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Sig det med blomster
I København på Krystalgade
lå der i dagene efter den
frygtelige hændelse lørdag
d. 14. februar, hvor en jødisk
vagtmand koldblodigt blev
myrdet – et hav af blomster.
Langt ud over fortovet voksede det. Der er det særlige
ved blomster, at de kan tale.
Blomster kan give udtryk for
det vi kan have svært ved at
finde ord for. Sorg. Afmagt.
Medfølelse. Lige siden middelalderen har blomster
haft deres eget sprog. Sit
tavse men tydelige sprog. Vi
ved jo godt hvad det betyder
når en mand giver sin kone
en buket roser eller en forglemmigej. Og de fleste af
os kunne nok ikke drømme
om at give hinanden en
buket tidsler. Så ville det i
hvertfald være et tegn på
at kærligheden var kølnet
noget. Blomster kan tale.
Når vi holder begravelse i
kirken er der blomster på
kisten. Som en sidste hilsen
til vores døde. Og også ude
på kirkegården i de dødes
have kommer vi med blomster til graven. Blomsterne
er også her udtryk for en
kærlig tanke. »Jeg har ikke
glemt dig«: siger vi med
dem. Til påske blomstrer

påskeliljerne. Allerede nu er
de langt femme. Vi ser dem
mange steder. Også steder
vi ikke troede der kunne gro
noget så smukt. Under en
hæk. I en grøftekant. I et
sammengroet budskads.
Lyser de op med deres gule
farve.
En dag I påsken havde
Grundtvigs kone været i
haven. Her havde hun plukket en buket af de smukke
nyudsprungne påskeliljer.
Hun havde sat dem i en vase
og båret dem ind i kontoret, hvor Grundtvig stod og
kæmpede med sin påskeprædiken. Han var kommet i
tvivl om han nu også kunne
tro på påskens store ord
om at Kristus havde vundet

over døden og forladt sin
grav. Var det virkelig sandt?
Grundtvig løfter sit blik fra
papiret og lader det løbe
rundt i det rum han står i.
Han får øje på blomsterne
i vasen og han falder i snak
med påskeliljerne. Det er
den samtale med påskeliljen vi finder i en af vores
allersmukkeste påskesalmer:
»Påskeblomst hvad vil du
her?«

Påskeliljen åbner Grundtvigs
øje og hans hjerte for, at det
er sandt at Kristus stod op
af sin grav. For påskeliljen
er selv et lysende tegn på
opstandelsen. Som der står
i salmen: »Ja, jeg ved du
siger sandt, Frelseren stod
op af døde.« Vi skal ikke spekulere på hvordan det skete.
Hvordan Jesus gik ud af sin
grav. For nogen naturlig
forklaring på opstandelsens
mysterium finder vi aldrig.
En sådan findes ikke. Men så
kan vi jo også spørge os selv:
Er det alt vi skal forsøge at

forklare? Må der absolut
være en naturlig forklaring
på alt hvad der sker under
himlen? Kan vi ikke bare
tro? Tro på at det skete? Tro
på at Frelseren stod op af
døde. Er troen skrøbelig og
svag? Kommer vi i tvivl som
Grundtvig? Så se på påskeliljen. Den er mere end en
solgul blomst, der lyser op
i mørket. Det er en blomst,
der har sin helt særlige
betydning. Den har noget
vigtigt at fortælle os: Kristus
er opstanden. Hans grav var
tom. Guds liv er stærkere

end vores død. Det er det
budskab vores kristne kirke
bygger på. Det er der ingen
lærde, der skal forsøge at
bortforklare. At Kristus stod
op af sin grav som man rejser sig fra søvnen. At vores
døde skal stå op til evigt
liv i Paradis. Det er hverken
meningsløs tågesnak eller
løgn og latin. Det er en
sandhed, der står urokkeligt
fast. Ligeså urokkeligt som
den sandhed vi kan leve og
dø på: Gud giver aldrig slip
på os. Glædelig påske.
Louise Schousboe

