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Glæden er påskegul!
Hvornår har du sidst glædet
dig på et andet menneskes
vegne? Hvis det tager dig
lang tid at komme i tanker
om et konkret eksempel
skyldes det måske, at det er
for længe siden?

selv glade af at dele den
andens glæde. Glæde har
det nemlig med at smitte.
Vi skal være medskabere af
den glæde, der rækker ud
over os selv og langt ind i
andres liv.

Er der noget vi er dårlige
til, så er det at glæde os
over når det går de andre
godt. Når naboen får ny bil
eller lønforhøjelse eller vo
res gamle tante vinder en
million i Lotto. Vi har ikke
noget ord i vores sprog,
der kan udtrykke følelsen
af glæde over andres med
gang.

Operation mere medglæde
er det samme som opera
tion mindre misundelse. Og
misundelsen kan vi sagtens
undvære!!

Måske er det derfor på tide
at vi indfører et nyt ord:
Medglæde.

Glæden har mange ansig
ter. Forventningens glæde.
Genkendelses glæde. Livs
glæde. Stille glæde. Barnlig
glæde. Glæden ved at give
og glæde ved at tage imod.
Glæden ved at glæde andre.
Og så er der også påske
glæde.
Påskeglæde en den dybe
glæde. Glæden over at Gud
kaldte sin søn ud af sin
grav påskemorgen. Glæ
den over at Gud lod ham,
der havde mistet sit liv på
korset stå op af sin død,
som solen stiger op over
himlen, når den nye dag
bliver til.

Vi skal glæde os med hinan
den. Finde glæde i hinan
dens glæde. For delt glæde
er dobbelt glæde. Vi bliver

Påskeglæde er den dybe
glæde over, at Gud den
morgen vandt over døden

og mørket. Påskeglæde er
glæden over, at det som
skete ved daggry påske
morgen også vil ske for os.
En dag. At Gud vil vinde
over vores død og vores
mørke. At han vil tænde sit
lys for os. At han vil puste
sit liv i os. I dag. Men også
den dag, der bliver vores
sidste. Så at vi, når vi dør
fra denne verden kan leve
for Gud.
Påskeglæden er gul. Gul
som erantis og påskelilje.
Gul som solen. Uden solen
er der intet liv. Uden solop
gangen bliver det ikke dag.
Påskeglæden er Gul som
Gud. For Gud er glædens,
livets og lysets Gud. Han er
herlighedens Gud. Opstan
delsens Gud. Glædelig
påske.

Louise Schousboe

Kirkegårdene Mest for børn
Så går vi mod foråret og der og deres
med en ny sæson med nye
forældre
udfordringer og med en ny
kirkegård.
Kirkegårdsudvalget og jeg
har haft en rundtur på de
3 kirkegårde og er blevet
enige om det som skal ske
især på Hjulby bliver der en
del arbejde der skal gøres.
Jeg glæder mig til at komme
i gang.
På Aunslev kirkegård er der
blevet rejst et sort kors på
kransepladsen i den store
runding med plader i græs.
Korset har en værdi af
30.000 kr. men da vi har
igennem jobcenteret får
nogle i jobtræning har vi
lagt nogle timer hos sten
huggeren og der med tjent
til korset så vi ikke skulle
betale noget.
I ønskes et godt forår med
venlig hilsen

Babysalmesang
Dit lille barn elsker at synge
med dig – uanset hvor godt
du synger! Er du på barsel
og har du lyst til at synge og
vugge salmer og sange ind
i dit barn samt dele sang
glæden med andre forældre
og deres børn – så prøv
babysalmesang. Musik, sang
og bevægelse er fantastiske
redskaber når der skal soves,
trøstes og leges.

Vi mødes i Aunslev kirke tors
dag formiddag fra kl. 10.00.
I skal være så velkomne.
Tilmelding til Kirsten Petersen
på tlf. 24 65 27 53 eller mail:
Kirjupet@gmail.com

Graver Tommy Dinesen
Går du i 3. og 4. klasse så
kan du nu blive Mini-K
Vi inviterer jer alle til en
weekend en mini – camp fuld
af alle mulige aktiviteter både
indenfor i konfirmandstuen
men også udenfor. Vi regner
med at vejret bliver helt per

fekt så vi kan bage snobrød på
vores bålplads og tage på løb.
Vi begynder lørdag formid
dag kl. 11.00 og håber, at I
har lyst til at blive og spise
se film og overnatte i konfir
mandstuen. Søndag morgen
spiser vi morgenmad og går
sammen til gudstjeneste.
Mini-campen bliver afholdt
lørdag og søndag d. 20.-21.
maj. Næst følgende uger
mødes vi igen 3 gange en
eftermiddag efter skole. Vi
slutter med at holde kirkens
fødselsdag.
Elever der går i 3. og 4. klasse
får en særlig invitation. Vi
håber at I har lyst til at blive
Mini-K.

