AUNSLEV | BOVENSE | HJULBY

Kirke & Sogn
52. ÅRGANG 2 | MARTS - JUNI 2021

Kristus fra Aunslev
Kører man ad landevejen ind til Aunslev
vil man på byskiltene se en figur, der godt
kunne ligne en udsmykket peberkagemand.
Det er det ikke. Det er Kristus fra Aunslev.
I 2016 lige inden påske var amatørarkæologen Dennis Holm Fabricius ude med sin
metaldetektor og gjorde syd for Aunslev
kirke et enestående fund. Han fandt et lille
hængesmykke af guld - 4,1cm højt - der
var gjort af fine guldtråde og filigrankugler.
Øverst oppe var påmonteret et fint øje til ophæng. Korset er dateret til første halvdel af
900 tallet. Det er ældre end Jellingstenen.
Vi vidste godt, at vi altid har været lidt foran
her på egnen.

Smykket har højst sandsynligvis været
båret af en kristen vikingekvinde. De første kristne var vikinger. For vikingerne var
Jesus Kristus en stærk og mægtig høvding,
fordi han vandt sejr over sine fjender, ja
vandt over den største fjende af dem alle.
Døden. På Aunslevkorset og de andre kors,
der er fundet fra den tid, bliver Kristus fremstillet som den sejrende konge. Med kongekrone af guld og vikingetøj.

Men tiderne skifter
Senere op i middelalderen blev det hårde
tider med pest og fattigdom, hungersnød og
krige. Og når mennesker lider, har vi brug
for at kunne tro på en Gud, der ser og kender vores smerte og lider med os. Kristus
på korset bliver nu skildret som lidende.
Sunket sammen i smerte.

På korset, der hænger i Aunslev kirke, er
det den lidende Kristus vi ser. Men rundt i
korsets kanter ses små røde knopper. Rosenknopper. Symbolet på kærligheden. Den
kærlighed Kristus viste os ved at gå i døden
for os. Langfredag. Rosenknopperne er
også et billede på liv. Korset er et livstegn.
For påskemorgen lod Gud sin korsfæstede
søn vågne op fra dødens mørke nat.
Til en ny og solrig morgen.
Glædelig påske
Louise Schousboe

Påske i vores kirker
Palmesøndag d. 28. marts kl. 16.00 i
Hjulby Kirke
Vi indleder påskeugen med gudstjeneste i Hjulby kirke
kl.16.00. Vi har inviteret de tre musikalske brødre Lars Emil,
Anders og Søren
Mortensen til at komme og spille for os.

Påskedag d. 4. april kl. 09.30 i Bovense kirke og kl. 10.30 i
Aunslev Kirke
Vi fejrer festgudstjeneste i
vores kirker, der er smukt
pyntede med påskeliljer
og lys. Ved begge gudstjenester medvirker Magnus
Tipsmark på trompet sammen med vores organist
Anne Marie Jørgensen.

Skærtorsdag d. 1. april kl. 16.30 i
Bovense Kirke
Ved gudstjenesten er der altergang.
Desværre må vi vente til næste år med at
mødes og spise påskemåltid sammen. Lad
os glæde os til det!

2. Påskedag d. 5. april kl. 10.30
Gudstjeneste i Hjulby Kirke

Gudstjeneste med Storebælt som altertavle

Langfredag d. 2. april kl. 10.30 i
Aunslev Kirke
Ved vores gudstjeneste Langfredag skal vi
høre udvalgte tekster
fra Bibelen. Teksterne
vil veksle med musik
og sang af både klassisk og mere moderne
art, fremført af sopranen Lise Bech Bendix,
Knud Erik Jørgensen på bratsch og Anne
Marie Jørgensen på orgel.

Kristi Himmelfartsdag
d. 13. maj kl. 10.30
I håb om at forsamlingsforbuddet på 5 er blevet
ophævet mødes vi i det fri
med den smukkeste udsigt
til Storebælt. I det dejligste
forsommervejr - håber vi!
Skulle vejret og forsamlingsforbuddet imod
al forventning ikke vise sig fra den bedste
side, flyttes gudstjenesten til Aunslev kirke.
Knud Erik Jørgensen medvirker på violin
sammen med Torben Nikolaisen på harmonika.

