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Madonna fra Stalingrad
Gedächtniskirche som ligger
på Berlins travle indkøbs
gade Kurfürstendamm er
altid fyldt med turister. Der
tales på alverdens sprog
men et sted forstummer
talen. Det er ved en udstil
lingsmontre, hvor der hæn
ger en gammel og gulnet
tegning. Tegningen forestil
ler en kvinde, som sidder
med armene om sit barn,
begge er de indhyllet i en
militærkappe. Kvinden ser
ned på barnet måske smiler
hun lidt. På tegningen er på
tysk skrevet: Liv, lys, kærlig
hed. Julen 1942. Fæstningen
Stalingrad.
Vi springer 74 år tilbage i
tiden. Den tyske feltlæge
og teolog Kurt Reuber er på
hjemmeorlov fra Østfronten.
Der var han havnet fordi
han havde gjort sig upopu
lær i nazistpartiets ledelse.
Familien glædede sig over,
at han var hjemme på orlov
men hans datter undrede
sig over at hendes far af og
til gik i enrum. Hvad lavede
han? Hun fik syn for sagen,
da han viste hende et ero
bret sovjetisk landkort. På
bagsiden havde han tegnet
en kvinde, der sidder og
holder om sit lille barn.

Stalingrad juleaften 1942. De
tyske soldater sidder mod
løse og forfrosne i bunkeren.
Udenfor frøs det 40 grader.
De sidste feltrationer var
skrabet sammen. Tjeneste
uniformerne var rengjort.
Kogegrejet var blankpoleret.
De havde lavet lidt julepynt
af nogle træspåner. For det
skulle være jul. Mens de
spiste sang de Sille Nacht
og under sangen åbnede
Reuber en skabslåge. Der i
skæret af stearinlys faldt de
modløse blikke på tegnin
gen af Maria med barnet
som Reuber havde tegnet.
Rørt kiggede de på billedet.
Julens budskab om det barn,
der kom til verden som Guds
søn med lys og med liv og
med kærlighed strålede ind
igennem krigens helvede i
den russiske iskolde vinter.
Madonnaen fra Stalingrad
mindede soldaterne om –
minder os om, at der, selv
for mennesker i det allerdy
beste mørke og i den største
nød findes en Frelser, der
viser os vej til »lys, liv og
kærlighed«. For soldaterne
symboliserede tegningen
af Maria en moderlig trøst
midt i krigslarmen. I hende
så soldaterne deres kone,

deres mor og omsorgen og
kærligheden fra dem som de
savnede. Barnet som Maria
holder i sine arme – Guds
søn – gav dem et håb. Et
håb om at Gud vil finde dem
og vil være hos dem midt i
krigens mørke og gru. Et håb
om at Gud vil lade sin him
melske fred sænke sig over
dem midt i krigens larm.
Barnet som Maria fødte
viser også os vejen til lyset,
til livet til kærligheden.
Barnet som Maria fødte
giver os håbet om og troen
på, at Gud også fylder vores
hjerter med sit lys og med
sin kærlighed. At han lader
sin himmelske fred sænke
sig over os.

Louise Schousboe

Velkommen til Hjulby sogn
Fra 1. søndag i advent får
Aunslev og Bovense et nyt
søster – sogn. Hjulby sogn.
Vi glæder os til at byde
vores nye søster velkom
men og håber, at denne nye
sognesammensætning vil
blive til glæde og til gavn
for os alle.

og graveren, der skaber
en levende kirke. De, der
holder liv i kirken er jer,
der finder jeres vej ind af
kirkedøren. Det er jer, der
kommer, der skaber liv og
fællesskab imellem kirkens
gamle mure.

Som præst glæder jeg mig
meget til at holde gudstje
neste i den fine Hjulby kirke
og lære sognebørnene at
kende.

En kirke er ikke nogen muse
umsbygning, der er bygget
blot til pynt. En kirke er et
forsamlingshus af en ganske
særlig slags, bygget for at
blive brugt.

