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Kære konfirmander,
kære familier, kære konfirmationsgæster
Forårssolen skinner. Flaget
er hejst. For her skal være
fest i dag. Fest for jer. I jeres
fine tøj med nye sko og
lækkert hår sidder I her nu.
Sammen. Inde på bænken
ved siden af jer sidder de
særlige mennesker i jeres
liv. Mange af dem har fulgt
jer fra I var små. De sidder
her nu og glæder sig over
jer. Glæder sig til at fejre jer
i dag. I har glædet jer til i
dag. Og det har jeg sandelig også. Glædet mig til at
konfirmere jer. For det har
nemlig været en kæmpe
fornøjelse at have haft jer
som konfirmander. Det skal
I vide. Det har aldrig været
en sur pligt at skulle mødes
med jer. Tværtimod så har
jeg glædet mig til at være
sammen med jer. Og ved I
hvorfor? Fordi I har været
så fulde af glæde og godt
humør. Der har ikke været
noget sur og tvær-det gider
jeg ikke – teenager over
nogen af jer. Når I kom på
besøg så blev konfirmandstuen til et sted fuld af
glæde af smil af leg og ballade? – Og så er der det helt
særlige og sjældne ved jer: I
kan synge og I gør det. Må-

ske vil I kunne huske vores
salmegymnastik, vores »Alle
goder gaver« eller den dag,
hvor I slap glæden løs i det
store gospelkor i Vindinge
kirke. Sikke en fest! Eller den
nat da vi sov her i kirken –
og fik besøg af politiet.
Stor tak alle sammen fordi
I valgte at bruge jeres lørdage og andre skøre tidspunkter på at gå til præst
her. Hvis I skulle have lyst
så kan vi da altid tage en
omgang til efter sommerferien.
Gaver. Hører der til en god
konfirmationsfest. Det tror
jeg, at der er nogle stykker
her der godt kan blive enige
om. I behøver nu ikke at
vente tålmodigt til i kommer hjem med at få gaver.
For hvis I ser nedenunder
jeres stol så ligger der en
gave fra mig til jer. I må
gerne åbne den.
Og nu sidder I så og tænker.
Hvor gammel tror hun lige
vi er? Vi er altså ikke tre år
længere. Det ved jeg skam
godt. Men der er nu en
mening bag.

For ikke så længe siden så
vi sammen filmen »Sorte
kugler« med Anders Mattesen i hovedrollen som Alex
Klein. Han opfører sig for
at sige det mildt. Som en
idiot. Bitter på livet er han
og så behandler han andre
præcis som det passer ham.
Der sker så det at han kommer ud for en bilulykke og
kommer alvorligt til skade.
Imens han ligger på operationsbordet kommer han
op i himlen. Her skal han
deltage i et slags quizshow,
hvor der bliver vist klip fra
hans liv. Hans liv bliver
bedømt. Og alt efter om
han har opført sig godt eller
skidt så må han tage imod
hvide eller sorte kugler.
Hvis han får flest af de sorte
kugler må han dø. Hvis han
får flest af de hvide kugler
så overlever han og får en
chance til. Vi kan godt røbe
her: Han får en chance til.
Og hans liv bliver et helt
andet. Det går nemlig op
for ham, at du ikke bare kan
gøre som det passer dig.
Tale som det passer dig.
Behandle andre præcis som
det passer dig. Livet går ikke
ud på at bruge mennesker

