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Saml på livets stjernestunder!
Der var engang en mand.
Han boede i et lille hyggeligt
hus. Rundt om hele huset var
der et stakit. Og bagved sta
kittet var der en forhave. Fuld
af roser i smukke farver. Det
var nu ikke nogen helt almin
delig mand, der boede der i
huset. Han havde en ganske
særlig evne som ikke mange
har. Han lagde mærke til
alting omkring sig. Selv den
allermindste lillebitte ting.
En stjerneklar aften var man
den på vej hjem til sit hus. På
vejen hen til sin hoveddør gik
han igennem sin forhave. Og
selvom det var blevet næsten
helt mørkt lagde han mærke
til hvor smukt alle roserne
blomstrede og han bøjede
sig ned over en af dem for
at nyde dens duft. Men.
Hvad var nu det? Der var en
lillebitte myre, der lå midt på
grusstien lige ud for rosen.
Den lå helt stille. Den havde
nemlig myldret så meget
rundt at den havde forvredet
sit ben. Manden som var en
meget hjælpsom mand, løb
straks ind i huset og hentede
en ganske tynd tråd fra et ga
zebind og gav sig forsigtigt til
at forbinde det stakkels lille
forvredne myreben. Ganske
forsigtigt vendte han myren

rundt på ryggen for bedre at
kunne komme til. Og i det
øjeblik oplevede myren noget
som den aldrig havde oplevet
før i sit liv. Den så stjernerne
på himlen. Normalt så myld
rede myren jo rundt som alle
andre myrer med snuden
nede i jorden. Men nu lå den
pludselig helt stille og roligt
på sin myreryg og så med
kæmpestore myreøjne op på
de fantastiske lyspletter langt
oppe over dens hoved. Og
manden forbandt langsomt
myrens ben mens han sad
og glædede sig på myrens
vegne. Og stille gik han ind i
sit hus og lod myren ligge på
grusstien og nyde synet af de
smukke stjerner.
Næste morgen var den væk.
Men da manden så næste af
ten kom hjem til sin forhave
med de smukke roser måtte

han gå meget forsigtigt hen
til sin hoveddør. For der på
grusstien lå nu hundredevis
af myrer ganske stille i mør
ket på ryggen og kiggede på
stjerner.
Myrerene havde en stjer
nestund den aften, i skæret
fra stjernerne på himlen. Vi
kender også til stjernestun
der. Stjernestunder kalder
vi de øjeblikke i vores liv
som vi allerhelst vil huske.
Som brænder sig fast i vores
hjerter. De øjeblikke der lyser
op og stråler. Øjeblikke fulde
af intenst nærvær sammen
med de mennesker, der
betyder noget særligt for os.
Øjeblikke af ægte glæde, af
ubeskrivelig lykke.
Julenat var en stjernestund
for Josef og Maria da de sad
med deres nyfødte barn i

deres arme. På himlen over
dem lyste stjernen. Vores
livs stjernestunder er som
udløbere af stjernen fra
Betlehem. Ganske som lyset
fra Gud strålede i stjernen
ned over stalden og lod en
stjernestund blive til derinde
sådan stråler Guds lys ned
over os og langt ind i vores
hjerter og skaber stjer
nestunder i vores liv. Dem
skal vi samle på. Dem skal
vi skatte. Stjernestunderne.

Også i december. Også når
det bliver jul. Glædelig Jul.

Louise Schousboe

Vi forbereder os på jul
Tirsdag d. 2. december kl.
10.00 i Aunslev kirke
Børnene i Aunslev børnehave
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. 10. december
kl. 17.00 i Aunslev kirke
Den aften kommer det store
optog af lygtefolk vandrende
i mørket fra børnehaven.
Kirken åbner sine døre for op
toget og byder alle indenfor
i varmen.