Det Danske land er klædt smukt i hvidt
Flot ser det ud man får lyst
til at komme ud og nyde
det, gå en tur på kirkegården, stranden eller i skoven.
Vi er så heldige, at vi har det
hele her i sognet.
Vi har jo en perle lige ud til
vandet i Præsteskoven.
Her har den ligget siden
sognepræst Søren Sørensen
Ebletoft, plantede den i sin
tid som præst i årene 16651685.
Hvorfor skriver jeg så om
skoven? Det gør jeg fordi,
menighedsrådet og jeg er

blevet enig om, at vi lige så
godt kan bruge skoven og
selv få noget ud af den, så
her i vinter bliver der ryddet
et mindre stykke, hvor i der
vil blive plantet grantræer,
som på sigt kan bruges på
kirkegårdene.

brugere, og ikke mindst for
fugle og dyreliv i skoven.
For at gøre det så billigt
som muligt, sagde vi ja til
at tage dyrehegnet ned hos
Stig Rossen i efteråret 2014,
hvor vi derefter måtte få det
gratis.

Det vil give en mere varieret
skov til glæde for os som

Med Venlig Hilsen
Tommy Dinesen

Mest for børn og deres forældre
Kirkekrummerne
Så er det tid til at mødes
med kirkekrummerne igen.
Hver tirsdag i marts måned
fra kl.14.00-15.30 mødes vi i
konfirmandstuen. Vi henter
børnene på skolen. Vi slutter
med gudstjeneste og middag i konfirmandstuen. Tirsdag d. 24. marts kl. 17.00.

vores kirke blev til. Gudstjenesten bliver ekstra festlig
fordi vi også inviterer til
dåbsjubilæum. Alle dem der
er blevet døbt for 5 år siden
vi, får en særlig invitation
med posten. Efter gudstjenesten spiser vi fødselsdags
og jubilæums kage i konfirmandstuen.

Søndag d. 3. maj kl. 14.00
»Idag er det kirkens
fødselsdag«
Vi inviterer til kirkens fødselsdag. Først holder vi familiegudstjeneste, hvor vi skal
høre historien om dengang

Tirsdag d. 19. maj kl. 10.00
Vi inviterer alle børnene i
Aunslev vuggestue børnehave til kirkens fødselsdag. Vi
skal synge fødselsdagssang
høre en historie og spise
lagkage.

Mest med musik
Gospel workshop og
gudstjeneste
Søndag d. 22. marts
kl. 09.30-15.00
Under Therese Andreasens
livlige ledelse indstuderer
vi om formiddagen nogle
gospelnumre, som vi synger
ved gudstjenesten om eftermiddagen i Aunslev kirke
kl.15.00 En dejlig glad dag
fuld af sang og musik. Alle
er meget velkomne. Tilmelding af hensyn til frokosten
senest d. 10 marts.

Halfdan Rasmussen i ord
og toner
Torsdag
d. 9. april
kl. 19.30 i konfirmandstuen
I anledning af 100 året for
digteren Halfdan Rasmussens
fødsel, serverer vores tidligere
kirkesanger Vibeke Tranberg
og vores nuværende Kirsten
Petersen og vores organist
Anne Marie Jørgensen et
stemningsfuldt causeri over
hans kendte digte og sange.

Forårskoncert
Tirsdag d. 5.
maj kl. 19.30
i Aunslev kirke
Det Fynske
kammerkor under ledelse af
Alice Granum synger foråret
ind med sange komponeret
af Carl Nielsen.
Med denne koncert markerer vi 150 året for vores
berømte fynske komponists
fødsel.

Foredragsaften torsdag
d. 12. marts kl. 19.30
Fortællingen om et liv
med musik
Vi kan i år fejre 150 året for
komponisten Carl Nielsens
fødsel.
Det markerer vi med en
aften om hans liv og musik.

Fra barndommen på Fyn,
musikerlivet i København,
kunstnerrejser til Berlin,
forelskelse i Paris og vielse
i Firenze til billedhuggeren
Anne-Marie Brodersen,
familieliv, koncertturnerer
i Europa, sommerferie i
Skagen og rekreation på

Fuglsang. Vores gæst denne
aften er Hanne Christensen, der er en begejstret
fortæller og rundviser i Carl
Nielsen barndomshjem.
Denne aften bliver der også
mulighed for at synge et par
af Carl Nielsen udødelige
sange.

