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”Hjælp mig og mine egne til at elske 
hinanden, lege og leve livet fuldt ud.”
Amen!



 FORSTÅ MIG RET

Lad os bygge et tårn, der når helt op i 
himlen.  Alle mente, at det var en god ide. 
Og så gik de i gang med at bygge. Deres 
himmelstræbende tårn. Men Gud så med 
bekymring på dette byggeri. Mennesker er 
skabt til at leve deres liv på jorden. De gør 
klogest i, at lade mig om at være Gud. Den 
eneste Gud. Hvis de kan lykkes med at byg-
ge et sådant tårn, hvilke ulykker kan de så 
ikke finde på? Gud greb ind. Og pludselig 
talte menneskene ikke længere det samme 
sprog. De kunne ikke længere forstå hin-
anden. Og byggeriet måtte høre op. Tårnet 
blev aldrig bygget færdigt. Det er fortællin-
gen om Babelstårnet kort fortalt. Hvis du 
selv vil læse den, finder du den i Det gamle 
Testamente: 1. Mosebog kap. 11. 

Lige siden har det været sådan. At vi kan 
have svært ved at forstå hinanden. Vi 
misforstår. Vi taler forbi hinanden. Samta-
len kan gå i stå imellem os. Fordi vi ikke vil 
forstå hinanden. Fordi jeg ved, at jeg har 
ret, og du tager fejl. Når stædigheden griber 
os, og vi bliver forstokkede og påståelige, 
så dør samtalen ud.

Det har lige været Pinse og vi har fejret Hel-
ligåndens komme til verden. Disciplene sad 
bag lukkede døre. De vidste ikke, hvad de 
skulle stille op med dem selv. Hvordan skul-
le de komme videre? Jesus havde forladt 
dem. Livsmodet havde forladt dem. I skal 
gå ud i verden og fortælle om mig. Alt hvad I 
ved om mig, alt hvad jeg har lært jer og sagt 
til jer skal I fortælle videre. Så mennesker 
hører og tror. Hvordan skulle de løfte den 
opgave? Jesus vidste, at de ville få brug for 
hjælp. Derfor sendte han Guds ånd til dem. 
Pinsedag. Det var som et sus, der for igen-
nem dem. En kraft, der fyldte dem. Ånden 
kom over dem. 

 

Og ordene kom til dem. De kunne tale. Ikke 
bare på deres eget sprog. Pludselig forstod 
de jøder fra alverdens lande, som boede i 
Jerusalem, hvert eneste ord, som disciplene 
fortalte om Jesus.    

Guds hellige ånd skaber forståelse. Guds 
hellige ånd gør, at vi forstår, at Gud taler til 
os. Guds hellige ånd åbner vore hjerter for 
Guds ord. Guds hellige ånd skaber forbin-
delse og kontakt imellem Gud og os. I dag. 
Gud er. Han lever. Han taler til os. Når vi 
beder til ham, så hører han os.                  

Louise Schousboe 

PRÆSTEN HOLDER SOMMERFERIE
Jeg holder sommerferie i ugerne 29-30 
og 31.

At jeg holder sommerferie betyder ikke, at 
vores kirker så er sommerferie lukkede. 

Min gode kollega fra Vindinge kirke, Kristina 
Løvenstrøm vil sørge for, at det også er mu-
ligt at komme i kirke på en sommersøndag. 
Benyt dig af lejligheden til at møde og lytte 
til en anden præst end hende I er vant til. 
Du er velkommen i kirken, hver søndag 
også om sommeren. Og jeg er ikke i tvivl 
om, at Kristina vil blive rigtig glad, for at se 
dig til gudstjeneste.

Du kan kontakte Kristina på mail: kl@km.dk 
eller på tlf. 65310482      



BEDER VORES KONFIRMANDER TIL 
GUD?

Ja, det gør de. Her kan du læse deres bøn 
og lade dig inspirere: 

Kære Gud!

Tak Gud for luften og lyset og for den dejlige 
natur. For havet og for regnbuen. For solens 
opstandelse og for månens skin i natten. 

Tak fordi du har givet mig livet. Lige præcis 
det liv jeg har fået. 

Tak for, at jeg er rask, og at der er en ny 
dag at vågne op til. 

Tak for at vise mig, hvor jeg hører til og give 
mig en plads i denne verden. 

Tak for, at du Gud, har gjort os til dem, vi er. 

Tak for, at jeg kan være glad, selvom mit liv 
er svært. 

Tak for, at du passer på mig. 

Tak fordi du har hjulpet mig igennem så 
mange ting, især da farfar døde. 
Kære Gud tak for dig og dit væsen. For 
nogen er du her bare men for mig er du en 
person, der hjælper, når jeg tænker på dig.

