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Gud virker i verden gennem os. Det er 
igennem os, at Guds kærlighed kan nå ud 
til andre. Når vi rækker ud imod hinanden. 
Når vi bryder et andet menneskes ensom-
hed. Når vi gør hvad vi kan for at glæde 
hinanden. ” Livets Gud har dine hænder / 
derfor er det dig han sender / når din næste 
lider nød.” Det skal vi huske. At være varme 
hænder i hinandens liv. Også når det ikke 
længere er jul. 

Glædelig Jul ønskes I alle

Louise Schousboe          

Varmt vintertøj til Ukraine 

Uden varme og uden elektricitet i deres 
huse er det på mange måder en barsk og 
hård vinter vores brødre og søstre i Ukraine 
går i møde. Der er allerede nu, og der bliver 
stor mangel på især varmt tøj og varme 
tæpper. Derfor sætter vi en indsamling i 
gang i vores sogne. 
Min bror har tidligere haft en ukrainer Nicki 
Ogurchack ansat i sit landbrug. Han har 
desværre været ude for et alvorligt tra-
fikuheld, der har betydet, at han ikke kan 
være soldat i den ukrainske hær. Derfor har 
han mulighed for at forlade sit land og køre 
her til Østfyn for at hente tøj og tæpper med 
sig tilbage til sine landsmænd. 
Har du varmt vintertøj, tæpper, som du kan 
undvære, kan du komme med det her i 
præstegården, Skalkendrupvej 2: 
Lørdag d. 17. dec. fra kl.10.00 – 12.00. 
Hvis du ikke har mulighed for selv at kom-
me den dag eller har brug for, at vi henter 
tøj og tæpper hos dig, så kan du skrive til 
mig på mls@km.dk eller ringe på 
tlf. 65 36 12 00. Vi håber, at du vil være 
med til at hjælpe mennesker i stor nød. 

Når vi ser ud i verden, en verden i krig, en 
verden i krise, kan vores humør nå langt 
ned under frysepunktet. Mørke tanker og 
mismod trænger sig på. For fremtiden - 
hvad med den? Det kan være svært at hol-
de fast i håbet. Vi rammes så let af magtes-
løshed. For hvad kan vi gøre? Der er altid 
noget, du kan gøre lige der, hvor du er. 

Hvordan bekæmper man bedst det mørke, 
der bor inden i os? Ved at tænde lys. 

Vi skal spare på lyset i lamperne. Men så er 
det godt, at der findes lys, som ikke koster 
en krone. Det lys, der er i et venligt smil. I 
et kærligt blik. Bliver hjerterne kolde, så har 
vi brug for varme. Vi har brug for andres 
varme ord. Vi har brug for hin-
andens varme hænder. 

Inden så længe er det jul. For 
julen kommer - også i år.   

Vi skal fejre, at Gud sendte sin søn til en 
verden, der var mørk og kold. Han kom, 
barnet i Betlehem, Jesus Kristus, for at lyse 
op i mørket med sine ord, og for at tage 
hånd om mennesker. Med sine hænder 
helbredte han de syge. Med sine hænder 
velsignede han de fortvivlede. Med sine 
hænder beroligede han de ængstelige. Med 
sine hænder rakte han ud imod dem, der 
følte sig udenfor og alene. Med sine hæn-
der favnede han de små. 

Den gang vi var små, og vi blev bange, da 
var det godt at kunne stikke sin barnehånd 
ind i en stor og varm voksenhånd. Det gjor-
de os trygge. Vi er Guds børn. Gud er vores 
far. Vores liv er i hans gode hænder. Hver 
dag også på de kolde og mørke dage hvor 
håbet er blevet væk, og vi bliver bange, ta-
ger Gud hånd om os. Og vi skal tage hånd 
om hinanden. Med varme hænder. 

Der er brug for dine varme hænder!



– hverken på smilene eller på venligheden 
men på el og varme – også i kirken.
I julen holder vi gudstjeneste i alle tre 
kirker, som vi plejer. Nytåret byder vi vel-
kommen, også som vi plejer, med gudstje-
nester i både Bovense og Aunslev kirker. 
Dertil kommer, at vi i de første måneder af 
det nye år ud over, at holde gudstjeneste 
hver søndag i Aunslev kirke, også holder 
1 gudstjeneste om måneden i henholdsvis 
Bovense og Hjulby kirker. 
Vinterens lave temperaturer og høje ener-
gipriser betyder, at vi har truffet den svære, 
men også mest ansvarlige beslutning at 
bruge den af vores kirker, der er billigst at 
varme op, og hvor vi bruger mindst energi 
på at opnå de 19 grader, vi som offent-
lig bygning skal gøre vores bedste for at 
holde.

Til at lune har vi skaffet tæpper, der står til 
dit brug ved indgangen til kirken.
På den måde medvirker vi som kirke til at 
mindske vores CO2- aftryk, som vi også 
gør, når vi begrænser den tid, hvor der er 
belysning udenfor på vores kirker til kun 
december måned.

