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Julen har englelyd
Når det bliver jul så vrimler
det med engle. Engle i alle
størrelser. Engle i papir, i
glas, i porcelæn. Vi hænger
engle i vinduerne og på
vores juletræ. Der er engle
på julegavepapiret og på juleservietterne. Engle bringer
en særlig stemning med sig.
Af højtid og af fred.
I vores salmebog og i vores
bibel vrimler det også med
engle. I Det gamle Testamente møder vi de fornemme
ærkeengle. Det er de engle,
der er tættest på Gud og de
eneste vi kender navnene
på. Mikael, Gabriel, Uriel og
Rafael. Den sidste stavelse
i deres navn –el viser at de
er Guds. El betyder Gud. Der
findes en fortælling om at
Gud oprindeligt havde en ærkeengel mere. Satanel. Han
skulle være den skønneste af
dem alle og Gud favoriserede
ham fremfor de andre. Det
gjorde ham efterhånden så
høj i hatten at han mente,
at det retteligt burde være
ham, der var Gud. Så han
samlede en englehær og
stormede Guds trone. Men
de andre ærkeengle var trofaste imod Gud og tog kampen
op. Til sidst blev de oprørske
engle drevet ud over him-

melens kant og styrtede
til jorden. Deraf udtrykket
»faldne engle« Ligeså smuk
Satanel var før ligeså hæslig
er han nu og da han faldt ud
af himlen mistede han den
guddommelige endelse –el i
sit navn, så han nu kun hedder Satan.
I Det nye Testamente bruger
Gud sine ærkeengle som
budbringere. De bringer bud
fra ham til jorden. Det er
Gabriel, der fortæller Maria,
at hun skal føde himmelens
kongesøn. Julenat er det
Guds engle, der står i deres
lysende pragt på marken
ved Betlehem og fortæller
hyrderne, at nu er han blevet
født. Påskemorgen er det en
lysende engel, der fortæller
kvinderne, at deres døde ven
er gået ud af sin grav.

Det en ganske overvældende
og voldsom oplevelse pludselig at stå ansigt til ansigt med
en af Guds engle. Derfor englenes første ord også altid:
»Frygt ikke« Vær ikke bange.
Jeg kommer med Guds fred.
Mon ikke der stadig findes
engle? Jo englene findes.
Guds budbringere kommer
også til os med fred når vi fyldes af frygt. Frygten for at terrorister igen vil slå til i iblandt
os. Frygten for en verden, der
falder fra hinanden. Vi må
ikke lade frygten tage magten
over os. Vi skal fortsætte med
at leve, mødes, være sammen. Håbe og tro og bede
for fred i verden. Varme os
ved det lys, som Gud tændte
i mørket julenat i barnet fra
Betlehem. Glædelig Jul.

Louise Schousboe

Juletid er gavetid
Nu er det snart igen gavetid. Julegave tid.
Det er dejligt at give og at modtage gaver.
Man viser sin taknemmelighed ved at
bære et bestemt smykke eller ved at stille
en ting frem man fik engang, så alle kan
se den og glæde sig over den. Ofte er det
værdsatte ting, som man har modtaget
i en særlig anledning eller til trøst og
opmuntring.
En sådan gave kunne tidligere sagtens
være et kors. F.eks et Dagmarkors. Jeg har
da stadig mit, som jeg fik af min farmor i
dåbsgave. Korset er i form som et krucifix
med en lidende / døende frelser. Det er
voldsomt, men det skal minde os om, at
han, der døde på korset var Guds gave til
os mennesker. Gud gav sin søn for at den,
der tror på ham ikke skal fortabes men have
evigt liv. Gaven er at vi kan være med ham i
evigheden. Indtil da må vi forsøge at vandre
i hans fodspor.
Hvordan gør vi så det? Vi skal følge buddet
om at elske. Elske vores Gud og elske vores
næste. Det er ikke svært at elske Gud men
det med at elske sin næste som sig selv det
er straks en større udfordring. Det er her
korset kan komme ind i billedet.
Bær korset på brystet. Læg korset frem så
du kan se det og lade det minde dig om
at vi skal vandre med Kristus. Gøre lysets
gerninger. Lyse for hinanden. Huske at Jesus
er vejen, sandheden og livet også for dig og
mig.

