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En åben dør
Der var engang hvor juleaftensdag sneglede sig afsted.
Jo nærmere den eventyrlige
juleaften kom jo langsommere gik tiden. Indtil den
ved julemiddagen gik helt
og aldeles i stå. Hvordan
kunne de voksne bruge så
lang tid på at spise? Blev de
da aldrig færdige? Endelig
langt om længe kom det.
Det store øjeblik, vi havde
set frem til med forventningens fryd. Øjeblikket, hvor
døren gik op og juletræet
stod med alle lysene tændt
og strålede som om himlens
stjerner var drysset ned
over dets grønne grene. Et
ganske særligt og uforglemmeligt øjeblik.
Var det mon ikke også et
ganske særligt og uforglemmeligt øjeblik, da hyrderne
stod ved døren ind til stalden julenat og blev de første

vidner til, at et barn var
blevet født? Det barn, der
skulle blive verdens frelser.
Mon ikke han lå og strålede
og lyste om kap med nattens stjerner som kun et
lille nyfødt barn kan gøre
det? Mon ikke synet af ham
fyldte hyrdernes hjerter med
lovsang og glæde?
Døre findes der mange af.
Vores livs døre. De døre vi
går ind ad og ud ad i løbet
af livet. Døren ind til fødestuen. Til børnehaven. Til
skolen. Til vores hjem. Til de
andres hjem. Døren ind til
plejehjemmet. Til sygehuset. Døren ind til kirken.
Et sted siger Jesus om sig
selv: »Jeg er døren«. Jesus er
døren ind til Gud. Jesus lukker døren op ind til glædens
Gud. Han lukker døren op
ind til lysets Gud. Han åbner
døren så himmelsk glæde

og lys kan strømme imod
os. Ind i os. Et sted i vores
bibel kan vi læse: »Jeg har
lukket en dør op for dig, som
ingen kan lukke i.« (Johannes åbenbaring kap.3 v.8)
»Min dør står altid åben for
dig«, kan vi finde på at sige
til hinanden. »Du er altid
velkommen her, når du kommer.« Vi ved, hvor meget det
betyder. Derfor skal vi lukke
vores døre op for hinanden.
Byde hinanden indenfor i
vores liv. Som vi gør når det
bliver jul. Da er det som om
vi bliver mere gæstfrie. I
juletiden åbner vi ikke bare
vores hoveddøre men også
vores hjerte-døre. Det må vi
fortsætte med også når julestemningen er blevet gemt
væk til næste år.
For der er intet så trist som
at komme til en lukket dør.
Derfor står kirkens dør også
åben. Hver dag. Så enhver
kan gå ind af den dør. Være
stille. Mødes med sin Gud.
Mødes med kirkens Herre –
Jesus Kristus. Åbne sin hjertedør for lyset og glæden og
freden fra ham.
Glædelig Jul.
Louise Schousboe

Vi forbereder
os på jul
Torsdag d. 13. december
kl. 10.00 i Aunslev kirke
Børnene i Aunslev børnehave og også børn, der bliver
passet derhjemme og alle
andre i alle aldre, der har
tid og lyst til en fin december oplevelse inviteres til
julegudstjeneste i Aunslev
kirke. Vi skal synge og pynte
vores juletræ. Og så får vi
besøg af et ganske særligt
Lucia-optog.
Torsdag d. 13. december
kl. 11.00 i Aunslev kirke
Juleafslutning for babysalmesang.
Vi holder juleafslutning for
efterårets babysalmesang
torsdag d. 13. december kl.
11.00. Vi håber at alle mød-

re og børn der har været
med i løbet af efteråret vil
have mulighed for at være
med og ønske hinanden en
Glædelig Jul. Jeg har hørt
nogen viske om, at der vist
nok også venter vores søde
babyer en lille før-julegave
den dag.

Lørdag d. 15. december
kl. 14.00 i Aunslev kirke
I år mødes vi en lørdag i
december til familiegudstjeneste, hvor vi skal opleve
børnene opføre det traditionsrige krybbespil med fine
kostumer og dejlig sang.
Efter gudstjenesten er alle
meget velkomne til juletræsfest som vi i år holder i Bovense Forsamlingshus med
juletræ til loftet, julemusiknissen, julemand, julesange
og juleposer til børnene.
Der vil også blive budt på
en dejlig kop varm gløgg og
æbleskiver.
Alle er meget velkomne.
Til melding til mls@km.dk
elller 65 36 12 00 senest d.
1. december.

