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Værsgo og byg jeres egen kirke!!!
Igennem flere måneder
havde 5. klasse på Vibe
skolen afd. Aunslev samlet
tomme mælkekartoner. Et
pænt stort antal af sorte
plasticsække var det blevet
til. Hvad skulle de nu bruges
til alle disse mælkekarto
ner? Der skulle bygges kirke.
En torsdag inden sommer
ferien gik det store byg
geri i gang. Forinden havde
klassen fået fortalt, hvordan
man byggede kirke tilbage i
Middelalderen som Aunslev
kirke med skib og kor og
apsis. Klassen fik i løbet af
de næste timer ved fælles
hjælp bygget en mælkekar
tonkirke i helt klassisk stil.
En fin kirke som I kan se et
billede af her på forsiden.
At bygge kirke kan gøres på
flere måder. For en ting er
selve kirkens mure som står
godt og solidt endnu. Men
en kirke er ikke bare den ene
mursten eller tagsten, der

er blevet lagt oven på hin
anden. Vores gamle digter
Grundtvig siger i en af sine
salmer at kirken, vores kirke
også bliver bygget af en
anden slags sten. Levende
sten. De levende sten det er
dig og mig. Alle os, der kom
mer i kirken. Alle der synes,
at kirken er vores. Alle der
sætter pris på, at vi har
dette fine gamle mødested
eller forsamlingshus, hvor
der er højt til loftet. Hvor
vi kan komme i lige præcis
det humør som vores sind er
stemt i. Den største jub
lende glæde. Den dybeste
sorg. Eller et sted midt imel
lem. Det giver kun mening
at have en kirke, hvis den
bliver brugt. Hvis den fyldes
af liv. I alle mulige aldre. Det
er ikke præsten og kirkesan
geren og organisten og gra
veren, der skaber en levende
kirke. Dem der bygger kirke
det er jer, der finder vej ind
ad kirkedøren. Det er jer,

der skaber liv og fællesskab
imellem kirkens gamle mure
af sten.
I begyndelsen af november
skal der afholdes valg til
menighedsrådene over hele
landet. Der er brug for gode
mennesker som vil bruge
tid og kræfter på at bygge
kirke også her hvor vi bor.
Kirkeliv er meget mere end
søndagsgudstjenesten og
der er meget vide rammer
for hvad din kirke skal lukke
dørene op for. Vil du være
med til at bygge din drøm
mekirke? Vil du være med
til at beslutte hvad din kirke
skal bruges til? Så har du
nu chancen. Vi inviterer til
møde d. 13. september kl.
19.30 i konfirmandstuen ved
præstegården. Kom og hør
mere om hvordan du selv
kan være med til at bygge
kirke. Vel mødt.

Louise Schousboe

Orienterings og opstillingsmøde
til Menighedsrådsvalget
Tirsdag d. 13. september kl. 19.30.
I konfirmandstuen ved præstegården.

Særlige gudstjenester
Høstgudstjeneste
Vores høstgudstjeneste er
en fest gudstjeneste. Vores
høstgudstjeneste er en tak
kegudstjeneste. Hver især
har vi noget at takke Vorher
re for. Livet. Skaberværket.
Naturens skønhed. De men
nesker, 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 overbæren
hed. For nye døre der åbnes.
For håbet om en ny begyn
delse. Sammen med ham.

i år fordi han er en har
monikaspiller i særklasse,
der med sit spil kan kalde
livsglæden frem i os.
BEMÆRK Gudstjenesten i
Aunslev begynder kl. 11.00
denne søndag.