I am the way, the thruth and the life
that’s what Jesus said«
Without the way there is no going
Without the thruth there is no knowing
Without the life there is no living.
I am the way, the thruth and the life
that’s what Jesus said.
Sommetider bor det menneske, vi gerne vil
hjælpe langt væk. Kirken har et fadderbarn
i Venezuela, Lennie hedder hun. Hun har
brug for hjælp så hun kan gå i skole og få
sig en uddannelse og få gode muligheder
for at klare sig selv. Hvis du vil støtte hende
er du som altid velkommen til at give en
gave. Nu er der også mulighed for at du
selv kan få en gave igen. Et broderet kors.
Hvis du er interesseret så henvend dig til
Kirsten Petersen på tlf. 24 65 27 53 eller
mail kirjupet@gamil.dk. Korsene kan ses
i forhallen til konfirmandstuen når der er
arrangementer.

Bente Sørup

Vi forbereder os på jul
Søndag d. 6. 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 juletræsfest som også i
år er i Aunslev 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.

Onsdag d. 9. december
kl. 10.00 i Aunslev kirke
Børnene i Aunslev børnehave og alle dagplejebørn
og også børn, der bliver passet derhjemme inviteres til
julegudstjeneste i Aunslev
kirke. Vi skal synge og pynte
vores juletræ. Bagefter hygger vi os med lidt leg og lidt
godter i konfirmandstuen
ved præstegården.

Mest med
musik
Julekoncert d. 3. december
kl. 19.30 i Bovense kirke
Julestemning med Svøbsk
og Lunau og Sund
På forunderligste vis fletter
Svøbsk og Lunau og Sund ju-

lens kendte salmer sammen
og forener dem i et både
traditionelt og moderne
udtryk. Det får salmerne til
at blomstre i en stemningsfuld buket af glæde, varme,
højtidelighed og fest. De fire
musikere har en vidtfavnende ballast indenfor kirkemusik, folkemusik, kor og rock
/pop. Sammen leverer de en
hjertevarm koncert, der nok

skal få julestemningen til at
brede sig.
Efter koncerten i kirken
byder vi på et glas gløgg i
konfirmandstuen.

Ind under jul
Søndag d. 20. december
kl. 10.30 i Aunslev kirke.
Vi forbereder os på julen,
der er 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 unge mennesker
fra vores sogne, der har deres gang i Danehofgarden.
Efter gudstjenesten byder vi
på pebernødder, som konfirmanderne har bagt.
Juleaften d. 24. december
Ved alle tre gudstjenester
juleaften medvirker Peter
Holling på trompet.
Salmesangsgudstjeneste:
Julesøndag d. 27. december kl. 09.30 i Aunslev kirke
I julen mødes vi og holder
gudstjenester sammen Juleaften, Juledag og 2. Juledag.
I forlængelse af 2. Juledag

falder Julesøndag – og i år
mødes vi denne søndag
for at synge de julesalmer
vi holder så meget af. De
julesalmer vi måske ikke har
sunget de andre juledage. Vi
kalder det en Salmesangsgudstjeneste fordi salmesangen kommer til at være det
primære. Undervejs skal vi
høre lidt om baggrunden for
de enkelte, salmernes forfattere, hvordan de er blevet
til og hvad særligt salmerne
hver især gemmer på. Det er
sognepræst Kristina Løvenstrøm, der står for denne
gudstjeneste.
Nytårsdag d. 1. januar 2013
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
Tirsdag d. 5. januar
kl. 17.00 i Aunslev kirke
Vi synger julen ud. En sidste
chance for at synge nogle
af vores dejlige julesalmer
endnu imens juletræ-