Sommerfest
og dåbsjubilæum
Søndag d. 21. maj kl. 10.30
Vi holder gudstjeneste for
hele familien. Vi sender
en særlig invitation til alle
jer, der er blevet døbt for
5 år siden til at komme og
være med til gudstjenesten
denne søndag. Efter gudstje
nesten holder vi sommerfest
i haven ved præstegården.

»I dag er
det kirkens
fødselsdag«
Tirsdag d. 30. maj kl. 10.00
Vi inviterer alle børnene i Aun
slev vuggestue og børnehave
til kirkens fødselsdag. Vi skal
synge fødselsdagssang høre
en historie og spise lagkage.

»Gør en
verden til
forskel«
Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp.
Søndag d. 12. marts
kl. 10.30 i Bovense kirke
Vi mødes til gudstjeneste
i Bovense kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten drager
vi afsted ud i sognene med
vores indsamlingsbøsser
for at deltage i Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsam

Mest med
musik
ling: »Gør en verden til
forskel«.
Vi lever under samme
himmel og vi går på den
samme jord. Tilsammen er
vi omtrent 7 milliarder men
nesker. Vi er alle født inden
for de sidste godt 100 år og
har meget til fælles. Ud fra
et kristent menneskesyn og
livssyn, tror vi på, at vi alle
er Guds ligeværdige skab
ninger, og at vi derfor har
de samme grundlæggende
rettigheder. Alligevel er der
en verden til forskel. Der er
en verden til forskel på, om
du kan drikke rent vand fra
vandhanen eller må fylde
en snavset plastikdunk med
vand fra et mudret vandhul.
Om du trygt kan putte dit
barn under dynen eller må
krybe sammen under en pre
senning i en flygtningelejr.
Men der er også en verden
til forskel på om vi tænker.
»Godt det ikke er os« eller
»det kunne ligeså godt være
os« og handler: For sammen
kan vi gøre en verden til
forskel.
Alle er velkomne til at være
med i indsamlingen. Mød
blot op til gudstjenesten.

Forårskoncert
Onsdag d. 22. marts
kl. 19.30 i Hjulby Kirke
Nyborg Motetkor byder for
året velkommen med dejlige
forårssange.

Sognekor
Til pinse har kirken fødsels
dag. Hurra, Hurra, Hurra!!
Vi vil gerne fejre kirkens
fødselsdag med sang og mu
sik og i den anledning vil vi
samle sangglade mennesker
i et sognekor, der skal synge
i kirken til pinse.
Det er tanken, at vi vil mø
des et par gange inden og
øve nogle sange, som vi vil
synge til gudstjenesten 2.
Pinsedag. Kirke og kultur
medarbejder Kirsten Pe
tersen leder koret og vores
dygtige organist Anne Marie
Jørgensen spiller til.
Har du en lille sangfugl gemt
inden i dig, så meld dig og

vær med til at gøre kirkens
fødselsdag endnu festligere.
Vi mødes 2 onsdage d. 24/5
og d. 31/5 kl. 17.00-19.00
og holder generalprøve in
den gudstjenesten 2 pinse
dag kl. 9.00.
Efter gudstjenesten er alle
velkomne til en let pinsefro
kost.
Tilmelding til Kirsten Pe
tersen på mail: Kirjupet@
gmail.com eller SMS til
24652753

Påske i
vores kirker
Påskevandring
Onsdag d. 5. april kl. 17.00
ved Aunslev kirke
Kom og oplev dagene i ugen
mellem Palmesøndag og
Påskedag. Vi skal møde de
mennesker, der oplevede
hvad der skete de dage og
høre deres øjenvidneberet
ninger. Vi møder Maria, Jesus
mor, Pontius Pilatus, en
romers soldat og flere andre.
Efter påskevandringen, som
ikke kun er for børn, spiser vi
sammen i konfirmandstuen.
All er meget velkomne og
det er gratis at spise med.

Det er ikke nødvendigt at
melde sig til bare kom og
vær med!
Skærtorsdag d. 13. april
kl. 17.30
Vil du spise med?
I Danmark kan vi lide at
spise sammen. Det har men
nesker kunnet til alle tider.
Også til påske. For mere end
2000 år siden spiste Jesus
påskemåltid sammen med
sine disciple. Vi kan glæde
os over at mange har taget
imod invitationen til at mø
des og spise sammen og det
er nu tredje år at vi inviterer
til påskemåltid:
Skærtorsdag kl. 17.30
i konfirmandstuen.
Menuen er lammesteg /
kylling, flødekartofler og
salat. Efter vi har spist sam
men følges vi til gudstje