Det er ikke præsten, kir
kesangeren, organisten

Jeg glæder mig meget til
at mødes med enhver, der

kommer i kirke i Hjulby. For
det er ved at mødes, at vi
lærer hinanden at kende.
Alle fra Hjulby sogn skal
naturligvis også være så
hjerteligt velkomne i Aun
slev og Bovense kirker og
i vores konfirmandstue til
de mange vidt forskellige
arrangementer, der finder
sted her.
Min første gudstjeneste i
Hjulby kirke bliver 1. søndag
i advent kl. 16.00. Jeg håber
at se rigtig mange.

Velkommen til vores nye menighedsråd
Vi er glade og taknemme
lige for, at der er gode folk
iblandt os, der har sagt ja til
at yde en indsats for vores
lokale kirker. Vi kan ikke und
være mennesker, der vil en
gagere sig og tage aktivt del
i det arbejde, der skal gøres
for at sikre de bedste forhold
for de tre kirker, der ligger
her, hvor vi bor og hører til.
Tak til jer der har sagt ja.
De nye menighedsrådsmed
lemmer fra Hjulby er: Jens

Ankersø, Kirsten Bøhnke
Hansen og Anne Margrethe
Viby Jensen.
Fra Bovense sogn: Solvejg
Østerbæk Hansen, Rikke
Reinholdt Jensen og PaulChristian Dinesen.
Fra Aunslev sogn: Birgit
Baagøe, Kirsten Jensen,
Charlotte Jensen, Liselotte
Mikkelsen og Poul Hansen.
Det nye menighedsråd indle

der deres arbejdsperiode 1.
søndag i advent.
Desværre er der også nogle
»gamle« medlemmer, der
har valgt at forlade rådet.
Felix Pedersen og Henrik
Kongsdal må vi sige farvel
til. Det gør vi med en stor
tak for den indsats I har
ydet i den tid I har været
med. Tak for godt humør
og konstruktive ideer. Tak
for godt og inspirerende
samarbejde.

Engen og
Grantræerne

Vi forbereder Mest med
os på jul
musik

1,5 tdl. eng er der i forbin
delse med Præsteskoven.
I »gamle dage« blev engen af
græsset af køer og kvier fra en
lokal landmand. Sådan er det
ikke i dag. Der har været for
søgt med får fra hobbyavlere,
men det holdt ikke i længden,
så nu har engen, de sidste
mange år ligget ubrugt hen,
med det resultat at den gror
til med siv og brændenælder
og i sidste ende vil skoven
brede ind over. Det er vi ikke
interesseret i. Så derfor har
vi forsøgt at gøre noget. Da
engen er meget våd, havde
vi i første omgang bestilt en
maskine på larvefødder, men
den var ikke ledig. Derfor har
vi slået den med en alminde
lig traktor, med et rimeligt
resultat, blot ligger det afklip
pede tilbage. I den ideelle
verden blev det fjernet, så
ville de sarte planter få bedre
forhold. Et par steder i skoven
har der været asketræer der
er gået ud, der har vi plantet
grantræer, med det sigte at
der om 5-6 år vil være gran
til kirkegården. En opgave for
menighedsrådet til den tid.
De træer der er plantet er No
bilis og Omorika og der bliver
plantet gul cypres senere.

Søndag d. 4.
december
kl. 14.00 i
Aunslev kirke
En familie
gudstjeneste,
hvor vi skal opleve børnene
opføre det traditionsrige
krybbespil med fine kostu
mer og dejlig sang. Efter
gudstjenesten er alle meget
velkomne til juletræsfest
som også i år er i Aunslev
forsamlingshus med juletræ
til loftet, julemusiknissen,
julemand, julesange og
juleposer til børnene. Der vil
også blive budt på en dejlig
kop varm gløgg og æbleski
ver. Alle er meget velkomne.
Tilmelding til mls@km.dk
eller 65 36 12 00 senest
d. 1. december.
Onsdag d. 7. december
kl. 10.00 i Aunslev kirke
Børnene i Aunslev børne
have og alle dagplejebørn
og også børn, der bliver pas
set derhjemme inviteres til
julegudstjeneste i Aunslev
kirke. Vi skal synge og pynte
vores juletræ. Bagefter hyg
ger vi os med lidt leg og lidt
godter i konfirmandstuen
ved præstegården.

