... så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor
en flig af nådens trone.
Du lille anemone
hvor er din skaber stor!
KAJ MUNK
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Hvad vil du dog i et kloster?
Tænk hvis du ikke slipper ud
igen? Du skal nok regne med
at komme til at leve af vand
og brød. Reaktionerne var
mange da jeg fortalte om
min plan om at tage nogle
dage i kloster. Kan man da
det? Ja i Maribo ligger et
kloster hvortil der hører et
gæstehus, hvor alle er vel
komne til at komme og bo.
Tilbage i middelalderen lå
der et kloster i Maribo lige
ved den oprindelige kloster
kirke, der nu er Domkirken
i Maribo. Klosteret var et Bir
gittinerkloster stiftet af Den
Hellige Birgitta af Vadstena
i 1370. Birgittas historie er
dramatisk og interessant og
bestemt anbefalelsesværdig
at studere nærmere. Ved
Reformationen i 1536 blev
alle katolske klostre nedlagt.
Birgittinerne vendte først
tilbage til Danmark igen

i 1995. Først boede de i
Næstved og i 2003 flyttede
de tilbage til Maribo. Den
katolske kirke købte et gam
mel nedlagt børnehjem som
blev indrettet som kloster
og en svensk rigmand bekos
tede ene mand opførelsen af
klosterets smukke kapel.

om: kyskhed, fattigdom og
lydighed. Kyskhed betyder
at søstrene lever i seksuel
afholdenhed. Fattigdom
betyder at søstrene ikke har
nogen personlige ejendele
og lydighed at søstrene ikke
følger deres egen vilje men
Guds vilje.

Hvorfor bliver man nonne
– eller søster som de kalder
sig selv? For de er alle søstre
i Kristus ligesom alle kristne
er hinandens søstre og brød
re fordi vi har den samme
himmelske far. Søstrene
har valgt klosterlivet fordi
de ønsker at være frie til et
leve helt og fuldt for Kristus.
Bruge deres liv på at fyldes
af kærlighed til ham og give
hans kærlighed videre til
andre. Uddannnelsestiden
er ca. 8 år, før søstrene
binder sig til livet i klosteret
og aflægger de evige løfter

Søstrene bærer en særlig
dragt i grå og hvid. Over et
sort slør bæres en krone i
hvidt linned, der danner et
kors over hovedet, hvorpå
der er 5 røde punkter. Sløret
symboliserer ægteskabet
med Kristus, kronen torne
kransen på hans hoved og
de fem røde mærker er sym
bol på Kristi sårmærker som
han fik på korset. Søstrene
bærer alle en ring på højre
hånds ringfinger. Den får
man når man har aflagt sine
løfter. Den er smykket med
et billede af den korsfæste
de og er at tegn på at man
nu er viet til Kristus.
Klosterlivet er præget af
enkelhed. Dagene følger
en ganske bestemt rytme,
der veksler imellem bøn og
arbejde. Bønnen kommer i
første række som udgangs
punktet for alt hvad der sker
i løbet af dagen. Søstrene

beder på bestemte faste
tider hver dag. Som en af
dem sagde til mig så sørger
de med deres bøn for at
linjen til himlen er åben. At
holde kontakten med Gud
vedlige. Søstrene bor for sig
selv i deres egen lukkede
afdeling af klosteret. Men
de har også et udadvendt liv
når de arbejder i deres gæ
stehus. Her kan alle komme
og bo. Man kan også spise
3 gange om dagen og jeg
skal hilse og sige at man
bestemt ikke lever af vand

og brød! Søstrene laver selv
maden og passer i det hele
taget gæstehuset som deres
eget hjem. Ofte så jeg en
søster i fuld fart afsted med
en støvsuger eller en vand
kande i hænderne når der
skulle vandes blomster. Der
er også altid tid til et varmt
smil og en venlig bemærk
ning. Som gæst i klostret
er man velkommen til at
deltage i søstrenes bønner
i det smukke kapel og også
være med til den daglige
gudstjeneste.