Skovsyn 2021
Den 3. februar, på dagen med vinterens første sne, holdt vi skovsyn - en kold omgang. Fra
Skovdyrkerforeningen deltog Sten Skeller, der desværre deltog for sidste gang. Sten har
været en inspirerende skovfoged at have med, og det er hans fortjeneste, at vi har en så
veldyrket skov, der i mange år fremover vil give et rimeligt afkast til sognene. Som hans
afløser deltog Søren Remmer Schmidt, en ung mand vi glæder os til at samarbejde med.
Den største opgave på dette syn var at tage stilling til hvilke træer, der skulle fældes til
efteråret. Det bliver ca. 10 store bøgetræer i den nordøstlige ende og to bøgetræer i den
nordlige ende. De står og trykker de ege, der rager ud over vejen. Efterfølgende bliver der
her plantet nye egetræer.
I den sydlige ende er det planen at plante ca. 200 fuglekirsebær og 3 sødkirsebær til glæde
for skovens gæster.
Venlig hilsen
Poul Hansen
Kirkeværge

Foto: Knud Erik Jørgensen

I præstens kjole
Det er onsdag eftermiddag og børneklubben åbner lige uden for skolen. Det er nemlig
sådan, at Kirkekrummerne begynder klubeftermiddagen med at gå fra skolen til konfirmandstuen. Turen går gennem den lille lund, forbi en masse halm, hen over mark og forbi hunde
og heste. Altid sker der noget lidt andet end sidst, vi gik der.
Det er Louise og Karen Margrethe, der
samler flokken af børn fra 0.-2. klasse til
en eftermiddag med historier fra biblen.
Pandemien har selvfølgelig sat grænser
for, hvor mange gange det kunne lade sig
gøre.

Med på en lytter

Heldigvis kan Louise her fortælle om hr.
og fru Giraf, hr. og fru Spætte og mange
andre dyr, der går ombord i Noahs ark
og bliver reddet fra syndfloden. Bagefter
kunne vi bygge kastaniedyr, så hr. og fru Okse kunne komme med hjem. Engle med masser
af glimmer og så mange pebernødder, at der blev nok kræmmerhuse til hele menigheden,
var noget af det, børnenes hænder formede.

Ikke bare bibelhistorie

En eftermiddag i præstens kjole begynder med, at Louise fortæller, hvad
hun i virkeligheden har på, og hvorfor og hvordan den bliver lavet. Da
”prøverummet” åbner, bliver der hurtigt kø, og pludselig får kjolen slæb,
når det er de små modeller, der skal bære den.

Novemberdage

Vejret var så fint, og ikke en eneste regnvejrsdag oplevede vi. Derfor
kunne en tur i præstegårdshaven og trampolinen lade sig gøre midt i
november.
Vi glæder os til igen at kunne invitere
til eftermiddage i børneklubben- Kirkekrummerne. Pandemien bestemmer,
hvornår det kan lade sig gøre.

CORONAOPDATERING

Tak til Anne-Grethe Nielsen

På grund af COVID-19 restriktionerne er der
stadigvæk begrænset plads til rådighed i
kirkerne indtil foreløbig 6. april.
I Aunslev Kirke må vi være 25 og i Bovense
og Hjulby Kirker 18 hvert sted.

Vores gode graver Anne-Grethe har besluttet sig for, at det nu er på tide at gå på
efterløn og få mulighed for at bruge sin tid
og sin energi på andre ting.