omkring dig som dørmåtter,
som du kan træde på ligeså
tit du har lyst. Livet er heller ikke en konkurrence i at
slå de andres glæde i flest
mulige stymper og stykker.
Livet handler om noget
ganske andet.
Og her er det så, at jeres
gave kommer ind. Kære
konfirmander. I er alle
sammen fulde af talenter.
En kan noget særligt på sit
instrument en kan noget
særligt med sine store
hunde en kan noget særligt
på en teaterscene en har
stort talent for kajakpolo
og flere af jer er eksperter
i e sport. Og så er der også
mange af jer, der kan trylle
med bolde eller med kugler.
På fodboldbanen håndboldbanen på golfbanen eller
mon ikke også derhjemme i
haven?
Jeres nye smilende bolde. Er
tryllebolde. Med dem skal I
trylle glæde frem. Smilene
og det gode humør. Præcis
det som I er så gode til.
Ingen af os kan nemlig leve
uden: Glæde. Lige nu sker
der så meget i verden omkring os, der gør os bange
og får os til at frygte for vores fælles fremtid. Der sker
så meget, der får smilene

til at forsvinde. Derfor har
vi og verden brug for sådan
nogle som jer. Vi og verden
derude har brug for al jeres
glæde, jeres gode humør.
Jeres mange smil. For glæde
og smil har det nemlig med
at smitte. Et eneste smil kan
sætte en hel lavine i gang.
Prøv bare. Livet kan lynhurtigt blive så superseriøst så
alvorligt. Der stilles store
krav til jer om at I skal blive
til noget – som om I ikke
allerede er det – så hurtigt
som muligt. Livet bliver til
et forhindringsløb. Men livet er også en fest. Som I er
inviteret med til. Og selvom
der er så meget I skal nå så

skal I huske at tage jer tid til
at lege og le og bare have
det sjovt. Det bliver I nemlig
aldrig for gamle til.
Der er nogen der tror at Gud
er en ældgammel mand
med langt hvidt skæg,
sådan en hellig udgave af julemanden, der sidder oppe
på sin skytrone og styrer
verden med hård hånd. Jeg
er nødt til at sige: Ham tror
jeg ikke på. Jeg tror på, at
Gud er glædens Gud. Jeg
tror at Gud lader sin glæde
strømme ind i vores liv
igennem de mennesker, der
gør os glade. Gud jublede af
glæde over den verden han

havde skabt. Og da Guds søn
Jesus kom til verden. Så kom
han med glæde. Man kunne
kalde ham for Glædens
herre. Den nat han blev
født funklede stjernerne af
glæde. Den morgen da han
stod op af sin grav dansede
solen på himlen og fuglene
sang af glæde.
Jesus lod glæden, himmelsk
glæde, glæden fra Gud
strømme ind i menneskers
liv. Når han helbredte de
syge. Når han tog sig af
dem som de andre syntes
var forkerte. Når han tilbød
mennesker en plads i sit fællesskab. Den dag i blev døbt
tog glædens Gud imod jer.
Med glæde. Med ligeså stor
glæde tager han imod jer i
dag. For det er Guds største
ønske at glæden skal danse
i jer.
Men glæden kan forsvinde.
Det ved vi. Alle sammen.
Som solen bagved en regnvejrssky. At være til her i
verden kan være som vejret i
april. Det ene øjeblik skinner
solen fra en skyfri himmel
og i næste øjeblik trækker
sorte skyer op over himlen
og hagl og slud og regn
pisker ned over os. Livet kan
slå fra sig og gøre ondt. Og
når det gør det så får vi brug

for hjælp til at finde glæden
igen. Så er det godt at vide
at vi har hinanden. At I kære
konfirmander har dem, der
sidder her ved siden af jer
i dag. De vil jer det bedste.
Så er det godt at I kender
Glædens herre. Godt at
kunne tro og stole på at han
går med jer. At han træder
ind af døren til jeres hjerter.
Med glæde.
Gambatte Kudasai sådan
hedder en sang som Anders Mattesen har skrevet
til sin lille søn. Gambatte
Kudassai er japansk og det
betyder: Gør dit bedste.
Ja kære konfirmander: Gør

jeres bedste. Gør jer umage
med at få det allerbedste
ud af jeres liv. Der er brug
for jer derude. Så I må op
af stolen ud af døren. Ud
og fylde verden med alle
jeres smil og med jeres
gode humør. I må ud i det
liv, der venter på jer. I må
ud og sprede glæde. Ja ud
og slippe livsglæden løs. I
kan gøre verden til et bedre
sted at være. Held og lykke
med det og et kæmpestort
til lykke med jeres konfirmation i dag. Guds fred og alt
godt. Amen

Louise Schousboe

Skovsyn 2017
Blev afholdt den 10-1.
Denne gang var der to mand
med fra Skovdyrkerforeningen, Sten Skeller og Bjarke
Brandt Helms.

