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Kære konfirmander, kære forældre og
faddere. Kære konfirmationsgæster
Så kom dagen.
Den store dag som jeg ved,
at I har set frem til og glædet jer til. Længe.
Nu sidder I her og ser så fine
ud.
En ganske særlig forsamling
af fantastiske unge mennesker.
…..Stor tak til jer alle fordi I
valgte at bruge jeres lørdage
og andre skøre tidspunkter
på at gå til præst her.
Hvert år når det bliver forår
og konfirmationerne kommer over os så er der altid
et bestemt spørgsmål, der
bliver stillet?
Bliver konfirmanderne konfirmeret fordi de tror på Gud
eller er det nu ikke bare for
gavernes skyld, hvis vi skal
være helt ærlige?
Hvad er det der gør at folk
sådan generelt har den
opfattelse at konfirmander
ikke tror på Gud?
Hvor ved de egentlig det
fra?
I tror på Gud.
På jeres egen måde.
Og så tænker I meget mere
over tingene end andre

måske sådan lige går rundt
og tror.
I tænker store tanker.
Med sådan nogle mennesker som jer i verden skal
det nok gå alt sammen.
Men I har nok heller ikke
direkte noget imod hvis
der nu skulle være nogen,
der har tænkt på at give jer
gaver i dag.
Det har jeg faktisk.
Prøv at se nede under jeres
stol.
En utrolig festlig indpakket
gave.
I må gerne åbne den.
En Yoyo, der kan lyse.
Ja er det ikke sådan en, der
har stået øverst på jeres
ønskeseddel til i dag?
Den yoyo I sidder med i
hånden nu.

Den er et billede på jer.
På jeres liv.
Hvis man skal have noget
sjovt ud af sådan en yoyo.
Så skal den ikke bare blive
liggende i ens hånd.
Den skal sættes i bevægelse.
Den skal sættes i spil.
Sådan er det også med jer.
I skal ikke blive siddende på
jeres stol inde på værelset
frosset fast til jeres skærme
eller smeltet sammen med
jeres mobiltelefon.
I skal ud i livet.
Ud og møde mennesker.
Ud og sætte alle jeres
mange evner i spil.
Bruge jeres superkræfter.
Jeres gåpåmod.
I skal ud og tage fat i livet.
Gøre jer umage med at få det
bedste ud af hver dag i får.

Den dag kommer nemlig
aldrig igen.
Skal jeg sige jer.
Når man skal sætte gang i
en yoyo så kaster man den
afsted.
Får den til at flyve.
Sådan er det også af og til
med livet.
Man kaster sig ud i noget
uden altid helt at vide, hvordan det vil gå.
Hvidstengruppen.
Den film har vi set sammen.
Det var ved jeg at I syntes
en stærk oplevelse.
At møde disse helt almindelige ualmindeligt stærke og
modige mennesker, der under 2. Verdenskrig kastede
sig ud i modstandskampen
imod tyskerne. Hvorfor
gjorde de det?
Fordi de var overbeviste om
langt ind i deres hjerter, at
det var det rigtige at gøre.
Det var vigtigt.
At kæmpe for det de havde
kært.
For friheden.
Og hvad med Jesus?
Han kastede sig også ud i
livet?
Med krop og sjæl.
Han brugte sig selv alle sine
guddommelige kræfter lige
til den sidste blodsdråbe lige
til sit sidste åndedrag.
I det der var hans hjertesag.

At lade mennesker møde og
mærke Guds kærlighed.
Kære konfirmander.
I skal kaste jer ud i livet.
Tage et ordentligt hovedspring ind i den fremtid, der
ligger og venter på jer.
Med begejstring og med
glæde.
Parate til at udforske og
opdage hvad livet gemmer
på af godt til jer.
Og så kæmpe for det som I
synes er vigtigt og rigtigt.
Kæmpe for det, der virkelig betyder noget for jer.
Kæmpe for at nå de mål
som I sætter jer.
I skal have modet til at tage
stilling og sige jeres mening.
Sige ja.
Og sige nej.
Ikke bare nøjes med et
ligegyldigt: Det ved jeg ikke.
Eller endnu værre: Hvad
kommer det mig ved?