Det korte af det lange er:

Juleaften d. 24. december 
Hjulby Kirke     kl. 13.00

Aunslev Kirke  kl. 14.15 og 
kl. 16.30

Bovense Kirke kl. 15.30  

Ved gudstjenesterne medvirker Abel 
Nyerges på trompet sammen med kirkens 
organist Anne Marie Jørgensen.

Juledag d. 25. december 
Hjulby Kirke     kl. 09.30
Aunslev Kirke  kl. 10.30
2. juledag d. 26. december
Bovense Kirke kl. 10.30

Nytårsdag d. 1. januar 2023 
Bovense Kirke kl. 15.30 
Aunslev Kirke kl. 17.00

Vi byder det nye år velkom-
men med smukke toner. 
Knud Erik Jørgensen 
medvirker på sin bratsch og 
fylder sammen med 
Anne Marie kirken med 
dejlig musik. 
Efter gudstjenesten byder 
menighedsrådet på et glas 
vin og et stykke kransekage, så vi kan øn-
ske hinanden et Godt Nytår.

Hellig tre konger aften d. 5. januar
i Aunslev Kirke kl. 19.00

Vi synger julen ud.

Frede Thorsen medvir-
ker på klaver og orgel. 

Vi byder på en kop kaffe/te og et stykke 
fransk julekage ”Bûche de Noël”

Spis sammen
Vi arrangerer hyggelig fællesspisning 
torsdag den 2. februar kl. 17.45 i Konfirmand-
stuen ved Præstegården i Skalkendrup. 
Tilmelding til Jane - Janes Madgalleri - på 
tlf. 23 22 93 30. 

Både børn og voksne er hjertelig velkommen!
 

Vi skal spare!! 



MEST MED MUSIK
JULEKONCERT

”Den lille julekoncert med de store stemmer”

Jakob Sveistrup og Jasmin Gabay synger julen ind mandag den 12. december kl. 19.00 i 
Aunslev Kirke.
Julen er en helt særlig tid. Fyldt med traditioner hvor 
særligt musikken genkalder minder og skaber juleglæde 
til alle aldre.
Oplev disse to fænomenale sangere synge sig gennem 
nogle af deres absolutte yndlingsjuleklassikkere! 
De vil lufte både salmer, traditionelle julesange og ikke 
mindst fortolke nogle af deres største pop og soul julefa-
voritter på både engelsk og dansk. 
Gabay og Sveistrup har begge rødder i soul og gospel 
musikken, så de komplementerer hinanden på en ret unik 
måde!
Med sig har de to solister deres guitarist og kapelmester Dennis Flacheberg, som vil gøre 
sit ypperste for at få de to stemmer til at smelte sammen i skøn forening.
De tre har et fælles ønske om at levere en hyggelig koncert, skabe glæde og smil samt 
lade lytteren slippe julestressen for en stund, puste ud og læne sig tilbage i sædet og blive 
underholdt.

OBS!! Entre kr. 100,-OBS!! Entre kr. 100,-      Vel mødt!           

 ”Hit med Sangen” tirsdag d. 24. januar kl.19.30
Konfirmandstuen i Skalkendrup er denne aften forvandlet til musikcafé. Vi får besøg af tre
musikalske gæster: Ida Korreborg, Mette Grymer og Christian von Tangen Sivertsen - 
alle tre er præster ved Nyborg Kirke.

De vil hver 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/salme.



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 reper-
toire af klassisk musik, spændende fra 
gregoriansk sang til helt ny 
musik, men dyrker også rytmisk musik. 
Korets dirigent er Kristine Becker Lund.

Kyndelmissegudstjeneste
Torsdag d. 2. februar kl. 17.00

Hvad er det vi fejrer, når vi nu inviterer til en 
andagt i kirken og bagefter spisning i Konfir-
mandstuen?  Der er mange spisetraditioner 
knyttet til kyndelmisse. Vi har valgt at ser-
vere en dejlig fyldig vintersuppe og fynske 
pandekager i Konfirmandstuen. 
Vi fortæller lidt om traditionerne ved kyndel-
misse, dagen hvor vi fejrer midvinter, at den 
halve vinter er gået. Vi håber, at vi får en 
hyggelig aften i selskab med Kjørmes Knud 
– med en sang eller to.

Indsamlingscafé 
Søndag d. 12. marts kl. 10.30

Igen i år samler vores konfirmander ind 
til Folkekirkens Nødhjælp. Sidste år slog 
indsamlingen rekord. Det behøver vi ikke at 
gøre hvert år, men vi kan forsøge. 
Så i år supplerer vi konfirmandernes hus-
standsindsamling med Indsamlingscafé i 
Konfirmandstuen.
Vi byder på kolde og varme drikke, kæm-
peboller med sødt og salt, pizza, kager og 
andre lækkerier - nok til at maven er frokost-
tilfreds, når du går hjem. Det hele fås til gode 
indsamlingspriser.
Har du lyst til at være med til at gøre dagen 
til en god oplevelse, så meld dig som frivillig 
til Karen Margrethe på 28 86 96 76 – sms, 
ring eller skriv til provstens@gmail.com

OBS!!



