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Kære konfirmander, kære familier, kære konfirmationsgæster.
Flaget er hejst her uden for kirken og rundt omkring i haverne. Kirkens klokker har ringet
ind. Til fest. For fest det skal der være i dag. For jer. Kære konfirmander. Nu sidder I her. I
jeres fine tøj og flotte frisurer. Vi er her sammen. Alle sammen for at fejre jer. Dem, der har
kendt jer lige siden I kom flyvende med storken, er her. Dem, der var med til den første festdag i jeres liv. Den dag, I blev døbt, hvor I også havde fået festtøjet på. De sidder her lige
ved siden af jer i dag. Dem, der har en helt særlig plads til jer i deres hjerter. Det har virkelig
været en fornøjelse at være sammen med jer. Også fordi I er så gode til at være sammen.
Og så fordi I kan smile. Det skal I blive ved med. At møde verden og de andre med jeres smil. For smil de har det jo med at smitte. Sprede sig. ak for alle jeres smil. Jeres fest
fortsætter hele dagen i dag. For der er nogen, der har sat himmel og jord
i bevægelse nogen, der har forberedt sig længe på at glæde jer i dag. På
alle mulige måder. Måske også give jer en gave. Hvem ved? I får også
en gave af mig i dag. Prøv at kigge nedenunder jeres stol. Er det ikke den
mest festlige indpakning I nogensinde har set? En smuk solskinsgul plastikpose. Hvad er der mon nede i posen? Prøv at se efter? Hvorfor får I nu
sådan en pose med morgenfruefrø i dag? Fordi det, der kommer ud af de
frø, der er i posen - altså morgenfruer. De er et billede på jer, konfirmander. I er, og I skal være morgenfrue-mennesker.
Hvordan skal nu det forstås? Lad mig forklare: Hvad er der særligt ved en morgenfrue?
Den lyser op. Den skaber glæde. Man bliver i godt humør, når man ser den. I al sin orange
herlighed. I skal som morgenfruerne lyse op i verden. I skal skabe glæde og godt humør
omkring jer. Og på den måde gøre vores verden smukkere. Et bedre sted at være. Lige der,
hvor I er. Verden derude, hvor bomberne falder, byer ligger i ruiner, og alt for mange græder
over deres døde har brug for godhed. For glæde. For kærlighed. Også fra jer. En morgenfrue er fuld af mod på livet. Det er, som om den uden at sige et ord siger ja til livet. Det skal
I også gøre. Sige ja. Til at leve. Alt hvad I kan. Når nogen siger: Kom og vær med. Så sig ja.
Der er alt for mange, der siger. Nej, jeg vil ej. Vi hørte om det i den fortælling, jeg læste lige
før. Hvordan, der bliver inviteret til fest. Men dem, der bliver inviteret har allesammen alle
mulige dårlige undskyldninger for ikke at komme. De har så travlt med sig selv, at de melder
sig ud af livet med de andre. Ud af livet med Gud. I skal sige ja. Til alt det dejlige, alt det
sjove og spændende, som livet vil invitere jer med til. Bliver frøene til morgenfruer, hvis de
bliver liggende i posen? Nej vel. Så op af stolen, væk fra skærmen. Ud i livet og vær med.
Vidste I godt, at en morgenfrue har mange forskellige egenskaber? Den bliver brugt som
medicin. Den kan bruges, når man laver mad. Den tiltrækker insekter og sommerfugle.
Sådan er det også med jer. I har så mange talenter, hver især. Da vi holdt generalprøve bad
jeg jer sige /skrive om hinanden. Hvad I er gode til. Det er nemlig vigtigt at lægge mærke til
det, som andre er gode til…….. Der er så meget, I kan. Så brug jer selv. Jeres hoveder. Jeres hjerter. Til at gøre live godt. Ikke bare for jer selv. Også for andre. Som, der var en af jer,
der sagde (Signe): ”Det handler ikke om at være den bedste, men om at gøre sit bedste.”
Handler livet om at blive den bedste til alt- det perfekte menneske? Drop jagten på at blive
perfekt. Det er spild af tid. For ingen af os er eller bliver perfekte. Tro på, at du er god nok
som det menneske, du er. Og det menneske du bliver til. Vær som morgenfruen.