Når I oplever noget der bare
er helt forkert.
Så skal I protestere og sige
fra.
Kæmpe imod.
Det sidste I skal være.
Det er ligeglade.
For det er aldrig bare lige
meget.
I kan altid gøre en forskel.
Hvis I vil.
En yoyo bevæger sig op og
ned.
Sådan er det også med livet.
Livet kan fylde en med så
meget glæde at man næsten synes at man svæver.
Livet kan lyse af lykke.
Så man bliver varm langt
ind i sit hjerte.
Men I ved også udmærket
godt, at livet kan være det
stik modsatte.
Vi kan føle os alene.
Vi kan bekymre os alt for
meget om, hvordan de
andre ser på os.

Vores tanker kan køre i ring.
Du er ikke god nok.
Er der overhovedet nogen,
der kan lide mig?
Men så pludselig kan det
være som om alle de mørke
tanker forsvinder som tunge
skyer på en forårsdag.
Solen skinner igen og himlen er blå.
Som livet bevæger en yoyo
sig op og ned.
Og op igen.
Men ikke af sig selv.
Der skal være en hånd som
kan holde fast i den.
Kære konfirmander.
Hvem er det, der holder fast
i jer?
Det er alle dem, der fejrer
jer i dag.
Og så. Gud.
Den dag I blev døbt tog Gud
imod jer med åbne arme.
Den dag blev jeres navn

skrevet ind i Guds bankende
hjerte.
Den dag blev I Guds børn.
Den dag blev der bundet et
usynligt bånd imellem jer og
Gud.
En livline.
I fik jeres helt egen private
og direkte hotline til Vorherre som er der hver eneste
gang I får brug for den.
I dag på jeres konfirmationsdag gentager Gud sit løfte
om, at han holder fast i jer.
Altid.
At han aldrig nogensinde
giver slip.
Hjertebåndet.
Imellem ham og jer det
holder.
For der findes – det skal
I vide – ingenting i hele
verden, der kan rive det over.
Hos ham hører I til.
Kære konfirmander.
Op af stolen.

Ud i det liv der venter på jer
derude.
Tag et ordentligt hovedspring ud i det.
Og lad så være med at tage
det hele så super seriøst.
Altid.
Der skal også være plads til
at lege.
Fjolle rundt.
Stå på hænder og slå kolbøtter.
Ja slippe livsglæden løs.
Sætte smil på andres ansigter.
For det kan I.
Det ved jeg.
Kære konfirmander.
Der er brug for jer derude.
I kan gøre verden til et bedre
sted at være.
Det tror jeg på.
Held og lykke med det og så
et kæmpestort til lykke med
jeres konfirmation i dag.
Guds fred og alt godt.
Amen

Særlige
gudstjenester

vense kirke. Efter gudstjenesten drikke vi kirkekaffe.
Alle er meget velkomne.

Dåbsjubilæum
Søndag d. 10. juni kl. 10.30
i Hjulby Kirke
Vi holder gudstjeneste for
alle størrelser.
Efter gudstjenesten holder
vi fest i Præstegården. Hvis
vejret er godt bliver det ude
i haven.
Alle jer, der er døbt i Bovense, Hjulby eller Aunslev kirke
for 5 år siden skulle meget
gerne have fået en invitation
til jubilæum med posten.
Hvis ikke I har fået en, er I
meget velkomne til at kontakte mig på mls@km.dk

Gudstjeneste i det grønne.
Søndag d. 26. 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 Bo-

Søndag d. 9. september
kl. 10.30. Gudstjeneste for
guldkonfirmander.
En god tradition er blevet
skabt.
Den anden søndag i september fejrer vi: Guldkonfirmation.
Vi inviterer guldkonfirmanderne, der blev konfirmeret for
50 år siden men også dem,
der har 75, 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, må I
meget gerne kontakte Louise
Schousboe på. Tlf. 65 36 12
00 eller mail mls@km.dk

Skal du
konfirmeres
i 2019?
– 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.
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. 5. maj 2019 inviterer jeg til møde:
Tirsdag d. 19. juni kl. 17.00
I konfirmandstuen
ved præstegården
i Skalkendrup.

Syng dig glad
– Sognekor
i Aunslev,
Bovense og
Hjulby sogne
Der har i et godt stykke
tid været røster fremme
i menigheden om, at det
kunne være dejligt at have
et fast sognekor, her hvor
vi bor. Indtil nu har vi
kunnet samle 8-12 glade
sangere til vores lejlighedskor, der bl.a. har medvirket
til pinse.
Vores ønskedrøm er at
kunne samle 16-20 sangere
til et fast kor som kunne øve
jævnligt og dele glæden ved
at synge med hinanden.
Er du interesseret må du
meget gerne sende en mail
til:
Kirjupet@gmail.com eller
ringe på tlf. 24 65 27 53.
Meget gerne inden udgangen af august. Bliver vi nok
så mødes koret førte gang
til september.
Vi vil synge et blandet repertoire af både gamle og nye
ting, danske sange og også
kirkelig musik.