neste i Bovense kirke kl.
19.00. Maden koster 100
kr., børn 50 kr. Tilmelding
senest d. 1. april på tlf. 65
36 12 00 eller mail mls@
km.dk.
Tag din nabo i hånden og
kom. Alle er meget velkom
ne. Kirkebilen kører.
Langfredag d. 14. april
i Aunslev kirke kl. 16.00
Vi holder liturgisk gudstje
neste, dvs. en gudstjeneste
uden prædiken i Aunslev
kirke kl. 16.00.
Vi får musikalsk besøg af
Gangelhof kvartetten og af
sanger Hans Henriksen, fra
Ullerslev.
Påskedag d. 16. april
Vi holder festgudstjeneste i
vores kirker, som er smukt
pyntede med påskelijler og
lys. Ved påskegudstjenesten

i begge vores kirker medvir
ker Agnes Lunde på trompet
sammen med vores organist
Anne Marie Jørgensen. Ag
nes er datter af Mads Lunde
og er et stort talent på sin
trompet.

Gudstjeneste ved Storebælt
Kristi Himmelfarts dag d. 25. maj kl. 10.30
Vi holder gudstjeneste med den smukkeste udsigt til
Storebælt i det dejligste forsommer vejr (håber vi!) Ingen
gudstjeneste uden musik. Denne søndag har vi inviteret
4 unge blæsere fra Danehofgarden til at medvirke. Efter
gudstjenesten drikker vi kirkekaffe. Skulle vejret, imod al
forventning, ikke vise sig fra sin bedste side flyttes gudstje
nesten til Aunslev kirke.

Konfirmandforældremøde
Efter gudstjenesten d. 2. april kl. 10.30 i Aunslev kirke vil
jeg orientere om de praktiske ting i forbindelse med konfir
mationen d. 30. april.

Menighedsrådsmøder
Store Bededags-Aften
Gudstjeneste og varme
hveder
Torsdag d. 11. maj
i Hjulby kirke
Vi mødes i kirken kl. 19.00
til gudstjeneste og bagefter
spiser vi varme hveder i
konfirmandstuen.
Alle er meget velkomne.
Kirkebilen kører.

Menighedsrådet holder møder i konfirmandstuen ved
præstegården i Skalkendrup. Alle møder begynder kl. 19.30
og der er offentlig adgang. Vi mødes tirsdag d. 28. marts,
tirsdag d. 25. april, onsdag d. 24. maj og tirsdag d. 20. juni.

At blive taget godt imod
– det betyder alverden – det ved vi fra vores helt almindeli
ge liv med hinanden. Men man kan også tage godt imod en
ny ide. En anden måde at gøre tingene på. En forandring.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til alle
jer, der har taget så positivt imod, at vi nu har fået en tred
je kirke, Hjulby kirke, hvor vi kan mødes til gudstjeneste.
Det er glædeligt og opløftende at se, at så mange er vil
lige til at krydse sognegrænserne og tage til gudstjeneste
også i de kirker, hvor man ikke tidligere har haft for vane at
komme.
Louise Schousboe

Program for »Klubben« forår 2017
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.
Torsdag d. 23. marts kl. 14.30
En glad eftermiddag med sang og musik, hvor vi får
besøg af »Sømandskvartetten«.
Torsdag d. 14. april kl. 14.30
I flere år har vi afsluttet vintersæsonen med et spil
Banko. Den tradition holder vi også fast ved i år.
Torsdag d. 18. maj kl. 13.00
Vi tager på udflugt til Skovsgård Gods på Langeland. Vi
besøger også Dovns Klint og får måske et glimt af de
vilde heste. Vi spiser middag på Bregninge mølle inden
tur går hjemad.

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

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

Marts
Søndag d. 12. marts		
10.30 KK
Søndag d. 19. marts			
Søndag d. 26. marts
10.30		

Hjulby

10.30 KK		
09.30

April
Søndag d. 2. april
10.30 KK
Palmesøndag d. 9. april		
10.30
09.30		
Skærtorsdag d. 13. april		
19.00
		
Langfredag d. 14. april
16.00
Påskedag d. 16. april
10.30
09.30
2. Påskedag d. 17. april			
10.30 KK		
Søndag d. 23. april		
09.30**		
Søndag d. 30. april
11.00
konfirmation
Maj
Søndag d. 7. maj
09.30
10.30
Store Bededags aften d. 11. maj			
19.00
Søndag d. 14. maj		
10.30 KK
Søndag d. 21. maj
10.30
Kristi Himmelfartsdag d. 25.5. 10.30				
Søndag d. 28. maj		
09.30**
Juni
Pinsedag d. 4. juni
10.30 KK		
2. Pinsedag d. 5. juni		
10.30
Søndag d. 11. juni
17.00

09.30 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

* Kristina Løvenstrøm
KK kirkekaffe