Tak Gud for at vi kan spise os mætte. 

Tak for alle de virkeligt dejlige mennesker, 
som du har omgivet mig med. 

Tak for at holde styr på dem, som vi har tabt 
på vejen. 

Tak for, at du tager folk til dig i himlen. 

Kære Gud jeg er glad for, at du hjælper mig 
med at tænke mig om. 

Hjælp mig til at blive et bedre menneske, 
end den jeg er. 

Vil du hjælpe med at passe på mine bedste 
forældre og hele min familie. 

Hjælp mig med at opnå de drømme, som 
jeg drømmer om.    

Jeg vil bede dig om hjælp til, at min bedste 
ven må få det bedste liv, han kan få. 

Hjælp mig med at få det bedre, og når jeg 
mangler en at snakke med. 

Hjælp mig med min konfirmation, hvordan 
jeg skal være i kirken. 

Hjælp mig og mine egne til at elske hinan-
den, lege og leve livet fuldt ud. Amen!

Få besøg af din præst
Vi kunne gå en tur. 
Tage en tur på kirkegården. 
Synge en salme. 
Holde altergang sammen. 
Tale sammen om småt og stort. 
Du ringer på tlf. 65 36 12 00 – jeg kommer!                        
Venlig hilsen Louise       



FORÅRETS GLÆDER  

Efter sidste års aflysning var det igen i år muligt at samles til Kristi Himmelfartsgudstjeneste 
i det grønne med udsigt til det blå.

Kristi Himmelfart i Præste-
skoven

Vi var over halvtreds men-
nesker, der havde fundet vej 
til Præsteskoven til en stem-
ningsfuld gudstjeneste med 
musik spillet af Torben Niko-
lajsen på harmonika og Knud 
Erik Jørgensen på violin. De 
spillede både præludium, til 
salmer, interludium og post-
ludium.

Gudstjeneste i det grønne
Søndag d. 29. august kl. 10.30
Vi holder gudstjeneste under Guds høje og forhåbentlig også 
blå himmel i præstegårdens have. Hvis det imod alle for-
ventninger skulle blive dårligt vejr, så flyttes gudstjenesten til 
Bovense kirke. Efter gudstjenesten drikke vi kirkekaffe. Alle er 
meget velkomne!



KRISTI HIMMELFART OG KONFIRMANDER

Lørdagen før Kristi Himmelfart var de kommende 
konfirmander samlet i præstegården til forbereden-
de undervisning.

Et af temaerne var fællesskab. 

Fællesskabets styrke blev testet ude på gårdsplad-
sen, hvor Louise var tovholder i en øvelse, der gik 
ud på, at man i samarbejde skulle danne figurer 
med et reb, som alle havde greb om. 

En firkant, en trekant, et kors kom der ud af cirklen. 

Det lykkedes endda ved fælles indsats at forme en 
stjerne.

 
 

(Uden en drone til at tage billeder, kan vi ikke vise    
hele stjernen, kun et par spidser!)
                                                                                   Foto og tekst: Karen Margrethe Nielsen
Inden Corona satte en 
stopper for at mødes 
fysisk, var der ikonværk-
sted for konfirmander. 
Ikonerne har stået og 
ventet og ventet på at 
blive gjort færdige. 
Det lykkedes at nå i mål 
med størstedelen af dem 
denne lørdag i maj. Til-
sammen udgør de nu en 
lille mobil altertavle. 
Heldigvis var det vindstil-
le ude på Storebæltsky-
sten, så den blev stående 
på sine pinde.
                                                     Samtale er kittet i et fællesskab; også samtale kan man øve sig i 
                                                      – to og to eller to og tre.



BABYSALMESANG I EFTERÅRT 2021

Du og din baby kan komme i Aunslev Kirke 
og synge salmer sammen med andre baby-
er og voksne. Babyerne må gerne være fra 
2 – 10 måneder gamle, og selv om de ikke 
er døbt her, er de så velkomne. Vi begynder 
den 22. september kl. 10 og slutter kl. 11!

Salmemelodier har en særlig klang, der 
spreder ro og glæde. Mens vi med fagter og 
tegn gør ordene levende, lyser vi alle op.  
Andre sange og remser kommer også med 
ind i vores musikhule. 
Men der bliver også tid til at snakke sammen 
over en kop kaffe eller te.

Tilmeld jer babysalmesang på onsdage 
kl. 10 - 11 fra 22. september til og med 4. 
november 2021 til Karen Margrethe på mail 
eller sms. Uge 42 springer vi nok over.
MAIL: provstens@gmail.com 
MOBIL: 28 86 96 76 

Mail og mobil kan også bruges, hvis I har 
spørgsmål.