Søndag d. 7. december
kl. 14.00 i Aunslev kirke
En familiegudstjeneste, hvor
vi skal opleve børnene opføre
det traditionsrige krybbespil
med fine kostumer og dejlig
sang. Efter gudstjenesten er
alle meget velkomne til ju
letræsfest som også i år er i
Aunslev forsamlingshus med
juletræ til loftet, julemusik
nissen, julemand, julesange
og juleposer til børnene.
Der vil også blive budt på
en dejlig kop varm gløgg og
æbleskiver. Alle er meget
velkomne.
Tilmelding til mls@km.dk
elller 65 36 12 00 senest d.
1. december.

Mest med
Musik
Julekoncert d. 3. december
kl. 19.30 i Aunslev kirke
Vi får besøg af Odense
Motet kor, der i år har valgt
at synge både dansk og
udenlandsk julemusik. Der
vil blive en engelsk afdeling
med både kendte og knap
så kendte carols. Til den
engelske afdeling får koret
hjælp af pianisten og orga
nisten Minako Jensen, der
debuterede fra solistklassen i
september 2013. Vi skal ikke
snydes for de gode gamle
julesange og salmer, nogle af
dem i nyere arrangementer
af korets dirigent Christian
Dyrst, som også vil knytte
nogle kommentarer til pro
grammet undervejs.

Odense Motetkor er et
blandet kor med hjemsted
i Odense og har eksisteret
siden 1932.
Efter koncerten i kirken byder
vi på et glas gløgg i konfir
mandstuen.
Juleaften d. 24. december
Ved alle tre gudstjenester
juleaften medvirker Peter
Holling på trompet.
Bemærk i øvrigt at vi i år har
ændret lidt på tiderne for
julegudstjenesterne så vi for
håbentlig undgår at alle de
herligt mange, der kommer i
kirke juleaften ikke skal stå i
kø ude på kirkegården.
Nytårsdag d. 1. januar 2013
Vi byder det nye år velkom
men med smukke toner. Knud
Erik Jørgensen medvirker på
sin bratch og fylder kirken
med musik. Efter gudstjene

sten byder menighedsrådet
på et glas vin og et stykke
kransekage så vi kan ønske
hinanden et Godt Nytår.
Hellig tre konger
gudstjeneste
Søndag d. 4. januar
kl. 16.00 i Aunslev kirke
Vi synger julen ud. En sidste
chance for at synge nogle
af vores dejlige julesalmer
imens juletræerne endnu
står tændt. Ved denne guds
tjeneste medvirker Gangel
hof kvartetten med flerstem
mig og stemningsfuld sang.

Hit med Sangen
Onsdag d. 22. januar
kl. 19.30
Konfirmandstuen er denne
aften forvandlet til musikca
fe. Vi får besøg af tre menne
sker fra vores lokale område,
skoleleder på Aunslev skole
Birgit Landtved og to endnu
ukendte gæster vil præsen
tere 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.

Sorggruppe for voksne
Gruppen henvender sig til
mennesker, der har mistet en
ægtefælle, far, mor søster,
bror, barn eller en nær ven.
Gruppen er et trygt fristed,
hvor man kan dele sin sorg

og tale med andre i samme
situation. Gruppen mødes
ca. en gang om måneden
i Korsbrødregården ved
Nyborg kirke. Gruppen ledes
af sognepræsterne Mette

Grymer og Louise Schousboe.
Gruppen optager løbende nye
deltagere. Så ring gerne til 65
36 14 12 eller mail til mtg@
km.dk hvis du kunne have lyst
til at deltage.