Ved begge gudstjenester
medvirker Anders Ring
gaard på sin harmonika.
Han er en festlig og farve
rig spillemand, der har
sine rødder solidt plantet
i folkemusik traditionen.
Vi har inviteret ham igen

Alle Helgen gudstjeneste
Søndag d. 6. 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
Spil-Dansk Dagen d. 3. no
vember kl. 19.30 i konfirmandstuen
Vi får besøg af Carl-Aage Eli
asson som har arbejdet som
organist i Esbjerg og Odense
og har virket som lærer på
Ollerup Efterskole i 12 år.
Her dirigerede han fælles
koret som fik stor succes på
skolen. Han er også kom
ponist og denne aften vil

han fortælle om nogle af de
nye melodier som han har
komponeret til vores salmer.
I mere end 20 år har han
accompagneret og optrådt
sammen med sangerinden

Trine Gadeberg. Det bliver
en aften fuld af fællesang
og glæde.
Gospelworkshop
søndag d. 13. november
kl. 09.30-15.00
Om formiddagen indstu
derer vi nogle glade go
spelnumre under ledelse
af Therese Andreasen. Om
eftermiddagen 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
november.

»Hospitalsklovnen Liva«

gæstebud« En filmatisering af
Karen Blixens novelle af sam
me navn og som i 1988 vandt
en Oscar for bedste udenland
ske film. Efter filmen vil vi
sammen tale om den imens
vi nyder en god kop kaffe. Alle
er meget velkomne.

Tilmelding til frokosten
senest d. 6. november på
mls@km.dk

Onsdag d. 26. oktober
kl. 19.30 i konfirmandstuen
Vi får besøg af hospitalsklov
nene Liva alias sygeplejerske
Lene Kragh. Hun vil fortælle
om sit arbejde blandt syge
børn på landets hospitaler.
Hvad er det en hospitals
klovn kan? Hvad er det der
gør klovnen til en værdifuld
gæst iblandt alle de hvide
kitler? Hospitalsklovnen ska
ber små magiske øjeblikke
og tager barnet i hånden
når der er allermest brug for
det. Liva skriver om sig selv:
»Min klovn er ikke så klog og
prøver ikke at være det. Er
god til at grine af sig selv ...
Og andre. Elsker når nogen
er med på noget sjovt!«
Alle er meget velkomne til
en aften i sjov og alvor.

Mest for børn

Efterårskoncert:
Onsdag d. 23. november
kl. 19.30 i Bovense kirke
»Klezmerduo«
Denne duo, der betår af
Ann-Mai-Britt Fjord, har
monika og sang og Henrik
Bredholt sopransax, tuba
og sang var blandt de
første, der introducerede
den stemningsfulde jødiske
klezmermusik herhjemme.
Under titlen »Oktober 43«
skal vi denne aften opleve
en musikalsk fortælling 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.

Filmeftermiddag:
Søndag d. 30. oktober
kl. 14.30 i konfirmandstuen
Vi skal sammen se Gabriel
Axels fine film »Babettes

Vi åbner igen dørene for
vores klub:
»Kirke-Krummerne«.

Klubben er for alle raske
børn fra primært 0-2 klasse.
Vi mødes onsdag efter
middag. Første gang bliver
d. 14. september.
Vi henter børnene på skolen
når de har fri kl. 14.00 og ta
ger dem med i konfirmand
stuen eller i kirken.
I klubben skal vi have fokus på
4 temaer: Høst, Alle Helgen,
jul og påske. Tanken er at vi
mødes tre gange op til hver
gudstjeneste. Vi skal tegne og
male og lave dekorationer til
kirken. Vi skal øve os på nogle
gode sange. Vi skal spille
skuespil. Der bliver også tid til
at lege og være udenfor.
Vi sender en invitation til alle
børn i 0 og 1. klasse. Og vi
håber at der er rigtig mange
børn med krummer i, der

kunne tænke sig at være med
i »Kirke-Krummerne«.
Høstgudstjeneste
og Hot Dogs
Onsdag d. 28. sept. kl.
17.00 i Aunslev kirke. Vi mø
des til en kort gudstjeneste
i Aunslev kirke, hvor kirkens
børneklub »Kirke-Krummer
ne« medvirker. Alle er meget
velkomne til at medbringe
frugt eller grøntsager, en
buket blomster, et glas mar
melade, en kage eller en
pose boller. Alle de mange
ting vil vi bære ind i kirken.
Efter gudstjenesten spiser
vi hot dogs. Og efter midda
gen 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.
4. december kl. 14.00 hvor
vi inviterer til krybbespil i
kirken og juletræsfest.