Men fortvivl ikke!
Vi ved at du gerne vil komme i kirkerne til
gudstjeneste Palmesøndag, Skærtorsdag,
Langfredag, Påskedag og 2. Påskedag.
For at sikre dig og dine en plads kan du allerede nu bestille på

www.pladsikirken.dk
Det er ”først til mølle”. Du kan også ringe til
Karen Margrethe på telefon 28 86 96 76, og
hun hjælper dig med at bestille plads.
Du kan se på gudstjenestelisten sidst i
kirkebladet, hvornår der er gudstjenester i
kirkerne.
Hvis der bliver ændret i Coronarestriktionerne, vil det blive meddelt på vores hjemmeside og Facebookside

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

Vi vil sige Anne-Grethe stor tak for den tid,
hun har været ansat her. Først ved Bovense
kirke og sidenhen ved alle tre kirker.
Anne-Grethe har ansvarsfuldt passet sit
arbejde både på kirkegården, i kirken ved
de kirkelige handlinger og ved søndagens
gudstjeneste til alles glæde og store tilfredshed.
Man har altid kunnet stole på, at når
Anne-Grethe havde med noget at gøre, så
blev det gjort ordentligt. Hun har haft en helt
særlig evne til at pynte Bovense kirke smukt
med blomster og lys især til højtiderne. Med
et smil på læben og en venlig og munter bemærkning har hun fået alle, der kom i kirke,
til altid at føle sig taget godt imod.
Vi sender vores bedste ønsker for Anne-Grethe med hende ind i det nye kapitel
i hendes liv og håber på, at hun af og til vil
finde vejen her forbi.

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
Under Corona er Click&Collect en service, vi har lært
os at bruge, når vi køber varer i butikker, der ikke har
åbne butikslokaler.

Graver:

Gå ind på vores hjemmeside og Click&Collect et
forårsbryllup
Du kan bruge noget, der ligner Click & Collect, når du
vil giftes. Click på præstens mail: mls@km.dk og aftal,
hvornår brylluppet skal stå og i hvilken kirke, I skal
samle jeres gæster. Til et bryllup i den største kirke kan
I samles 30 mennesker. Og vi kan gentage ceremonien med plads til mange flere, når vi er ude af pandemien, hvis I ønsker jer en stor fest.
Hvis I er blevet gift på rådhuset, giver vores præst
Louise også med glæde jeres ægteskab en kirkelig
velsignelse.

Kirkesanger og kirke -

Tommy Dinesen
Tlf. 65 36 13 18
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:

Gå ind på vores hjemmeside og Click&Collect en
barnedåb
En særlig dåbsgudstjeneste er kun et click fra at blive
til en familiefest. I kan få jeres barn døbt, og med den
smukke dåbshandling fejre jeres barn sammen med familie og venner. I vores største kirke er der plads til ca.
30 mennesker. Click på præstens mail: mls@km.dk og
få en aftale.

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

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

Gudstjenesteliste
Marts

Aunslev

Bovense

Søndag d. 7. marts
Søndag d. 14. marts
Søndag d. 21. marts

Hjulby
kl. 09.30*

kl. 10.30
kl. 10.30

Palmesøndag d. 28. marts

kl. 16.00

April
Skærtorsdag d. 1. april
Langfredag
Påskedag

d. 2. april
d. 4. april

kl. 16.30
kl. 10.30
kl. 10.30

kl. 09.30

2. Påskedag d. 5. april
Søndag d. 11. april

kl. 10.30
kl. 09.30*

Søndag d. 18. april

kl. 10.30

Søndag d. 25. april
Store Bededag d. 30. april

kl. 10.30
kl. 09.30*

Maj
Søndag d. 2. maj

kl. 10.30

Torsdag d. 9. maj

kl. 10.30

Søndag d. 10. maj
Kristi himmelfartsdag d. 13. maj

kl. 10.30

Søndag d. 16. maj
Pinsedag d. 23. maj

kl. 09.30*
kl. 10.30

kl. 09.30

2. Pinsedag d. 24. maj

kl. 10.30

Søndag d. 30. maj

kl. 10.30

Juni
Søndag d. 6. juni

kl. 10.30

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 bruger rollator eller kørestol. Det skal blot meddeles ved bestilling.
Ring til 28 96 04 67 senest dagen før inden kl. 15.00.

