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Hvil ud!!
Tjekker du også din mobiltelefon 262 gange om dagen? Imens fjernsynet kører i baggrun-
den, og computeren lyser blåt i mørket. Læser og besvarer du mails på alle steder og på 
alle tider af døgnet? Det gør vi, fordi vi skal være effektive og foretagsomme. Non Stop. 
Hjulene skal holdes i gang. Hver dag. Derfor er butikkerne også åbne alle ugens dage fra 
tidlig morgen til sen aften er åbne, så det er muligt at stå i kø ved kassen sammen med alle 
de andre. Hver dag. 

Husker vi pauseroen? Vores grundlæggende behov for hvile? I det første kapitel af den 
første bog i Bibelen fortælles det, at da Gud har brugt 6 dage på at skabe verden, så bruger 
han den 7. dag på at hvile. Gud hviler. Var det fordi Gud var træt? Mon ikke det var for at 
fortælle os, at hvilen er nødvendig for, at vi kan leve et sundt menneskeliv. Hviledagen er 
Guds gave til os. En dag, hvor vi kan leve langsomt. Lade op. Være unyttige. Sidde og se 
ud ad vinduet. Lade tankerne flyve. Nyde livet. Være sammen med dem, der har betydning 
for os. Være sammen med Gud. Uden at blive forstyrret. Pusterum har vi brug for. Åndehul-
ler er nødvendige for det gode liv. Derfor er det mig en gåde, at man afskaffer Store Bede-
dag med et pennestrøg - en helligdag, der har haft sin plads i kirkens kalender siden 1686. 
Det er dog alligevel nogle dage siden. Man kunne trække på skuldrene af det, men det er 
svært ikke at få bange anelser: Hvilken helligdag bliver så den næste, der skal afskaffes? 
Bliver der overhovedet noget tilbage, der er helligt, urørligt? 

Selvom Store Bededag ikke har sin særlige historie at fortælle om Jesus sådan som på-
skens helligdage har - så handler Store Bededag som navnet siger om bøn. Er det så også 
bare lige meget? At bede til Gud. Holde en pause fra tidens hektiske larm og finde sin vej 
ind i kirken. Bedehuset. Være stille. Gå i sig selv. Åbne sit hjerte for Gud i bøn. Sådan som 
Jesus også selv gjorde. Vi har brug for åndelig hvile. Den hvile vi finder, når vi føler os for-
bundne med noget, der er større end os selv. Den dybe følelse af at høre til hos Gud. Den 
hvile finder vi i bønnen.    

Vi må finde et fast hviledagsritual – noget vi gør hver søndag- for at markere, at denne dag 
ikke er som alle de andre dage - mit bedste forslag er selvfølgelig at gå i kirke  - men 
ellers må vi finde søndagsroen i andre omgivelser. Finde en forstyrrelsesfri zone. I haven. 
Ved havet. I skoven. Hviledagen er Guds gave til os. Lad os tage imod den gave. Og få 
noget godt ud af den.  

Louise Schousboe



Påske i vores kirker
Palmesøndag d. 2. april kl. 10.30 i 
Aunslev Kirke

 

Skærtorsdag d. 6. april kl. 19.30 i 
Bovense Kirke
I Danmark kan vi lide 
at spise sammen.
Det har mennesker 
kunnet til alle tider.
Vi inviterer til påske-
måltid Skærtorsdag
kl. 17.30 i konfirmand-
stuen. Menuen er
lammesteg / kylling, 
flødekartofler og salat.
Efter vi har spist sammen, følges vi ad til
gudstjeneste i Bovense kirke kl. 19.30.
Maden koster 125 kr., børn 50 kr.
Tilmelding senest d. 21. marts på
tlf. 65361200 eller mail: mls@km.dk.
Tag din nabo i hånden og kom. Alle er me-
get velkomne. Kirkebilen kører.