Jeg venter spændt på at
se, om drømmen om at
etablere et sognekor vil gå i
opfyldelse.

Find din indre sangfugl frem
og lad sangen få vinger.
Kirsten Petersen
kirkekulturmedarbejder

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder møder onsdag d. 20. juni og onsdag den 22. august kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Babysalmesang i Aunslev Kirke
Kære forældre. Hjertelig tillykke med jeres lille nye familiemedlem.
Vi vil gerne invitere jer til at deltage i babysalmesang i
Aunslev Kirke.
Babysalmesang er et lille pusterum i hverdagen, hvor I kan
væare sammen med jeres barn på en anden måde, hvor vi
synger og leger med børnene, og hygger med lidt at spise
og drikke som afslutning. Det er gratis at deltage!
Nu hvor vi igen har fået småbørn i Aunslev, Bovense og
Hjulby sogne, så håber vi meget, at I vil hjælpe med til at
få holdet i gang.
Vi starter op torsdag den 8. august og forløbet strækker sig
over alle torsdage frem til og med 11. oktober alle gange kl.
10.00-11.30.
Venlig hilsen
Kirke & Kulturmedarbejder Kirsten

Program for Klubben i sept. måned
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.
Vil man gerne benytte taxi bedes man kontakte Iris
Hansen på telefon: 65 36 13 54 eller 30 54 17 48
senest dagen før.
Torsdag d. 20. september kl. 14.30
Hvis man går og er ked af at sommeren er slut, så mød og
i klubben og få en munter eftermiddag.
Journalist Arne Mariager kommer og underholder os. Vi
kan vist godt love jer en glad eftermiddag.
Torsdag d. 11. oktober kl. 14.30
Foredrag ved Mogens Højstrup: »Mit liv med søværnet
i tre generationer«. En personlig beretning fra et langt
arbejdsliv gennem 40 år krydret med maritime detaljer.
Der bliver også vist billeder.
Torsdag d. 1. november kl. 14.30
En eftermiddag i musikkens verden. »Toner i takt« – Musik med sjæl!
Hele 7 musikalske gæster lægger vejen forbi: 1 sanger,
1 på klaver, 1 på guitar, og 4 på harmonika. Mon ikk det
bliver festligt?
Torsdag d. 22. november kl. 14.30
»Fra Himmerland til Fyn« Karen Margrethe Jørgensen
fortæller om sin barndom og ungdom, om hvor store
forandringer hendes generation har oplevet. Hun vil også
fortælle om oplevelser fra 2. Verdenskrig.
Torsdag d. 13. december kl. 12.30
»Julefrokost« med god mad og hyggelig underholdning
på klaveret ved Lars Nikolajsen.

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
Menighedsrådsformand:
Jens Ankersø, Tlf. 40 46 91 51
Kirkeværge:
Poul Hansen, Tlf. 65 36 15 63
Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
Aunslev

Bovense

Hjulby

Juni
Søndag d. 10. juni			
10.30
Søndag d. 17. juni
09.30
10.30KK 			
Søndag d. 24. juni
10.30KK		
09.30
Juli
Søndag d. 1. juli		
10.30
Søndag d. 8. juli
10.30
Søndag d. 15. juli			
10.30KK
Søndag d. 22. juli
10.30
Søndag d. 29. juli		
09.30**
August
Søndag d. 5. august			
09.30**
Søndag d. 12. august
09.30** 					
Søndag d. 19. august		
09.30
10.30
Søndag d. 26. august		
10.30 Friluftsgudstjeneste
September
Søndag d. 2. september		
10.30KK
09.30		
Søndag d. 9. september
10.30 Guldkonfirmation

De gudstjenester der er markeret med ** er ved sognepræst Kristina Løvenstrøm, Vindinge.
KK = kirkekaffe

Præstens sommerferie
Jeg holder sommerferie i uge 28, hvor embedet passes af Hanne Uhre Hansen
fra Ørbæk tlf. 65 33 11 04. 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.

