
stillet sig selv spørgsmålet:
Hvad er meningen med
livet?

Hvordan livet, det sande,
det gode, det egentlige liv
leves.

tekster de har skrevet og
også tekster, der er skrevet
om dem.

Hvordan tro og liv hænger
sammen.

Det kræver absolut ingen
forudsætninger at deltage.

Vi vil komme vidt omkring
i tid og stifte bekendtskab
med Paulus, Frans af Assisi,
Martin Luther, N.F.S. Grundt
vig, K.E. Løgstrup, Kaj Munk,
Mother Teresa.

Alle er meget velkomne.

Hvad er det gode liv?
Hvad er det egentlig jeg går
rundt og tror på?
Mange kloge mænd og kloge
koner har gjort sig deres
tanker om det vi tror på og
det liv vi lever.
I dette efterårs studiekreds
vil vi se nærmere på flere
forskellige bud på hvad me
ningen med livet er.

Hvem var de?
Hvad havde betydning for
deres liv?
Vi vil læse uddrag af de

Vi mødes første gang onsdag
d. 17. september kl. 19.00 i
præstegården.
Her vil de øvrige mødedatoer
fastlagt.
Jeg forestiller mig at vi mø
des ca. en gang om måne
den.

Program for klubben
efterår 2014
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. 18. september kl. 14.30
Christiane Hach fortalte sidste vinter om sin barndom i DDR, hvor hendes far var
præst. Som 16-årig flygtede hun til Vestberlin.
Senere kom hun til en flygtningelejr i Sønderjylland.
Der endte historien den dag, men nu kommer Christiane Hach og fortæller om, hvad
der videre hændte i hendes liv.

Torsdag d. 9. oktober kl. 14.30
Dyrlæge Arne Knold fra Årup fortæller om et spændende liv som dyrlæge i en stor
landpraksis med Odense Zoologiske Have som kunde, desuden kommer han i beret
ningen ind på den store forandring der er sket i landbruget i de seneste 60 år.

Torsdag ? kl. 14.30
Lene og Bent Rasmussen fra Ørbæk vil komme og vise billeder og fortælle om en
rejse til Israel.

Torsdag d. 20. november kl. 14.30
Vi får besøg af pianist og korleder Lilli Agerskov, som vil underholde med sang og
musik.
Der vil også blive fællesang fra Højskolesangbogen, måske får man endda lejlighed til
selv at vælge en sang.

Torsdag d. 11. december kl.12.30
Traditionen tro holder vi julefrokost som start på julens glæder. Lars Nicolajsen har
lovet at være hyggepianist og akkompagnere når vi synger de gamle julesalmer og
sange.

Menighedsrådsmøder
i efteråret
Menighedsrådet holder føl
gende møder i efteråret:
Tirsdag d. 23. september,
tirsdag d. 21. oktober og

tirsdag d. 25. november. Alle
møder begynder kl. 19.30
og finder sted i konfirmand
stuen ved Præstegården.

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådets formand,
Leif Bøgesvang, har valgt
at træde ud af rådet. Som
suppleant er indtrådt Poul
Hansen, Skovgyden. Vi

siger tak for den indsats Leif
Bøgesvang har ydet og byder
velkommen til Poul Hansen.
Ny formand er blevet PaulChristian Dinesen, Bovense.

Billedtæppe til vores kirker
Har du kreative evner? Kan
du lide at sy? Så er det dig vi
er på udkig efter. Vi har brug
for hjælp til at sy et billedtæppe til vores kirker, som
vi vil hænge op i december
måned.
Tæppet skal vise stalden i
Betlehem, barnet i krybben,

Hvor henvender
man sig?
Præst i begge sogne:
Louise Schousboe
Skalkendrupvej 2
5800 Nyborg
Tlf. 65 36 12 00
mail mls@km.dk
træffes alle dage undtagen
mandag.

stjernen på himlen, hyrderne
med deres får, alle dyrene og
de vise mænd.

Graver
Tommy Dinesen
Tlf. 65 36 13 18

Vi leverer mønstre og stof.

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

Er du interesseret i at være
med kan du kontakte Kirsten
Petersen på tlf. 24 65 27 53
eller mail kirjupet@gmail.
com

Organist
Anne Marie Jørgensen
Tlf. 61 69 28 51
Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
Aunslev
September
Søndag d. 14. september

Bovense

10.30	Guldkonfirmation

Søndag d. 21. september

10.30 KK

09.30 KK

Høstgudstjeneste

Søndag d. 28. september

10.30	-

Oktober
Søndag d. 5. oktober
09.30
10.30 KK
Søndag d. 12. oktober	-	
16.00**
Søndag d. 19. oktober
10.30	-		
Søndag d. 26. oktober
14.00	November
Søndag d. 2. november
17.00
15.30
Søndag d. 9. november
15.00	-		
Søndag d. 16. november	-	
10.30
Søndag d. 23. november
10.30	-		
Søndag d. 30. november
09.30 KK
10.30 KK
December
Søndag d. 7. december

14.00	-

Kirkebil: Kirkebilen kan benyttes ved alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i både Aunslev og Bovense
sogne. Det er også muligt at komme med selv om man bruger rollator eller kørestol. Det skal blot meddeles
ved bestilling. Ring til 65 36 22 35 eller 28 96 04 67 senest dagen før inden kl. 15.00.

Mark & Storm Grafisk A/S

** Peter Ruge.
KK: Kirkekaffe