Opgaven i år gik ud på at
få udvist de sidste Asketræer der er ved at gå ud, på
grund af Asketoptørre Træer
der kan sælges er nummere-

ret, dem til brænde har en
rød streg.
Egebevoksningen til højre
for skovvejen skal udtyndes.
Dem markeret med en blå
ring er de blivende træer,
har de en rød streg er de til
brænde. Udtyndingen vil ske
over et par år.
Et lavtliggende, meget
vandrigt område, mod vest,
skal indhegnes og tilplantes
med Rødel. Det er træer
af en vis størrelse, der skal
plantes der. Er de for små
bliver de kvalt af brændenælder, der bliver op til to
meter høje her.
Den sydlige del af skoven skal
også udtyndes, for at give
de blivende træer optimale
betingelser at udvikle sig i.
Der er lavet en lille indhegning, her er det meningen
at plante ægte kastanje, til
fornøjelse for skovens gæster
og skovens dyr.
I forbindelse med parkeringspladsen er der plantet
et Luther træ. Det er et
Ingrid Marie æble træ. Så vi
håber det bliver et stort træ,
med mange æbler på, til
glæde for alle der kommer
på parkeringspladsen.

Referat Poul Hansen

Særlige
gudstjenester

Til pinse har kirken fødselsdag.

Fødselsdags – gudstjeneste.
2. pinsedag d. 5. juni kl.
10.30 i Bovense kirke

Den dag vil vi gerne fejre
med sang og musik. I den
anledning har vi samlet
et sognekor af sangglade
mennesker, der skal synge
for os ved gudstjenesten 2.
pinsedag.
Efter gudstjenesten byder vi
på en kop fødselsdagskaffe.
Søndag d. 18. juni kl. 14.00
er der gudstjeneste i Hjulby
kirke i forbindelse med Indre
Missions sommermøde.
Søndag d. 2. juli kl. 10.00
er der gudstjeneste i Aunslev kirke i forbindelse med
Nyborg Strands Sommerkursus.

Gudstjeneste
i det grønne
Søndag d. 27. august
kl. 10.30
Vi holder gudstjeneste
under Guds høje og forhåbentlig også blå himmel i
præstegårdens have.
Hvis det imod alle forventninger skulle blive dårligt
vejr så flyttes gudstjenesten
til Bovense kirke.
Efter gudstjenesten drikker
vi kirkekaffe. Alle er meget
velkomne.

for 50 år siden men også
dem, der har 70, 65, 60,
55 års konfirmationsjubilæum.
Vi mødes i Aunslev kirke til
gudstjeneste og bagefter vil
vi spise middag sammen i
konfirmandstuen ved præstegården. Vi glæder os til
en dejlig mindernes dag.

Alle dem, vi kan finde frem
til får en invitation. Skulle
der nu være nogle, der
allerede nu ved, at de selv
har konfirmationsjubilæum
i år og kan hjælpe med at
finde frem til flere, der har
må meget gerne kontakte
Louise Schousboe på tlf. 65
36 12 00 eller mail mls@
km.dk

Skal du konfirmeres i
2018? – så se her!
For at samle alle dem, der skal i 7. klasse efter sommerferien som går på flere forskellige skoler og som
gerne vil konfirmeres i Aunslev og Bovense kirker vil
jeg igen i år tilbyde:
Konfirmationsforberedelse udenfor skoletiden.
Vi mødes ca. 3 aftener og 4-5 weekender fra september-april. Vi tilrettelægger gudstjenester, får besøg
af spændende gæster, tager på udflugt og får andre
oplevelser sammen.