Påske i vores kirker
Palmesøndag d. 29. marts
kl. 10.30 i Aunslev kirke
Skærtorsdag d. 2. april
kl. 17.30 i konfirmandstuen
Vil du spise med?
I Danmark kan vi lide at spise
sammen. Det har mennesker
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 mødes og spise sammen og det er nu fjerde år at
vi inviterer til påskemåltid:
Skærtorsdag kl. 17.30
i konfirmandstuen

Menuen er lammesteg / kylling, flødekartofler og salat.
Efter vi har spist sammen
følges vi til gudstjeneste i
Bovense kirke kl. 19.00. Maden koster 50 kr., børn 25 kr.
Tilmelding senest d. 19 marts
på tlf. 65 36 12 00 eller mail
mls@km.dk. Tag din nabo i
hånden og kom. Alle er meget
velkomne. Kirkebilen kører.
Langfredag d. 3. april
kl. 19.00 i Aunslev kirke
Organisten Tina Christiansen,
sopran Lise Bech Bendix og
mezzosopran Anne Roed
Refshauge opfører Pergulesis:
»Stabat mater«.

Pergolesis meget udtryksfulde
værk fra 1736 beskriver den
sørgende Jesu mor Maria,
som står ved foden af korset
langfredag. På programmet er
også anden musik for orgel.
Påskedag d. 5. april holder vi
festgudstjeneste i vores kirker
som er smukt pyntede med
påskelijler og lys. Peter Holling medvirker på sin trompet
ved begge gudstjenester.
Gudstjeneste
Store Bededagsaften
Aunslev kirke kl. 19.00
Vi mødes til aftengudstjeneste i kirken, som er oplyst af
levende lys. Efter gudstjenesten spiser vi varme hveder
i konfirmandstuen. Alle er
meget velkomne.

Gudstjeneste i parken ved Juelsberg
Søndag d. 10. maj kl. 10.00 –
bemærk tidspunktet!!
Vi holder gudstjeneste i det
grønne. Denne gang har vi
fået lov til at holde gudstjeneste i parken ved Juelsberg.
Ved gudstjenesten vil vi
markere 70 året for Danmarks
befrielse d. 5. maj 1945. Vi vil
også særligt mindes dem, der
her på egnen tog aktivt del
i modstandskampen. Skulle
vejret imod al forventning

være os uvenligt stemt flyttes gudstjenesten indenfor.

Siden sidst i billeder

Efter gudstjenesten drikker vi
kirkekaffe.

Konfirmandforældremøde
Efter gudstjenesten d. 29. marts kl. 10.30 i Aunslev kirke vil jeg
orientere om de praktiske ting i forbindelse med konfirmation
en d. 19. april.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder møder i konfirmandstuen ved
præstegården i Skalkendrup d. 11. marts; d. 29. april og d.
20. maj. Alle møder begynder kl. 19.30 og der er offentlig
adgang.

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

Klubben
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.
Program for marts og april
Torsdag d. 19. marts kl. 14.30
»Kan du din historie?« Som mennesker er vi formede
af en lang række historier og fortællinger. Blandt
andet de fortællinger, der hører vores familie og slægt
til. Denne eftermiddag får vi besøg af Fyns biskop Tine
Lindhardt, der vil fortælle om de vigtige fortællinger.
Torsdag d. 16. april kl. 14.30
I flere år har vi afsluttet vintersæsonen med et spil
Banko. Den tradition holder vi også fast ved 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
Formand for menighedrådet
Paul-Christian Dinesen
Tlf. 65 36 11 30
Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
Aunslev
Marts
Søndag d. 8. marts
Søndag d. 15. marts
Søndag d. 22. marts
Palmesøndag d. 29. marts
April
Skærtorsdag d. 2. april
Langfredag d. 3. april
Påskedag d. 5. april
2.Påskedag d. 6. april
Søndag d. 12. april
Søndag d. 19. april
Søndag d. 26. april
Store Bededags aften d. 30. april
Maj
Søndag d. 3. maj
Søndag d. 10. maj
Kristi Himmelfartsdag d. 14. maj
Søndag d. 17. maj
Pinsedag d. 24. maj
2. Pinsedag d. 25. maj
Søndag d. 31. maj
Søndag d. 7. juni

Bovense

10.30 KK
–
15.00
10.30

–
09.30		
–		
–

–
19.00
10.30
–
09.30**
11.00
Konfirmation

19.00		
–		
09.30
10.30
–
–
10.30

–
10.30
–
09.30
10.30
10.30

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

** Kristina Løvenstrøm
KK kirkekaffe