Babysalmesang i
Aunslev Kirke
Kære forældre. Hjertelig
tillykke med jeres lille nye
familiemedlem. Vi vil gerne
invitere jer til at deltage i ba
bysalmesang i Aunslev Kirke.

Babysalmesang er et lille
pusterum i hverdagen hvor I
kan være sammen med jeres
barn på en anden måde,
hvor vi synger og leger med
børnene, og hygger med lidt
at spise og drikke til slut.
Det er gratis at deltage!
Nu hvor vi igen har fået små
børn i Aunslev og Bovense
sogne, så håber vi meget,
at I vil hjælpe med til at få
holdet i gang. Vi starter op
tirsdag d. 30/8 og forløbet
strækker sig over alle tirs
dage frem til og med 25/10
alle gange kl. 10-ca. 11.30.
				
Venlig hilsen
Kirke&kulturmedarbejder
Kirsten Petersen
Sognepræst
Louise Schousboe

Studiekreds
»Det åndelige menneske«
I disse tider sættes kroppen
i fokus. Vi løber og cykler og
træner og spiser grønt og

sundt til den helt store guld
medalje. Men vi mennesker
er mere end vores kroppe. Vi
har også en sjæl. Har vi fokus
på den? I mange mennesker
dukker der en længsel op ef
ter den åndelige dimension.
Pilgrimsvandringer og retræ
ter, mindfullness og medita
tion har fået en renæssance i
vores moderne tid.
En sådan længsel efter det
åndelige har mennesker
altid kendt til.
I efterårets og vinterens stu
diekreds vil vi sætte fokus på
det åndelige menneske. Vi
skal sammen læse historien
om Birgitta af Vadstena. En
ganske særlig kvinde som
tilbage i middelalderen
fulgte sin åndelige længsel,
tog på flere pilgrimsrejser
og grundlagde sin egen klo

sterorden som findes endnu den dag i dag
i bla. Maribo. Hvem var Birgitta? Hvilken
betydning fik hun? Kan hendes tanker være
til inspiration for os? Hvis tiden tillader det
vil vi også sætte fokus på andre, der fulgte
deres åndelige længsel: Hildegard af Bin
gen og Martin Luther. Bogen vi skal læse
er: »Birgitta af Vadstena, pilgrim, profet

og politiker« skrevet af Bodil Busk Søren
sen. Bogen koster 100 kr.
Vi begynder onsdag d. 5. oktober kl. 19.00
i konfirmandstuen.
Tilmelding senest d. 23. september på tlf.
65 36 12 00 eller mail mls@km.dk
Så er der tid til at jeg kan få bestilt bøgerne!

Tal ordentligt, tak!
Har vi lyst til at sige i disse tider. Hvor det
offentlige rum forurenes af eder og forban
delser beskyldninger og bagtalelser så det
knap nok er til at trække vejret. Så tal dog
ordentligt. Er der da slet ingen grænser
for hvad folk kan finde på at sige til og om
hinanden? Er der ingen grænser for hvilke
hårdtslående og hjerteløse ord de kan finde
frem fra deres hjertes gemmer og slynge
lige i hovedet på de andre. Vi oplever det
i fjernsynet i den bedste sendetid hvor
folkeforføreren Donald Trump gør alt hvad
han kan for at sætte sin modstander i det
dårligst tænkelige lys. Så er det sådan set
fuldstændig underordnet om det han siger
om hende nu også er sandt eller noget som
han selv finder på. Vi oplever det her ved
skolestart, hvor der sættes fokus på hvordan
skoleeleverne behandler hinanden. Og vi
bliver de skræmte vidner til fortællinger om
den strøm af modbydelige ord, der finder
vej på de sociale medier. Det virker som om
man tror, at man helt ukritisk kan tillade sig
at skrive hvad som helst om og til andre på
facebook feks. Der sker ikke noget ved det,
for man skal ikke stå til ansvar for sine ord
på samme måde som man skal når de bliver
sagt ansigt til ansigt. Hvad er der blevet