Jeg kan kun varmt anbefale
et ophold i gæstehuset i
Birgittinernes kloster i Ma
ribo. Det er sundt for sjælen
når den er blevet træt at få
hvilet ud. Stilheden og roen
i klosteret er lægedom for
både sjæl og krop og jeg
vil ikke glemme det sidste
søster Hilarie sagde til mig
da vi skiltes: Jeg vil bede for
dig. At gå afsted ud i verden
med den vished i sit hjerte
det er ganske særligt.
Læs mere om Birgitta
af Vadstena i Bodil Busk
Sørensens bog: »Birgitta af
Vadstena, pilgrim, profet og
politiker«.
Læs mere om Birgittakloste
ret i Maribo på deres hjem
meside:
www.sanktbirgittakloster.dk

Louise Schousboe

Skovsyn januar 2016
Tænk ikke for småt – sådan
udtrykte Skovfogedassistent
Christian Ladefogede fra
skovdyrkerforeningen sig, da
han deltog i årets skovsyn, i
stedet for Sten Skeller, der var
sygemeldt. Bemærkningen
faldt i forbindelsen med en
diskussion om hvad vi kunne

gøre ved de store huller der
er blevet, hvor der i efteråret
blev fældet en del bøgetræer.
Lige inden for i skoven, blev
det foreslået at plante en
række egetræer, og fjerne
de ahorn der står så de vil
komme til at skygge, og så

ellers se hvad der vil komme
af selvsået bøg. De grene
der ligger tilbage fra bøge
toppen er det meningen vi
vil hugge til flis.
Mod vest hvor der altid er
meget fugtigt, graves der en
grøft parallelt med bækken.

Mest for børn
og deres
forældre

I den sydlige ende af skoven
blev der mærket op til lidt
udtynding. Det er ikke me
ningen at der sælges træer
i år, men flere steder kan
der med fordel ryddes små
ahorn og plantes bøg, det
var her bemærkningen om
ikke at tænke for småt faldt.
Mod nord ved sommerhu
sene, fjernes der grene fra
de høje træer, grene som
kan falde ned på husene og
døde grene der er til fare for
skovens gæster.

Referat Poul Hansen

Byggerod
Fra marts og til først på
sommeren vil der være
byggerod på vores to kirke
gårde da vi skal have nye
tage på både Aunslev og
Bovense Kirker.

Med venlig hilsen
Graver Tommy Dinesen

Minikonfirmander
Går du i 3 klasse så kan du
nu blive Mini-K.
Jeg er sikker på at det lige
er noget for dig. Vi skal høre
gode historier, synge og
lege, tage på løb og være
kreative. Vi skal også spise
boller og drikke saftevand.
Vi skal ud på en påskevan
dring. Og vi slutter med en
mini-K-camp, hvor vi skal
spise aftensmad se film og
overnatte i vores konfir
mandstue.
Hver tirsdag i marts måned
fra kl. 14.00-15.45 mødes
vi i konfirmandstuen. Vi
henter børnene på skolen.
Elever der går i tredje klase
får en særlig invitation. Vi
håber at I har lyst til at blive
Mini-K.
»I dag er det kirkens
fødselsdag«
Onsdag d. 18. maj kl. 10.00
Vi inviterer alle børnene i
Aunslev vuggestue børne
have til kirkens fødselsdag.
Vi skal synge
fødselsdags
sang høre en
historie og
spise lagkage.

Indsamling til
Folkekirkens
Nødhjælp
Søndag d. 13. marts
kl. 10.30 i Aunslev kirke
Vi mødes til gudstjeneste
i Aunslev kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten drager
vi afsted ud i sognene med
vores indsamlingsbøsser
for at deltage i Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsam
ling, hvor pengene går til
verdens fattigste kvinder.
Kvinder og børn er de mest
udsatte og det er derfor
dem, det går hårdest ud
over når katastrofen ram
mer. Men det er samtidig
også verdens fattigste kvin
der som lige nu i flygtnin
gelejre har brug for at være
stærke for deres familie.
Når vi deler med dem og
giver mulighed for beskyt
telse, mad og sundhed er vi
med til at sikre, at de kan
dele med deres nærmeste
og skabe håb.
Alle er velkomne til at være
med i indsamlingen. Mød
blot op til gudstjenesten.