»Den hellige nat«
En drøm er gået i opfyldelse.
På initiativ fra nogle kreative
damer, der kan noget særligt
med nål og tråd har vi fået
fremstillet et utroligt smukt
og meget stemningsfuldt
billedtæppe med titlen »Den
hellige nat«.
På billedtæppet ser vi den
hellige familie, Maria og Jo
sef med deres barn i stalden
omgivet af hyrder og engle.
Betlehems stjernen stråler
ned over fårene på marken
og de hellige tre konger
nærmer sig i det fjerne med
deres gaver.Billedtæppet
vil hænge i julemåneden i

begge vores kirker på skift. Vi
glæder os til at I skal se det!
Stor tak til alle jer, der har
gjort det muligt at opnå det
fine resultat, der uden tvivl

vil blive til glæde for både
små og store.
Vi holder »fernisering« på
tæppet i forbindelse med vo
res gudstjenester 1. søndag i
Advent.

Mest for børn og deres forældre
Kyndelmisse gudstjeneste
i Bovense kirke
Søndag d. 1. februar holder
vi sammen med konfirman
derne en gudstjeneste, hvor
Lyset er det gennemgående
tema. Kirken vil være oplyst
af levende lys. Vi skal høre
fortællingen om lyset.
Synge om lyset. Vi får også
besøg af elever fra Nyborg
musikskole.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 15. 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 kat
tedronninger og konger og
spiser lækre fastelavnsboller.

Konfirmandovernatning
Konfirmandovernatning
i Aunslev kirke d. 15. november 2014
Temaet var:
fra vugge til grav med fokus på tryghed og
fællesskab.

Vi gennemgik dåbsritualet og Annette be
demand forklarede alt omkring dødsfald og
begravelser/bisættelser.
En super god oplevelse.

Program for »Klubben« i foråret 2015
Klubben mødes i konfirmandstuen ved præstegården
til en indholdsrig eftermiddag i hinandens hyggelig
selskab. Alle der har tid og lyst er meget velkomne.
Torsdag d. 15. januar kl. 14.30
Gamle venner synger og spiller glad musik. Raske
spillemænd vil underholde under ledelse af Mogens
Kristensen og mon ikke der også bliver plads til et par
fællessange.
Torsdag d. 5. februar kl. 14.30
Knud Erik Kristensen, sognepræst i Kølstrup vil fortæl
le om sit virke som feltpræst I Afghanistan, Bosnien.
Kosovo og Irak. Vi skal høre om de mange spændende
oplevelser han har haft sammen med udsendte solda
ter og hvorfor det er så vigtigt at der findes feltpræ
ster.
Torsdag d. 26. februar kl. 14.30
»Fra tommestok til salmebog« sådan lyder overskrif
ten på det foredrag valgmenighedspræst i Kerteminde
og Dalby, Gustav Reck vil holde for os. Vi skal høre ham
fortælle om sin utraditionelle vej fra tømrer til valg
menighedspræst.
Torsdag d. 19. marts kl. 14.30
»Kan du din historie?« Som mennesker er vi for
mede af en række historie og fortællinger. Blandt
andet de fortællinger, der hører vores familie og
slægt til. Denne eftermiddag får vi besøg af biskop
Tine Lindhardt der vil fortælle om de vigtige fortæl
linger.
Torsdag d. 10. april kl. 14.30
I flere år har vi afsluttet vintersæsonen med et rask
spil Banko. Det vil vi også gøre i år.

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
Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
Aunslev

Bovense

December
7. december
14. december
21. december
Juleaften d. 24. december
Juledag d. 25. december
2. Juledag d. 26. december
Julesøndag d. 28. december

14.00
–
–
09.30**
09.30		
13.30 og 16.30
15.00
10.30
09.30
–
10.30
09.30**
–

Januar
Nytårsdag d. 1. januar
4. januar
11. januar
18. januar
25. januar

17.00
15.30
16.00
–
–
09.30**
10.30 KK			
09.30
10.30 KK

Februar
1. februar
–
8. februar
09.30**
15. februar		
22. februar
10.30

17.00
–
14.00		
–		

Marts
1. marts
8. marts

10.30 KK
10.30 KK

09.30
09.30

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

De gudstjenester der er markeret med ** er ved sognepræst Kristina Løvenstrøm, Vindinge.
KK: Kirkekaffe