Mest med
Musik

Særlige
gudstjenester

Mandag d. 10. december
kl. 19.30 i konfirmandstuen
Nyborg Motet kor inviterer
alle musikglade mennesker
til en åben korprøve op til
jul i konfirmandstuen ved
præstegården.

Sikken voldsom trængsel
og larm!
– også juleaften i kirken.
Derfor holder vi intet mindre
end 4 gudstjenester juleaften.
Aunslev kirke kl. 13.00 og
kl. 15.30.
Hjulby kirke kl. 14.15.
Bovense kirke kl. 16.45.
Vi bestræber os alt hvad vi
kan på, at hver gudstjeneste
begynder rettidigt.
Vi beder om forståelse for
hvis der skulle opstå et par
minutters ventetid.

Motetkoret synger et bredt
repertoire af julens musik
under kyndig ledelse af
korets dirigent Birgit Nedergaard.
Alle er velkomne.
Søndag d. 23. december
kl. 10.30 i Aunslev kirke
Vi forbereder os på julen,
der venter lige om hjørnet.
Vi skal høre vores konfirmander læse tekster med julens
begivenhed som tema.
Vi skal synge salmer, der
sætter os i den rette stemning af forventning og
glæde.
Vi skal lytte til smuk musik
fremført af tre unge mennesker fra vores sogne.
Efter gudstjenesten byder vi
på pebernødder, som konfirmanderne har bagt.

Musikken ved vores gudstjeneste denne festlige
dag er lagt i hænderne på

vores organist Anne Marie
Jørgensen og Kirstine Weis
på euphonium. Kirstine
begyndte med at spille som
8 årig i Danehofgarden.
Kirstine er oldebarn af den
tidligere sognepræst ved
Aunslev og Bovense kirker
D.G.Frederichsen.
Nytårsdag d. 1. januar
kl. 15.30 i Bovense og
kl. 17.00 i Aunslev
Vi byder det nye år velkommen med smukke toner. Knud
Erik Jørgensen medvirker på
sin bratch og fylder kirken
med dejlig musik. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et glas vin og et stykke
kransekage så vi kan ønske
hinanden et Godt Nytår.

Hellig tre konger
gudstjeneste
Søndag d. 6. januar
kl. 17.00 i Hjulby kirke
Vi synger julen ud. En sidste
chance for at synge nogle
af vores dejlige julesalmer
endnu imens juletræerne
står tændt. Ved denne
gudstjeneste medvirker
Gangelhof kvartetten med
flerstemmig og stemningsfuld sang.
Kyndelmisse gudstjeneste
Søndag d. 3. februar
kl. 16.00 i Bovense kirke

En stemningsfuld gudstjeneste i et kirkerum, der vil
være oplyst af levende lys.
En gudstjeneste hvor der er
god plads til stilhed og til
eftertanke.
Skumringstimen
Vi vil denne vinter invitere til »Skumringstime« i
kirken.
En gudstjeneste der begynder kl. 17.00, når det er
blevet mørkt udenfor. Kirken
vil være oplyst af levende lys
og der også vil være mulighed for selv at tænde et lys.
Det vil være en kort gudstjeneste uden prædiken. En
gudstjeneste, hvor musikken
får en vigtig plads.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 3. marts kl. 14.00
i Bovense 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
kattedronninger og konger
og spiser lækre fastelavnsboller.

Vi holder skumringstime
torsdag d. 14. februar kl.
17.00 i Aunslev Kirke.
Alle er meget velkomne.