Søndag d. 10. september
Gudstjeneste for guldkonfirmander.
En god tradition er blevet
skabt.

For at danne mig et overblik over hvor mange, der
kunne tænke sig at gå til konfirmationsforberedelse på
den måde og hvor mange, der ønsker at blive konfirmeret i vores kirker søndag d. 15. april 2018 inviterer
jeg til møde:
Torsdag d. 15. juni kl. 17.00 i konfirmandstuen
ved præstegården i Skalkendrup.

Den anden søndag i september fejrer vi: Guldkonfirmation.

Menighedsrådsmøder

Vi inviterer guldkonfirmanderne, der blev konfirmeret

Menighedsrådet holder sit sidste møde inden sommerferien: Tirsdag d. 20. juni kl. 19.30 i konfirmandstuen ved
præstegården.

Sognenes hjemmeside
Vil du vide hvad der sker i vores sogne? Vil du vide
hvornår der er gudstjeneste næste søndag? Skal du
have fat i graveren? Så gå ind på vores hjemmeside:
www.aunslevbovensekirker.dk.
Her finder du alt, hvad der er værd at vide. Du kan
også se billeder fra vores forskellige arrangementer og
gudstjenester. Vores webmaster Knud Erik Jørgensen
sørger for løbende at opdatere siden så det altid er de
nyeste oplysninger du finder.
God fornøjelse!

Program for »Klubben«
Så er tiden inde til at klubben åbner døren til en ny
sæson. Ca. hver tredje uge mødes klubben til en hyggelig eftermiddag med sang og musik, foredrag og en
god kop kaffe. Aldersmæssigt er der hverken nogen
nedre eller øvre grænse. Der kræves heller intet medlemsskab for at deltage. ALLE er velkomne.
Torsdag d. 21. september kl. 14.30
Vi starter med en musikalsk eftermiddag. Det er
»Kogsbølle Køkkenband« der kommer og underholder
med sang og god musik. Bandet består af 5 personer,
og den ene har trådt sine barnesko 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 Danmark og holder deres lysbillede foredrag. En
kulturrejse langs den »Jyske Vestkyst« krydret med billeder og sange af kendte forfattere bla. Hans Adolf Brorson, Kaj Munk, K. L. Aastrup og Thøger Larsen. Mette
og Poul Nørup har cyklet denne tur langs vestkysten
med udgangspunkt i »Nationalpark Vadehavet«.

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

Juni
Pinsedag d. 4. juni
10.30 KK		
09.30 KK
2. Pinsedag d. 5. juni		
10.30KK 		
Søndag d. 11. juni
10.30
09.30
Søndag d. 18. juni			
14.00
Søndag d. 25. juni
19.00
Juli
Søndag d. 2. juli
10.00				
Søndag d. 9. juli		
10.30		
Søndag d. 16. juli			
10.30		
Søndag d. 23. juli
10.30KK			
Søndag d. 30. juli		
09.30**
August
Søndag d. 6. august
09.30**
Søndag d. 13. august 			
09.30**		
Søndag d. 20. august
10.30		
09.30		
Søndag d. 27. august
10.30 Friluftsgudstjeneste		
September
Søndag d. 3. september			
16.00		
Søndag d. 10. september
10.30 Guldkonfir.
09.30

**Kristina Løvenstrøm, Vindinge
KK kirkekaffe

Præstens sommerferie
Jeg holder sommerferie i uge 28, hvor embedet passes af André Friis Møller fra
Frørup tlf. 65 37 10 93. I ugerne 30-31-32 passes embedet af Kristina Løvenstrøm fra
Vindinge tlf. 65 31 04 82.

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.