Spred glæde. Hvordan? Med det du gør for andre. Med de ord, du siger. Bare et venligt, et
betænksomt ord fra dig kan lyse op i et andet menneskes liv. Gode og sjove ord fra dig i en
SMS eller i en snap. Kan sprede meget mere glæde end du måske selv lige regner med.
Vidste I, at med morgenfruer er det sådan, at de lukker sig i om natten, når dagslyset forsvinder? Og når så lyset vender tilbage om morgenen lukker de sig op igen. Kære konfirmander, I kommer ikke igennem jeres liv uden, at I vil få det som morgenfruerne. I lukker i.
Når ingen forstår noget som helst. Når det hele også kan være lige meget. Når I ikke synes,
at I dur til noget. Men præcis som morgenfruen så vil I også åbne jer igen. Hvad er det, der
får morgenfruen til at åbne sig? Lys. Guds lys. Det, der kan
få os, jer til at lukke op igen. Hvad er det? Det er kærligheden. Den kærlighed, som kommer fra dem, der elsker
jer. Når deres kærlighed lyser på jer så I kan åbne jer igen.
Vende jer ud imod livet igen. Da Jesus levede her i verden
kom han til mennesker også alle dem, der havde lukket
sig i, fordi livet var blevet for svært. Jesus kom for at lade
ethvert menneske møde Guds kærlighed. Jesus kom for at
lære mennesker Gud at kende. Lære mennesker at tro på
Gud. Tro på Gud og tro på mig. Sagde han.
Tror du på Gud? Ikke på ham den gamle mand, der sidder oppe i skyerne med sit lange
hvide julemandsskæg. Er det sådan Gud er? Jesus har fortalt os - han har vist os, at Gud
er kærlighed. Gud er tilgivelse. Gud er godhed. Gud er glæde. At tro på Gud, konfirmander,
det er at tro på, at Gud kender jer. Han har kendt jer altid lige siden den dag I blev født. Det
er at tro på, at Gud aldrig glemmer jer. For jeres navne er skrevet ind i Guds hjerte. Det blev
de den dag, da I blev døbt. At tro på Gud. Det er at tro på, at Gud giver jer alt det bedste og
alt det største, al sin kærlighed, al sin godhed, al sin glæde. Gud er der for jer. Konfirmander. Altid. Det kan I stole på. Er du ikke snart færdig, sidder I nu og tænker? Jo det er jeg.
Kære konfirmander. Gå nu ud i verden med alle jeres smil. Tag jeres liv alvorligt, men ikke
for alvorligt. Der skal også være plads til at have en fest. Vær morgenfrue mennesker. Lær
af morgenfruens mod på livet.
Gør jer umage, gør jeres bedste for at passe på vores verden gøre den til et bedre et
smukkere sted at være. Det ved jeg. Det kan I. For Gud er med jer. Stort til lykke med jeres
konfirmation i dag. Amen!
Louise Schousboe