Sognekor
Vi har etableret et sognekor, som med stor 
succes har medvirket ved udvalgte guds-
tjenester. Har du lyst til at medvirke så bare 
mød op. Prik gerne din nabo på skulderen.

Man behøver absolut ikke at være uddan-
net operasanger for at medvirke i koret. 
Næste gang sognekoret medvirker er søn-
dag den 26. februar ved gudstjenesterne i 
Aunslev og Bovense Kirker. Der er prøve 
torsdag den 16. februar og torsdag den 
23. februar. Begge dage kl. 19.00, og det 
er i Konfirmandstuen ved Præstegården i 
Skalkendrup. Du må gerne tilmelde dig til 
Anne Marie- kirkernes organist- på 
tlf. 61 69 28 51 eller bare møde op. 

Møder i menighedsrådet 
1. halvår 2023

Onsdag den 25. januar  kl. 19.00
Onsdag den 15. februar kl. 19.00 
Onsdag den 15. marts   kl. 19.00
Onsdag den 19. april     kl. 19.00
Onsdag den 17. maj      kl. 19.00
Onsdag den 21. juni      kl. 19.00

Møderne er offentlige og finder sted i Kon-
firmandstuen ved Præstegården i Skal-
kendrup!

ALT GODT FRA VORE SOGNE
Korset og konfirmanderne

Igen i år har vi den glæde at forberede en flok 
af skønne kommende konfirmander til deres 
konfirmation. 

På det seneste har vi arbejdet med korset og 
selv fremstillet det kristne symbol i mange ver-
sioner, blandt andet med inspiration i Aunslev-
korset, som stammer fra Vikingetiden, og som 
blev fundet på marken bagved Aunslev kirke. 
Korset er det mest kendte kristne symbol. En 
ganske enkel form med mere end én betyd-
ning. 

Korsfæstelsen, 
der fører til den 
lidende Kristus 
på korset, er 
billedet på ham, 
som gik i døden 
for, at vi alle 
kan blive frelst. 
I Aunslev kirke 
hænger der et 
sådant kruci-
fiks. 

Det er ikke sådan et kors, konfirmanderne 
har lavet, men derimod det kors, som den 
opstandne Jesus har forladt, og som vi kan se 
som symbol på overvindelse af døden. Livet, 
der sejrer over døden. Et glædens tegn. 

Og så snakker vi om, at korset også er det 
tegn, der ved dåben tegnes over ansigt og 
bryst på det lille barn og i hver gudstjeneste, 
når velsignelsen lyses.  

                                          Karen Margrethe



 
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

Kirkernes 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. 15. december kl.12.30
Vi mødes til vores hyggelige julefrokost med dejlig mad 
og underholdning af Torben Nikolajsen.
Tag din nabo, din ven, din veninde eller en anden du 
kender under armen og kom og deltag i en hyggelig 
eftermiddag. Vel mødt!

Torsdag d. 19. januar kl.14.30
Anne Marie og Knud Erik Jørgensen underholder med 
bl.a. Carl Nielsens musik og skønne fynske sange, som 
vi gerne må synge med på.  

Torsdag d. 9. februar kl.14.30
Alex Vestergaard Nielsen, der er forhenværende SAS 
pilot, læste til præst i en moden alder. Han kommer og 
fortæller os om sit liv under overskriften: 
” Flyvende liv mellem himmel og jord”

Torsdag d. 9. marts kl.14.30
Mette Thøgersen fra Østfyns Museer kommer og delag-
tiggør os , med ord og billeder i sin store viden om: 
” Nyborg slot restaureret dengang og nu.”   



De gudstjenester, der er markeret med **, er ved sognepræsterne
IK: Ida Korreborg CS: Christian von Tangen Sivertsen MS: Marianne Skovmand

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
December
Søndag     d.  11.12    09.30 ** IK
Søndag     d.  18.12 10.30 KK
Juleaften d.  24.12  ‐ med trompet 14.15 og 16.30 15.30 13.00
Juledag     d.  25.12 10.30 09.30
2. Juledag d. 26.12 10.30
Januar 2023
Nytårsdag d.  1.1    ‐ med solist 17.00 15.30
Torsdag    d.   5.1   Hellig tre kongers aften 19.00
Søndag     d. 15.1 09.30**CS
Søndag     d. 22.1. 09.30 OBS! 10.30 KK
Søndag     d. 29.1 10.30 KK
Februar 
Torsdag    d.  2. 2 ‐ Kydelmisse m/spisning 17.00
Søndag     d.   5.2 10.30
Søndag     d. 12.2 09.30**MS
Søndag     d. 19.2    10.30
Søndag     d. 26.2  ‐ med sognekor 09.30 OBS! 10.30 KK
Marts
Søndag     d.   5.3 10.30 KK
Søndag     d. 12.3 ‐ indsamlingscafé 09.30
Søndag     d. 19.3 OBS! 10.30 KK