erne står tændt. Ved denne
gudstjeneste medvirker
Gangelhof kvartetten med
flerstemmig og stemningsfuld sang. Bemærk der er
ingen gudstjeneste søndag
d. 3. januar.
Hit med Sangen.
Torsdag d. 21. januar
kl. 19.30
Konfirmandstuen er denne
aften forvandlet til musikcafe. Vi får besøg af tre mennesker fra samme familie.
Kirsten Luunbjerg, præstens
mor, der er tidligere bibliotekar og engageret i kirkens
liv som formand for det
lokale menighedsråd i Padesø på Nordvestfyn. Hans
Luunbjerg, præstens bror,
der er borgmester i Kerteminde kommune og Jacob
Schousboe præstens mand,
der er involveret i det lokale
sports og kultur liv. Vores
gæster vil præsentere hver
tre sange eller salmer som

har deres særlige betydning
for dem.

og spiser lækre fastelavnsboller.

Efter et godt glas vin og lidt
ost er der ønskekoncert,
hvor alle frit kan ønske deres
yndlingssang eller salme.

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.

Mest for børn
og deres
forældre
Kyndelmisse gudstjeneste
i Bovense kirke kl. 16.00
Søndag d. 31. januar holder
vi sammen med konfirmanderne en gudstjeneste, hvor
Lyset er det gennemgående
tema.
Kirken vil være oplyst af
levende lys. Vi skal høre fortællingen om lyset og synge
om lyset.
Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 7. 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
kattedronninger og konger

Billedtæppet vil hænge i
julemåneden i Aunslev kirke.
Vi glæder os til at I skal se
det!

Vi holder »fernisering« på
tæppet i forbindelse med vores gudstjenester 1. søndag
i Advent.

»Den hellige
nat«
Billedtæppe i vores kirker.
En drøm er gået i opfyldelse.
På initiativ fra nogle kreative
damer, der kan noget særligt
med nål og tråd har vi fået
fremstillet endnu et utroligt
smukt og meget stemningsfuldt billedtæppe med titlen
»Den hellige nat«.
På billedtæppet ser vi den
hellige familie, Maria og Josef 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.

Babysalmesang
Tak til babysalmesangsholdet som trofast er mødt op
hele efteråret.
Vi starter et nyt hold
torsdag d. 14. januar. Alle
småbørns familier er velkomne. Meld jer venligst til
hos kirk&kulturmedarbejder
Kirsten Petersen.

Program for KLUBBEN i foråret 2016
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. 14. januar kl. 14.30
Esther Langsted fortæller om sin barndom på børnehjemmet Møllebakken i Sdr. Højrup.

Torsdag d. 4. februar kl. 14.30
Fhv skoleinspektør i Ørbæk Ole Sørensen kommer på
besøg med et foredrag som han kalder for: »Blade fra
mit livs dagbog.«

Torsdag d. 25. februar kl. 14.30
Anne-Lise Arnstrup fortæller om »Jeppe Aakjær i ord
og toner.« Vi markerer at vi I år kan fejre 150 året for
vores store digters fødsel. Mon ikke også vi skal synge
nogle af Aakjærs fine sange?

Torsdag d. 17. marts kl. 14.30
En glad eftermiddag med sang og musik, hvor vi får
besøg af »Espe Spillemændene«.

Torsdag d. 14. april kl. 14.30
I flere år har vi afsluttet vintersæsonen med et rask
spil Banko. Det vil vi også gøre i år.

Torsdag d. 19. 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 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

Bovense

December
6. december
13. december
20. december
Juleaften d. 24. december
Juledag d. 25. december
2. Juledag d. 26. december
Julesøndag d. 27. december

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

–
09.30**
–
15.00
09.30
10.30

Januar
Nytårsdag d. 1. januar
5. januar
10. januar
17. januar
24. januar
31. januar

17.00
17.00
_
10.30 KK
09.30**
–

15.30
–
10.30 KK
09.30
– 		
16.00

Februar			
7. februar
14.00
–
14. februar
–
10.30 KK
21. februar
10.30 KK
–		
28. februar
–
16.00
Marts			
6. marts
09.30**
–
13. marts
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 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