Onsdag d. 23. november
kl. 19.30 i Bovense kirke
»Klezmerduo«
Denne duo, der består af
Ann-Mai-Britt Fjord, har
monika og sang og Henrik
Bredholdt sopransax, tuba og
sang var blandt de første, der
introducerede den stemnings
fulde jødiske klezmermusik
herhjemme. Under titlen:
»Oktober 43« skal vi denne
aften opleve en musikalsk for
tælling om de danske jøder,
der over hals og hoved måtte
flygte til Sverige og om nogle
af de mange, der satte livet
på spil for at hjælpe.

Julekoncert i Hjulby kirke
mandag d. 5. december
kl. 19.30
Nyborg Gospelkor synger
julen ind. Koret har fået ny
dirigent Nanna Bottos og det
bliver uden tvivl en aften fuld
af livfuld og glad sang og mu
sik. Alle er meget velkomne.

Julekoncert d. 8. december
kl. 19.30 i Aunslev kirke
Skellinge-koret og Skellerup-Ellinge Kirkekor.
To kor fra Skellerup, nemlig
Skellinge-koret og SkellerupEllinge Kirkekor gæster
Aunslev Kirke med deres
julekoncert den 8. december
kl. 19.30.
Der er lagt op til en spænden
de koncert hvor repertoiret
vil strække sig fra klassiske
værker og gamle salmer over
rytmiske satser, julekalender
sange og nyere popmusik. Vi
skal lægge øre til rytmiske
sange som »En stjerne skin
ner i nat« og den populære
»Lille, store verden« – fra
sidste års julekalender med
Rasmus Seebach, julesangen
fra filmen »Flyvende farmor«
og vinder-julesangen fra DRjulesangskonkurrence sidste

år som hedder »Hvad er det,
der gør jul til noget særligt«
samt en masse flere. Hele
koncerten vil være gennem
syret af arrangementer lavet
specielt til koret af korleder
og dirigent Stephan Kaae.
De to kor vil på alle måder
forsøge at bringe julestem
ningen frem og der vil da
også være rig mulighed for
tilhørerne til at synge med
på fællessalmer og hvad der
ellers falder for af kendte
sange i koncerten. For at gøre
oplevelsen større har koret sin
sædvanlige backing gruppe
med som hedder Salmerid
derne. Den består af korleder
Stephan Kaae på piano, Peter
Shik Sørensen på trommer
og slagtøj og Steen Munk
Jørgensen på bas. Tilsammen
formår kor og orkester at få

musikken og sangglæden til
at flyde ud i kirkerummet og
gøre alle glade. Vel mødt til
en aften med masser af Julesangglæde.
Efter koncerten er alle vel
komne til gløgg og æbleskiver
i konfirmandstuen.
Julekoncert med elever fra
Nyborg Musikskole
Tirsdag d. 13. december
kl. 19.00 i Aunslev kirke
Nyborg Musikskole spiller ju
lekoncert med deres dygtige
elever. Da det er Lucia dag
er der selvfølgelig også et
stemningsfuldt Luciaoptog
indlagt i koncerten.

Ind under jul
Søndag d. 18 december
kl. 10.30 i Aunslev kirke.
Vi forbereder os på julen,
der er lige om hjørnet. Vi
skal høre vores konfirman
der læse tekster med julens
begivenhed som tema. Vi
skal synge salmer, der sæt
ter os i den rette stemning
af forventning og glæde.
Vi skal lytte til smuk musik
fremført af unge mennesker
fra vores sogne, der har de
res gang i Danehofgarden.
Efter gudstjenesten byder vi
på pebernødder, som konfir
manderne har bagt.

Nytårsdag d. Hit med
1. januar 2013 Sangen
Vi byder det nye år velkom
men med smukke toner.
Knud Erik Jørgensen medvir
ker 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.