Pinsen

Hvad er det vi fejrer til pinse?
Pinsen er den glemte højtid. Til jul og til påske pynter vi op, og vi mødes og holder vores
traditioner i live. Men, hvad gør vi til Pinse? Måske er grunden til, at det er svært at skabe
nogle gode traditioner til pinse, at det ikke er så let at komme til klarhed over, hvad det er vi
fejrer i kirken, når det bliver pinse.
Pinse er Helligåndens fest. Pinse fejrer vi 50 dage efter påske. I Det Nye Testamente hører
vi om, at Jesus mødes med sine disciple igen efter sin opstandelse. De er sammen i 40
dage, sådan som de var, før han døde. Så bliver det Kristi Himmelfarts dag. Jesus forlader
sin tid og sit sted i verden. For at kunne være hos os. Altid og overalt. Hvordan må disciplene have haft det, da han overlod dem til sig selv? Modløse. Opgivende. De var gået i stå.
For, hvordan skulle de kunne fortsætte uden ham? Godt nok så havde Jesus fortalt dem, at
han ville sende sin ånd og Guds ånd til dem. Hvordan skulle det forstås? De forstod først,
hvad Jesus mente, da ånden kom over dem. Hvordan skete det? ”
”Pinsedag var Jesu tilhængere samlet, da de pludselig hørte en voldsom lyd fra himlen., Det lød som et stormvejr, og det fyldte hele det
hus de sad i. De så nogle tunger, der lignede flammer, og som fordelte
sig på hver enkelt af dem og de blev fyldt af Helligånden.”
(Apostlenes gerninger kap. 2 v. 1-3)
Ånden kom over dem. Vi ved, hvad det betyder. Ånden kom over mig,
og jeg gik i gang med at feje garagen, rydde op i kælderen eller køre
de gamle havemøbler på forbrændingen. Da ånden kom over dem, gik
disciplene i gang med at fortælle andre om Jesus, om hans liv, hans
død og hans opstandelse. Fortælle om, hvem Jesus var og hvad det betød for et menneske
at kende ham og tro på ham. For nu var det nemlig gået op for dem, at han var Guds søn,
Kristus. Opfyldt af Guds ånd gik disciplene ud i verden med Guds ord.
De gik i gang med at danne grundlaget for det, der siden skulle blive vores kristne kirke.
Derfor kalder man også pinsen for kirkens fødselsdag.
Sender Gud også sin hellige ånd til os? Vi har fået Helligånden i dåbsgave. Guds ånd bor
og lever i os. Helligånden løfter Guds ord ind i vores hjerter.
Helligånden får os til at forstå, hvem Jesus var, og er. For os. Helligånden skaber troen i os.
Helligånden leder os og driver os til at leve et godt og kærligt liv. At Helligånden kom, da det
blev pinse betyder, at Gud er nærværende også i vores liv og verden. Helligånden skaber
en levende forbindelse til Gud. Helligånden skaber fællesskab imellem os. Pinsen er festen
for Helligånden. Guds levendegørende og nyskabende ånd. Guds ånd, der giver nyt liv til
troen og håbet og kærligheden.
Glædelig Pinse!
Louise Schousboe

Gudstjenester i Pinsen
Pinsedag d. 5. juni er der gudstjeneste i Bovense Kirke kl. 09.30 og i Aunslev Kirke
kl. 10.30 med efterfølgende kirkekaffe.
2. Pinsedag d. 6. juni har kirken fødselsdag og der medvirker et
Sognekor. Der er gudstjeneste i Hjulby Kirke kl. 10.30 med efterfølgende kirkekaffe.

Gudstjeneste med Storebælt som altertavle
Søndag d. 28. august kl. 14.00

Vi mødes i det fri ved ved Præsteskoven i Nordenhuse med den smukkeste udsigt til
Storebælt. I det dejligste august vejr - håber vi!

Skulle vejret imod al forventning ikke vise sig fra
den bedste side, flyttes gudstjenesten til Aunslev
Kirke. Nenia Bras Band fra Kerteminde medvirker. Efter gudstjenesten er der kaffe og samvær.

Ny gravermedhjælper
Vi har pr. 15. marts ansat en ny gravermedhjælper ved
vores kirkegårde. Hun hedder Trine Skamris Jensen.
En stor velkomst til Trine skal lyde herfra.