Testamentarisk gave
Hans Møller Hansen har i sit
testamente betænkt Aunslev
og Bovense kirker med en
gave på 10.000 kr. For disse
penge har menighedsrådet
besluttet at anskaffe et maleri
med Aunslev kirke som motiv.
Maleriet er udført af kunstne
ren Niels Erik Skovballe og er
ophængt i konfirmandstuen,
hvor det kan være til glæde
for alle. I konfirmandstuen
hænger også et fint maleri af
Bovense kirke, som er en gave
skænket af Godtfred Frede
richsen, søn af sognenes tidli
gere præst D.G. Frederichsen.

Mest med
musik
Sognekor
Til pinse har kirken fødsels
dag. Hurra, Hurra, Hurra!!
Vi vil gerne fejre kirkens
fødselsdag med sang og mu
sik og i den anledning vil vi
samle sangglade mennesker
i et sognekor, der skal synge
i kirken til pinse.
Det er meningen at vi vil mø
des et par gange inden og øve
nogle sange som vi vil synge
til gudstjenesten 2. Pinsedag.
Kirke og kulturmedarbejder
Kirsten Petersen leder koret

og vores dygtige organist
Anne Marie Jørgensen spiller
til. Har du en lille sangfugl
gemt inden i dig, så meld dig
og vær med til at gøre kirkens
fødselsdag endnu festligere.
Vi mødes 2 tirsdage d. 3/5
og d. 10/5 kl. 19.00-21.00
og holder generalprøve in
den gudstjenesten 2 pinse
dag kl. 9.00.
Efter gudstjenesten er alle
velkomne til en let pinsefro
kost.
Tilmelding til Kirsten Peter
sen på mail:
Kirjupet@gmail.com eller
SMS til 24652753
Forårskoncert
Tirsdag d. 24. maj kl. 19.30
i Aunslev kirke
Det Fynske kammerkor un
der ledelse af Alice Granum
synger foråret ind.
I 1988 blev Det Fynske
Kammerkor dannet af en
flok venner, som havde det
til fælles, at de elskede at

synge. Koret var ambitiøst,
det udviklede sig hurtigt og
markerede sig i det fynske og
siden i det danske musikliv. I
dag består koret af 30 øvede
sangere, hvoraf flere var med
til at starte koret. Koret er
stadig ambitiøst og meget
aktivt, og har adskillige
cd-udgivelser, flere udlands
rejser og diverse radio og tv
transmissioner bag sig.
Ved denne korkoncert
venter der os en musikalsk
oplevelse i særklasse. Alle er
meget velkomne.

Påske i vores
kirker
Påskevandring
Tirsdag d. 15. marts
kl. 17.00 ved Aunslev kirke
Kom og oplev dagene i ugen
mellem Palmesøndag og På
skedag. Vi skal møde de men
nesker, der oplevede hvad
der skete de dage og høre
deres øjenvidneberetninger.
Vi møder Maria Jesus mor,
Pontius Pilatus, en romersk
soldat og flere andre.
Efter påskevandringen, som
ikke kun er for børn spiser vi
sammen i konfirmandstuen.
Alle er meget velkomne og
det er gratis at spise med. Det
er ikke nødvendigt at melde
sig til bare kom og vær med!