Torsdag d. 19. januar
kl. 19.30
Konfirmandstuen er denne
aften forvandlet til musikca
fe. Vi får besøg af 3 gæster
som vi endnu ikke vil løfte
sløret for hvem er. Se hvem
de er i dagspressen når
tiden nærmer sig.
Vores gæster vil 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.

Hellig tre
konger
gudstjeneste
Torsdag d. 5. januar
kl. 17.00 i Aunslev kirke
Vi synger julen ud. En sidste
chance for at synge nogle af
vores dejlige julesalmer end
nu imens juletræerne står
tændt. Ved denne gudstje
neste medvirker Gangelhof
kvartetten med flerstemmig
og stemningsfuld sang.

Kyndelmisse
gudstjeneste i
Bovense kirke
Torsdag d. 2. februar holder vi kl. 17.00 kyndelmisse
gudstjeneste i Bovense
kirke. Konfirmanderne med
virker ved denne gudstjene
ste hvor Lyset er det gen
nemgående tema.
Kirken vil være oplyst af
levende lys. Vi skal høre
fortællingen om lyset.

Synge om lyset. Efter guds
tjenesten spiser vi suppe og
pandekager i konfirmand
stuen.
Alle er meget velkomne.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 26. 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 fastelavns
boller.

Program for »Klubben«
i efterår 2016 – forår 2017
Klubben mødes i konfirmandstuen ved præstegården
til en indholdsrig eftermiddag i hinandens hyggelig
selskab. Enhver der har tid og lyst er meget velkom
men. Man behøver ikke at være senior for at komme.
Mennesker i alle aldre er velkomne.
Torsdag d. 3. november kl. 14.30
Jørgen Mose Laursen kalder sit foredrag »Min vej til
præstegerningen«. Han fortæller om sine 16 år på
Samsø, hvor han og hans hustru boede i en meget
smuk gammel præstegård.
Torsdag d. 24. november kl. 14.30
Jørgen Falkenberg og Leif Pedersen fra Korup kommer
med foredraget: »Fra Korup til Gibraltar på damecyk
ler«. Vi skal også se fotos fra turen.
Torsdag d. 15. december kl. 12.30
Afholder vi vores årlige julefrokost. Lars Nikolajsen
leverer musikken.
Torsdag d. 12. januar kl. 14.30
Journalist på TV2 Lars Toft Rasmussen fortæller om en
cykeltur fra Los Angeles til Chigaco ad Route 66. En tur
på ca 5000 km. Hør ham fortælle om sin rejse igen
nem Amerika og se hans fine billeder.
Torsdag d. 2. februar kl. 14.30
Gudbjergtrioen underholder med musik og fælles
sang.
Torsdag d. 23. februar kl. 14.30
Pensioneret syge og sundhedsplejerske Inger Kildegård
vil fortælle om sit liv og sit arbejde i Norge, Schweiz
og Danmark.

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
November
Søndag d. 20. nov.
Søndag d. 27. nov.

Aunslev

Bovense

Hjulby

09.30
10.30 KK

10.30
09.30 KK

16.00 KK

December
Søndag d. 4. december
14.00
Søndag d. 11. december		
09.30**
Søndag d. 18. december
10.30 KK				
Juleaften d. 24. dec.
14. 00 og 16.30
15.00
13.00
Juledag d. 25. dec.
10.30
09.30
2. Juledag d. 26. dec.			
10.30
Januar
Nytårsdag d. 1. jan.
17.00
15.30
Torsdag d. 5. jan.
17.00
Søndag d. 8. jan.			
Søndag d. 15. jan.
10.30 KK
09.30
Søndag d. 22. jan			
Søndag d. 29. jan
09.30**
Februar
Torsdag d. 2. feb.		
17.00
Søndag d. 5. feb.
10.30		
Søndag d. 12. feb.		
10.30 KK
Søndag d. 19. feb.
10.30 KK
Søndag d. 26. feb.
14.00
Marts
Søndag d. 5. marts

09.30		

10.30
10.30 KK

09.30

10.30 KK

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

Mark & Storm Grafisk A/S

KK kirkekaffe
** Kristina Løvenstrøm