En gammel rabbiner spurgte sine elever: »Hvordan afgør man i hvilken time natten er
omme og dagen begynder?«
En af eleverne sagde: »Er det når man på lang afstand kan kende en hund fra et får?«
»Nej« svarede rabbineren.
En anden elev svarede: »Er det når man på lang afstand kan skelne mellem en dadel og
et figentræ?«
»Nej« svarede rabbineren. »Den time, da natten bliver til dag, er det øjeblik, da du kan
se ind i et andet menneskes ansigt og få øje på din bror eller din søster i det. Indtil da er
natten stadig over os.«

Mest med
Musik
Hit med sangen onsdag den
23. januar kl. 19.30 i konfirmandstuen
Konfirmandstuen er denne
aften forvandlet til musik

cafe. Vi får besøg af tre
musikalske gæster: Lene
Dam som er organist ved
Herrested, Hellerup og
Søllinge kirker. Hun er
derudover også korleder.
Jesper Bech Madsen, som
til daglig er skoleleder på
byskolen i Kerteminde. Han
blev desuden formand for
Nyborg Voldspil i 2017. Sidst
men ikke mindst Kirstine
Bonde, som er uddannet
klassik sanger fra konservatoriet i Esbjerg. Hun har
flere gange turneret rundt i
Norden som »special guest

star« med den britiske
sanger Paul Potts, som er
kendt som første vinder af
»Britain’s got talent«. Alle
tre vil de præsentere tre
sange eller salmer som på
en eller anden måde har en
særlig betydning for dem.
Efter et godt glas vin og lidt
ost er der ønskekoncert,
hvor alle frit kan ønske deres
yndlingssang eller salme.

Hjertestarter
kursus
Menighedsrådet inviterer
alle til Hjertestarter kursus
Fredag d. 4. januar kl. 09.0013.00 i konfirmandstuen i
præstegården. Undervejs
vil der blive budt på en kop
kaffe.
Tilmelding til Poul Hansen
på tlf. 28 19 30 91

Program for »Klubben« i foråret 2019
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. 17. januar kl. 14.30
Hans Jørgen Pedersen kalder sit foredrag »Sådan er
grænselandet også« En personlig og humoristisk fortælling om Sønderjylland og sønderjyder og om hvad,
der især kendetegner denne spændende landsdel.
Torsdag d. 7. februar kl. 14.30
Johannes Nørregård Frandsen er opvokset i et vestjysk
landsogn. Han har arbejdet både ved landbrug og
industri, være højskolelærer, lærer på teknisk skole fra
1984. Ansat ved syddansk Universitet. Har studeret
den daske landbokultur fra 1950-2018. Han kalder sit
foredrag »Da landbolivet blev en by i provinsen«. Det
sker i en form, hvor han tager både humor og nostalgi
til hjælp.
Torsdag d. 28. februar kl. 14.30
Bliver en sangeftermiddag, hvor vi får besøg af Vibeke
Tranberg, Anne Marie og Knud Erik Jørgensen. Her kan
vi vist godt glæde os til nogle dejlige sange og musik.
Måske fortæller Knud Erik også nogle små historier.
Torsdag d. 21. marts kl. 14.30
Får vi igen besøg af fhv. provst Palle Jensen. Denne
gang bliver det med »sange omkring Limfjorden«.
Han vil også fortælle om Limfjordsegnen og sangenes
betydning. Det bliver i samarbejde med vores kirkesanger Kirsten P.
Torsdag d. 11. april kl. 14.30
Så er der bankospil og så gik den sæson!
Torsdag d. 23. maj
Vi tager på udflugt ud i den grønne forsommer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Yderligere informationer
kommer senere.

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

December
9. december			
09.30**
16. december		
10.30KK		
23. december
10.30KK		
Juleaften d. 24. december
13.00 og 15.30
16.45
14.15
Juledag d. 25. december
10.30
09.30		
2. Juledag d. 26. december			
10.30
Julesøndag d. 30. december
09.30**
Januar
Nytårsdag d. 1. januar
17.00
15.30
6. januar			
17.00		
13. januar		
10.30KK				
20. januar			
09.30**
27. januar
10.30KK
09.30
Februar
3. februar		
16.00
10. februar			
10.30KK		
Torsdag d. 14. februar
17.00				
17. februar		
10.30				
24. februar
09.30		
10.30
Marts
3. marts		
14.00		
10. marts
10.30		
09.30

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

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.

Mark & Storm Grafisk A/S

KK = kirkekaffe