af den gode tone? Hvor er den gode gam
meldags høflighed blevet af? Hvordan kan
det være gået så galt at vi ikke længere er i
stand til at mestre sproget på en måde så vi
undgår at det bliver forurenet af alle de helt
overflødige og unødvendige ukvemsord?
Og har vi glemt hvilken kraft og styrke der
er i vores ord? Hvor meget ondt vi kan gøre
hinanden med de ord vi får sagt? De ord vi
får sagt kan ikke trækkes tilbage igen. Det
er som et vådeskud. Og hvad enten det nu
var os selv, der affyrede de sårende ord eller
det var os, der måtte stå for skud så kender
vi undskyldningen. Jamen det var ikke me
ningen. Det skulle du måske have tænkt på
noget før for har du først affyret bøssen så
hænger krudtrøgen ved. Såret blev man. Og
såret sidder der i hjertet længe efter. Måske
for altid. Vi kan slet ikke overvurdere betyd
ningen af hvordan vi taler til hinanden. Vi
kan tale hinanden op med vores ord. Vores
ord kan få det andet menneske til at stråle
og vokse. Men desværre så kan vi så sande
lig også det modsatte. Vi kan tale hinanden
ned langt ned under gulvbrædderne. Vores
tunge kan være som det skarpeste sværd der
ubarmhjertigt flænger det andet menneskes
glæde og livsmod. Ord kan knytte os sam

men og ord kan skabe de største afstande imellem os. Ord
kan skille os ad. Og så er der det ved ordene at både de store
og gode ord men også de forfærdelige og hæslige ord at de
har det med at sprede sig som ringe i vandet. Ordene skaber
stemning. De smitter af på vores omgivelser. Et negativt ord
tager let det næste med sig. Men det gør de gode ord hel
digvis også. Det er vores ansvar at sætte en positiv kædere
aktion af gode ord i gang imellem os. Det har konsekvenser
hvordan vi taler. Naturligvis især i forhold til dem vi taler til
men sandelig også i forhold til os selv. Vi bliver selv grimme
af at tale grimt. Og hvem vil gerne være grim?

Louise Schousboe

Program for KLUBBEN efterår 2016
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. 1. september kl. 14.30
Tidligere telegrafist Marie Finne kommer og fortæller
om sine næste 40 til søs, hvor hun blandt andet har
været jorden rundt.
Torsdag d. 22. september kl. 14.30
Kirsten, Vibeke og Steen kommer og fortæller i ord og
i toner om »Den fynske sang«. Mon ikke vi selv får lov
til at synge lidt med?
Torsdag d. 13. oktober kl. 14.30
En eftermiddag om vores allesammens Poul Reichardt.
Forfatter Anne-Sofie Storm Wesche holder sit foredrag
»Bag om Poul Reichardt blot et menneske«. Vi skal
også se klip fra nogle af den mange film Reichardt var
med i. En eftermiddag i nostalgiens tegn.
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.

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.
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
Formand for menighedsrådet
Paul-Christian Dinesen
Tlf. 65 36 11 30
Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
September
Søndag d. 11. september
Søndag d. 18. september
Søndag d. 25. september
Oktober
Søndag d. 2. oktober
Søndag d. 9. oktober
Søndag d. 16. oktober		
Søndag d. 23. oktober
Søndag d. 30. oktober		
November
Søndag d. 6. november
Søndag d. 13. november
Søndag d. 20. november
Søndag d. 27. november
December
Søndag d. 4. december
Søndag d. 11. december		

Aunslev

Bovense

10.30		
09.30

09.30
10.30
09.30 KK

10.30
09.30

10.30		
		

09.30 *
10.30 KK

17.00
15.00
09.30
10.30 KK

15.30
10.30
09.30 KK

14.00			
09.30*

Menighedsrådsmøder i efteråret
Menighedsrådet holder følgende møder i efteråret:
20. september, 13. oktober og d. 16. november.
Alle møder begynder kl. 19.30 og finder sted i konfirmandstuen ved Præstegården.

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 28 96 04 67 senest dagen før inden kl. 15.00.

Mark & Storm Grafisk A/S

*Kristina Løvenstrøm, Vindinge, KK kirkekaffe