PERSONALIA

Ny graver og gravermedhjælper

Graver Helle Hemmingsen er 40 år, bor i 
Ullerslev og har 
to børn: Signe 
på snart 14 år og 
Johan på 8 år. 
Helle har arbej-
det som graver-
medhjælper her 
i 4 år. 
”Jeg er uddannet maler; men jeg fik lyst til at 
lave noget andet end at male hvide vægge 
og paneler - derfor søgte jeg nye udfordrin-
ger. Jeg har fortrudt, at jeg ikke traf det valg 
noget før, for jeg kan godt lide at have et ar-
bejde, der er så varieret. At være ude, møde 
mennesker, der kommer på kirkegården og 
også, efter at jeg er blevet ansat som gra-
ver, at pynte kirken til gudstjeneste. ”

Gravermedhjælper Trine Daugaard er 51 år 
og  bor ved Ringe. 
Trine er gift og har 
en datter Cille på 
26 og en ekstra 
datter Tanja på 25. 

Trine har været 
ansat som klini-
kassistent i 32 år 
på den samme arbejdsplads, men fik lyst til 
prøve noget andet. Hun er med egne ord et 
havemenneske, der tidligere også har haft 
en blomsterbutik ved sit hjem. 
”Jeg holder meget af udelivet, at se hvordan 
alting vokser og gror og at få mig en snak 
med de mennesker, der kommer på kirke-
gården. Der er ingen sure dage -  heller ikke 
selvom, det regner. Hver dag glæder jeg mig 
til at komme på arbejde. Vi har det godt med 
hinanden på vores lille arbejdsplads.”

Et stort velkommen til begge! 



 
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 kirke -
og kulturmedarbejder:
Karen Margrethe Nielsen
Tlf. 28 86 96 76
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:
www.aunslevbovensekirker.dk

Kirkens hjemmeside
Husk at du på vores hjemmeside og også på vores 
Facebookside kan orientere dig om næsten alt, hvad der 
sker i vores kirker, se billeder, læse præstens udvalgte 
prædikener og finde andre relevante oplysninger 
www.aunslevbovensekirker.dk

SORGGRUPPE I NYBORG

Hvad er en sorggruppe?

En sorggruppe er et sted, hvor du kan tale med andre, 
som har prøvet at miste. Her er der plads til at tale om 
det, der er svært og dele det, vi husker om vores døde. 
Her er der rum for tårer, men også for smil. I sorggruppen 
er der tavshedspligt, så du kan åbent og frit sige, hvad du 
tænker og føler. Sorggruppen kan også være stedet, hvor 
nye bekendtskaber opstår, fordi du kommer til at tale med 
mennesker, der som dig selv er på vej til at finde ud af, 
hvordan de skal leve med deres sorg.

Sorggruppen i Nyborg mødes i Korsbrødregården ved 
Nyborg Kirke og ledes af sognepræsterne Mette Grymer
og Louise Schousboe. Som regel er det en hverdags 
aften hver 3. uge fra kl.19.00 – 21.00. 
Det kan også være om formiddagen fra kl.10.00 – 12.00. 

Hvis du kunne tænke dig at være med eller kender en, 
der kunne have glæde af at være med, er du velkommen 
til at kontakte mig Louise Schousboe, også hvis du har 
spørgsmål på mail: mls@km.dk eller på  tlf. 65 36 12 00

  



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 bru-

ger rollator eller kørestol. Det skal blot meddeles ved bestilling. 

Ring til 28 96 04 67 senest dagen før inden kl. 15.00.

Gudstjenesteliste

JUNI Aunslev Bovense Hjulby
Søndag d.   6. juni kl. 10.30
Søndag d. 13. juni kl. 09.30 kl. 10.30
Søndag d. 20. juni kl. 09.30 kl. 10.30
Søndag d. 27. juni kl. 10.30
JULI
Søndag d.   4. juli kl. 10.30
Søndag d. 11. juli kl. 10.30
Søndag d. 18. juli kl. 10.30
Søndag d. 25. juli kl. 09.30*
AUGUST
Søndag  d.  1. august kl. 09.30*
Søndag  d.  8. august kl. 09.30*
Søndag d. 15. augaust kl. 09.30 kl. 10.30
Søndag d. 22. august konfirmation kl. 11.00 kl. 09.30
Søndag d.   29. august
 - friluftsgudstjeneste kl. 10.30
SEPTEMBER

Søndag d. 5. september kl. 10.30