Skærtorsdag d. 24. marts
kl. 17.30
Vil du spise med?
I Danmark kan vi lide at spi
se sammen. Det har men
nesker 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 mø
des og spise sammen og det
er nu tredje år at vi inviterer
til påskemåltid: Skærtorsdag kl. 17.30 i konfirmandstuen.
Menuen er lammesteg/kyl
ling, flødekartofler og salat.
Efter vi har spist sammen
følges vi til gudstjeneste
i Bovense kirke kl. 19.00.
Maden koster 100 kr., børn
50 kr. Tilmelding senest d.
16. 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. 25. marts i
Aunslev kirke kl. 16.00
Vi holder liturgisk gudstje
neste, dvs. en gudstjeneste
uden prædiken i Aunslev
kirke kl. 16.00.
Tre musikere fra Århus Symfo
niorkester indrammer bibel

læsninger med satser fra J.S.
Bachs »Goldbergvariationer«.
Goldbergvariationerne er
oprindelig komponeret for
cembalo, men fremføres
Langfredag i Aunslev af
violin, bratsch og kontrabas.
På Violin Tue Lautrup, På
bratsch Christine Hagge Lar
sen og på kontrabas Christi
an Jørgensen, som for øvrigt
er søn af kirkens organist
Anne Marie Jørgensen.
Påskedag d. 27. marts
Vi holder festgudstjeneste
i vores kirker som er smukt
pyntede med påskelijler
og lys. Ved påskegudstje
nesten i begge vores kirker

medvirker Johannes Foldrup
på klarinet sammen med
kirkens organist Anne Marie
Jørgensen. Johannes som
er 16 år er her fra Aunslev
og er et stort talent på sin
klarinet. Johannes spiller i
Danehofgarden i Nyborg.

Store Bededags-Aften
Gudstjeneste og varme
hveder
Torsdag den 21. april.
Vi mødes i kirken kl. 19.00
til gudstjeneste og bagefter
spiser vi varme hveder i kon
firmandstuen. Alle er meget
velkomne. Kirkebilen kører.

Gudstjeneste
i præstegårdshaven
Kristi Himmelfarts dag
d. 5. maj kl. 10.30
Vi holder gudstjeneste i den
dejlige have ved præstegår
den i Skalkendrup. Efter guds
tjenesten drikker vi kirkekaffe.
Skulle vejret, imod al forvent
ning, ikke vise sig fra sin bed
ste side flyttes gudstjenesten
til Aunslev kirke.

Konfirmandforældremøde
Efter gudstjenesten d. 20. marts kl. 10.30 i Aunslev kirke vil
jeg orientere om de praktiske ting i forbindelse med konfir
mationen d. 10. april.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådet holder møder i konfirmandstuen ved præ
stegården i Skalkendrup. Alle møder begynder kl. 19.30 og
der er offentlig adgang. Vi mødes onsdag d. 16. marts, tirs
dag d. 19. april, onsdag d. 18. maj og tirsdag d. 21. juni.

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

Program for KLUBBEN
i marts og april 2016
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.
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 spil
Banko. Den tradition holder vi også fast ved i år.
Torsdag d. 19. maj
Vi tager på udflugt ud i den grønne forsommer. Turen
tager os denne gang til Nordvestfyn.

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

Marts
Søndag d. 6. marts
Søndag d. 13. marts
Palmesøndag d. 20. marts
Skærtorsdag d. 24. marts
Langfredag d. 25. marts
Påskedag d. 27. marts
2. Påskedag d. 28. marts

09.30**
–
10.30
–		
10.30 KK
09.30		
–
19.00		
16.00			
10.30
09.30
–
10.30

April
Søndag d. 3. april
Søndag d. 10. april
Søndag d. 17. april
Store Bededags aften d. 21. april
Søndag d. 24. april

09.30**
11.00 Konfirmation		
–
09.30 		
19.00
–		
–
10.30 KK

Maj			
Søndag d. 1. maj
10.30
09.30		
Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj
10.30 KK
–
Søndag d. 8. maj
09.30
–
Pinsedag d. 15. maj
10.30
09.30
2. Pinsedag d. 16. maj
–
10.30
Søndag d. 22. maj
09.30**
–
Søndag d. 29. maj
09.30
–
Juni			
Søndag d. 5. juni
10.30 KK
–

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