Et år med babyer, krummer og konfirmander
Kirkeåret er en ting, året med konfirmander, Krummer og babyer følger skoleåret. Mange
skønne timer, der for konfirmanderne kulminerede 1. maj efter et undervisningsår med bl.a.
overnatning i kirken, udflugt til Odense, vandring med påsketema og en meget vellykket
indsamling for Folkekirkens Nødhjælp. Flot samlet ind og gavmildt givet. Tak!

Også Krummerne har været i ’ude af huset’. Vi bruger præstegårdshaven, når vi holder frikvarter med stikbold, trampolin og gættelege. Krummerne har blandt meget andet hørt om Noah, lavet tavler
med de 10 bud og sat Jonas i hvalen. Alle tre kirker har lagt rum
til Krummekomsammen. Senest til fastelavn i Hjulby kirke. Det var
27. februar, tre dage efter at russerne gik over grænsen til Ukraine,
derfor er der fredsduer på fastelavnsrisene. Vi har lige siden bedt
for krigens ofre – på begge sider og for fred.

Når babyer indtager kirken, bliver der nærmest lidt højere til loftet.
I år har vi haft tre hold til babysalmesang og vil gerne fortsætte med
at samle børn og forældre i vores skønne kirker.
Oftest er vi i Aunslev, men juleafslutning holdt vi i Hjulby. At opleve kirken som et rum, man
kan lege med sin baby i, hvor man kan synge til sit dejlige barn og gå lidt på opdagelse i
kirkerummet, giver glæde til alle,
der er med. Efter sommerferien
er der igen åbne døre for små og
store. Vil du med, så skriv til
Karen Margrethe på 28 86 96 76

Præstens sommerferie

I ugerne 29-30 og 31 holder jeg ferie.
Kristina Løvenstrøm passer embedet. Hun kan kontaktes på mail kl@km.dk eller tlf. 65 31 04 82

I mange år har det været sådan, at præsterne i Vindinge
og Aunslev Bovense og Hjulby pastorat har passet hinandens kirker og sogne i ferier og på fridage.
Fra 1. september ophører den ordning, da det er blevet
besluttet, at jeg nu skal indgå i et samarbejde med præsterne ved Nyborg kirke.

Jeg er sikker på, at jeg på alles vegne kan bringe
Kristina Løvenstrøm en
stor tak for de mange
gange, hun har holdt
gudstjeneste, bryllupper
og begravelser i vores
kirker. Tak, gode kollega Kristina, for et
upåklageligt samarbejde og for stor vilje til
fleksibilitet og imødekommenhed.

Kirkernes 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

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
Kirkeværge:
Poul Hansen Tlf. 65 36 15 63
Kirkernes hjemmeside:
www.aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
JUNI
Pinsedag d. 5. juni

Aunslev

Bovense

kl. 10.30 KK

kl. 09.30 KK

kl. 09.30

kl. 10.30

2. Pinsedag d. 6. juni Sognekor
Søndag d. 12. juni

Hjulby
kl. 10.30 KK

Søndag d. 19. juni

kl. 10.30

Søndag d. 26. juni

kl. 10.30

JULI
Søndag d. 3. juli

kl. 10.30

Søndag d. 10. juli

kl. 10.30

Søndag d. 17. juli
Søndag d. 24. juli

kl. 10.30 KK
kl. 09.30 **

Søndag d. 31. juli

kl. 09.30 **

AUGUST
Søndag d. 7. august
Søndag d. 14. august

kl. 09.30**
kl. 10.30 KK

Søndag d. 21. augaust
Søndag d. 28. august Friluftsgudstjenste

kl. 10.30
kl. 14.00 KK

SEPTEMBER
Søndag d. 4. september
Søndag d. 11. september

kl. 10.30

kl. 09.30
kl. 16.00

De gudstjenester, der er markeret med **, er ved sognepræst
Kristina Løvenstrøm, Vindinge.
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 bruger rollator eller kørestol. Det skal blot meddeles ved bestilling.
Ring til 28 96 04 67 senest dagen før inden kl. 15.00.