Langfredag d. 7. april kl. 16.00 i 
Aunslev Kirke
Ved vores gudstjeneste 
Langfredag skal vi høre 
udvalgte tekster fra Bibelen. 
Teksterne vil veksle med 
udvalgte salmer fortolket og 
bearbejdet af pianist Lars 
Fiil. Lars vil invitere os 
indenfor i et helt særligt 
klangligt univers, hvor han 
udforsker de stærke salmers unikke melodi-
er og harmonier. 

Påskedag d. 9. april kl. 09.30  i Bovense 
kirke og kl. 10.30 i Aunslev Kirke
Vi fejrer festgudstjene-
ste i vores kirker, der 
er smukt pyntede med 
påskeliljer og lys. Ved 
begge gudstjenester 
medvirker Abel Nyerges 
på trompet sammen med 
kirkens organist Anne 
Marie Jørgensen.

2. Påskedag d. 10. april kl. 10.30
Gudstjeneste i Hjulby Kirke

Store Bededags aften
Torsdag d. 4. maj kl. 19.00 i Hjulby kirke 
En stille og stemningsfuld aften med fokus 
på musikken. 
Vi får besøg af den unge talentfulde orga-
nist, pianist og komponist Frede Thorsen 
og hans kor ”Intune”, som også glædede os 
med deres besøg tilbage i januar.
Efter gudstjeneste byder vi på varme hve-
der, te og kaffe.
Gå ikke glip af en særlig oplevelse på den-
ne sidste Store Bededags aften. 
På Gensyn!  



Gudstjeneste med Storebælt som altertavle
Kristi Himmelfartsdag d. 18. maj kl. 10.30
Vi mødes i det fri med den smukkeste udsigt til Storebælt. I det dejligste 
forsommervejr - håber vi! Skulle vejret imod al forventning ikke vise sig fra 
den bedste side, flyttes gudstjenesten til Aunslev Kirke. Ved gudstjenesten 
medvirker Seniorblæserne fra Odense.

Pinse i vores kirker
Pinsedag d. 28. maj kl. 09.30 i Bovense Kirke og kl. 10.30 i  Aunslev Kirke.

2. Pinsedag d. 29. maj kl. 10.30 i Hjulby Kirke, hvor Sognekoret medvirker. Efter gudstje-
nesten er der kirkekaffe.

Vil du være med i koret, så tilmeld dig til Anne Marie, kirkernes organist,  
tlf. 61692851 eller bare mød op!

Vi øver i Konfirmandstuen i Skalkendrup Præstegård onsdag den 17. maj kl. 17.00 og tors-
dag den 25.maj kl. 19.00.



Renovering af Hjulby Kirke 
Menighedsrådet ved Aunslev, Bovense og Hjulby kirker har vedtaget et forslag fra
Martin Nannestad Jørgensen vedr. indvendig udsmykning af Hjulby kirke

Du kan læse mere om Martin Nannestad Jørgensens forslag til 
den indvendige renovering ved at se ind på 

aunslevbovensekirker.dk/Hjulby_Kirke.html 

- eller scan QR - koden. 
Så kommer du direkte til download (PDF) af forslaget!



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!                        

Forårskoncert 
Tirsdag d. 21. marts kl. 19.30 i 

Aunslev Kirke

Nyborg Motetkor

Nyborg Motetkor har eksisteret siden 
1981 og er et blandet kor på omkring 30 
sangere. Koret har et bredt repertoire af 
klassisk musik, spændende fra gregoriansk 
sang til helt ny musik, men dyrker også 
rytmisk musik. Korets dirigent er Kristine 
Becker Lund.

Sogneindsamlingen 2023
Aunslev, Bovense og Hjulby menighedsråd
deltager i Folkekirkens Nødhjælps indsam-
ling den 12. marts 2023.
I år har vi særligt fokus på sultkatastrofen 
på Afrikas Horn, men også på det akutte 
nødhjælpsarbejde i Ukraine og jordskælv-
skatastrofen i Syrien og Tyrkiet. Pengene 
skal hen, hvor de gør størst gavn. Krigen 
i Ukraine har påvirket os alle sammen, og 
lige nu føler vi alle med de jordskælvsramte 
i Syrien og Tyrkiet; men vi må ikke glemme 
de mange andre katastrofer verden over.
Vores konfirmander samler ind. Håber at du/ 
I vil tage godt imod vores indsamlere. 
I år supplerer vi konfirmandernes husstand-
sindsamling med Indsamlingscafé i Konfir-
mandstuen fra kl. 10.30. 

Vi ses! 

Babysalmesang foråret 2023

Babysalmesang, det er sang, leg og bevæ-
gelse sammen med din skønne baby.
Musik og sang laver en særlig forbindelse 
mellem dig og dit barn. Oplev det selv.

Kom og vær med onsdag kl. 10-11 i Aunslev 
Kirke.

Første gang er onsdag 22. marts, og det 
fortsætter hver onsdag til 24. maj.

Vi har plads til fem babyer med en voksen.

Meld dig til hos Karen Margrethe
 - mobil: 28 86 96 76 
 - mail:   provstens@gmail.com 

mens der er plads!



 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:
Kaj Agertoft Tlf. 20 25 40 92
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 Fa-
cebookside 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

Klubben
Klubben i Skalkendrup præstegård er stedet, hvor vi 
mødes torsdag eftermiddag kl.14.30 – 16.30 ca. 9 gange 
i løbet af vinterhalvåret. Vi byder på forskellig underhold-
ning, der serveres også altid en kop kaffe med kage, og 
samtalen går lystigt over bordene. 

Alle er meget velkomne- det gælder også dem, der end-
nu ikke kan kalde sig for folkepensionister.

Torsdag d. 13. april kl. 14.30
Nu er det blevet forår, og vi slutter vinterens arrangemen-
ter med at spille banko. Kom til en festlig eftermiddag 
med en stor chance for at vinde fine præmier.

Torsdag d. 11. maj kl. 08.00
Årets udflugt går til Orø, midt i Isefjorden. Ved ankomsten 
til Orø kører vi til Orø kro, hvor vi nyder en dejlig frokost-
buffet. Derefter er der rundtur på øen med en lokal guide, 
hvor vi bl.a. besøger en gammel slægtsgård Hestebed-
gård. Tilbage i Holbæk drikker vi kaffe ved bussen, inden 
vi vender næsen hjemad. Pris pr. deltager er kr. 200. 
Mødetid: kl. 07.45.      

Klubben mødes i konfirmandstuen ved præstegården. 
For bestilling af kørsel kontakt Iris Hansen tlf. 30541748 



De gudstjenester, der er markeret med **, er ved sognepræsterne
CS: Christian von Tangen Sivertsen  MG: Mette Grymer

KK=kirkekaffe

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 Aunslev Bovense Hjulby

Marts
Søndag d. 12. marts - Indsamlingscafé kl. 09.30
Søndag d. 19. marts kl. 10.30
Søndag d. 26. marts kl. 09.30
April
Palmesøndag d. 2. april kl. 10.30 KK
Skærtorsdag d.  6. april kl. 19.30
Langfredag    d.  7. april kl. 16.00
Påskedag     d.  9. april kl. 10.30 kl. 09.30
2. Påskedag d.10. april kl. 10.30
Søndag d. 16. april kl. 09.30** CS
Søndag d. 23. april - Konfirmation kl. 11.00 kl. 09.30
Søndag d. 30. april kl. 10.30 KK
Maj
St. Bededags aften d.  4. maj kl. 19.00
Søndag d.  7. maj kl. 09.30 kl. 10.30
Søndag d. 14. maj kl. 10.30
Kristi himmelfartsdag d. 18. maj - Udendørs kl. 10.30 KK
Søndag d. 21. maj kl. 09.30** MG
Pinsedag d. 28. maj kl. 10.30 kl. 09.30
2. Pinsedag d. 29. maj - Sognekor kl. 10.30 KK
Juni
Søndag d.   4. juni kl. 10.30
Søndag d. 11. juni kl. 10.30 KK


