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Uddrag af årets tale til konfirmanderne
”Flaget er hejst. Og har I nu set det? Solen skinner. Kirkens klokker har ringet ind til fest. For
jer. …… Når vi er færdige her, så skal I hjem og fortsætte festen sammen med jeres glade
gæster. Og så skal I pakke gaver ud. Husk nu at sige tak. Det er vigtigt at I, at vi siger tak, hver
gang der er grund til det. Tak for det de andre giver og glæder os med. For er det en selvfølge,
når det sker? Nej, vel. Så husk det. Sig tak. Jeg har også en gave til jer i
dag. En puslespilsbrik. Den brik, som du sidder med i hånden er et billede på dig. Er der to brikker i et puslespil, der er helt ens? Nej. De ligner
hinanden. Men ens det er de ikke. Sådan er det også med jer. …. Tænk
hvor kedeligt det ville være, hvis vi alle var ens. Det sætter farver på tilværelsen, at vi tænker og mener, at vi kan og at vi vil noget forskelligt. I
et puslespil er alle brikkerne vigtige. Lige vigtige. Der er ingen af os, der
er mere vigtige end andre. Der er ingen af os, der ikke kan bruges.
Vi bilder os måske ind, at vi skal leve det perfekte liv. Se perfekte ud på alle de billeder, vi
lægger ud på Instagram. Drop jagten på det perfekte. Du er allerede et enestående menneske.
Der er nemlig ingen helt som dig i hele verden. Vi er gode nok, som dem vi er. Vi kan bruges,
som dem vi er. Der er derfor heller ingen, der skal have det at vide, som prinsessen fra eventyret om Klods Hans siger til sine friere. ”Duer ikke!” Vi duer. Alle sammen. Hver på vores måde.
Hvem var det Jesus var sammen med, da han levede her i verden? Det var dem, som alle de
andre for længst havde dømt ude. Dem, der havde fået at vide. ”Du duer ikke.” Sådan tænkte
Jesus aldrig om nogen. Han kunne se ind i menneskers hjerter, og der fik han øje på, at ethvert menneske rummer noget godt i sig. Lær af ham, konfirmander. Se efter det gode i andre
og mød også dem, du ikke kender, med åbenhed. Du kan jo ikke vide, om det menneske du
lige har mødt, måske kunne blive din nye ven? …Det er alle brikkerne, der sammen bliver til
et puslespil. Vi hører sammen. …. Da I blev døbt fik I alle sammen jeres egen plads i et særligt
fællesskab. Det fællesskab som vi har med hinanden som kristne. Hvad vil det sige at være
kristen? Det handler om, hvordan du lever dit liv…… Jesus sagde mange kloge ord om Gud
og om os mennesker, og de ord kan vi heldigvis stadigvæk læse i vores Bibel. Verdens bedste
bog, som I i dag får med jer ud i livet. Læs i den og lær af Jesus, hvordan vi skal leve. Jesus
skal være vores forbillede. Vi skal være hans følgere. Slut dig til mig…. (alle konfirmandernes
navne blev nævnt) Lær af mig. Tro på mig. Hold dig til mig. For jeg er med dig. Igennem det liv,
der bliver dit. Også når det gør ondt. …. Gør jer umage med at leve. Og gå så ud og gør verden
bedre. Det ved jeg, at I kan. Med Guds hjælp. Stort tillykke --- Amen!”

Hele talen til konfirmanderne kan du finde på vores hjemmeside: aunslevbovensekirker.dk

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
MUSIKGUDSTJENESTE
Søndag den 12. september
kl. 15.30 i Hjulby Kirke.
Til denne gudstjeneste finder
vi det, vi skal synge i Højskolesangbogen. Sammen med Christian Dyrst går vi på opdagelse
i den nye, den 19. udgave af ”Den Blå”.
Vi vil finde gode gammelkendte salmer og
lære nye sange, viser og salmer. Det hele
indledt med en andagt, som Louise står for.
HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 19. september
kl. 09.30 i Bovense Kirke
og kl. 10.30 i Aunslev Kirke.
Ved gudstjenesten medvirker Alex Kingo
på harmonika og Knud Erik Jørgensen på
violin.
HØSTGUDSTJENESTE FOR BØRN
Tirsdag den 21. september kl. 17.00 i Aunslev
Kirke. Efter gudstjenesten
serveres der hotdogs
i konfirmandstuen ved
Skalkendrup præstegård.
SKUMRINGSTIME
Torsdag den 28. oktober kl. 17.00 i Aunslev
Kirke med solist på cello.
Vi vil også dette efterår invitere til »Skumringstime«. En gudstjeneste der
begynder, når det næsten er
blevet mørkt udenfor. Kirkerne vil
være oplyst af levende lys, og der
vil også vil være mulighed for selv
at tænde et lys. Det vil være en
kort gudstjeneste uden prædiken. En gudstjeneste, hvor musik har en særlig plads.

ALLE HELGEN GUDSTJENESTE
Søndag den 7. november kl. 15.30 i
Bovense Kirke og kl. 17.00 i Aunslev Kirke.
Solist medvirker sammen med Anne Marie
Jørgensen på orgel.
Den første søndag
i november holder
vi en gudstjeneste, hvor vi særligt
mindes dem, der
ikke længere er
iblandt os. Dem, der døde i det forløbne år.
Det gør vi ved at læse deres navne op og
tænde et lys for dem.
NATGUDSTJENESTE
Onsdag den 17. november kl. 20.00-22.00
afholder vi natgudstjeneste i Bovense
Kirke. Det er for alle og med levende lys og
musik. Organist Frede Thorsen medvirker.
ADVENTSGUDSTJENESTE
Søndag den 28. november kl. 09.30 i
Bovense Kirke og kl. 10.30 i Aunslev Kirke.
Ved gudstjenesten i Aunslev Kirke medvirker Musical Talentskole Nyborg. Der serveres æbleskiver. Alle er meget velkomne.

MEST MED MUSIK

SPIL DANSK UGEN
Sangforedrag med Rasmus Skov Borring

Tirsdag den 2. november 2021 kl. 19.30 i konfirmandstuen i Skalkendrup præstegård.
Oplev glæden ved fællessang akkompagneret af rytmisk klaver i et udvalg
af tekster og kompositioner fra Højskolesangbogen – kombineret med fortællinger om sangene. Rasmus Skov Borring inviterer indenfor i sit arbejde med formidlingen af den danske sangskat, og han vil præsentere både
velkendt og nyt materiale. Sangforedraget åbner op for værkstedsarbejdet
omkring at komponere nye fællessange – bl.a. i samarbejde med digter
Jens Rosendal, som han har arbejdet sammen med i syv år.
Rasmus Skov Borring (f. 1981) er pianist, komponist og foredragsholder.

JULEKONCERT
Tirsdag den 14. december kl. 19.00 i Aunslev Kirke

Vor Frues Kantori, Svendborg under ledelse af
Povl Chr. Balslev. Kantoriet synger ved koncerten et blandet
program af danske advents- og julesalmer i nye
arrangementer samt en afdeling med engelske carols.
Herudover vil der være værker af Ola Gjeilo, Eric Whitacre og
John Rutter, ligesom der selvfølgelig vil være fællessalmer på
programmet ind imellem musikindslagene.

STUDIEKREDSEN
”Jeg tror ikke på Gud!”
Sådan sagde en af mine konfirmander i Nyborg, da vi en morgen talte sammen om Trosbekendelsen. Jeg kunne fornemme, at det ikke
bare var for at provokere præsten, at han sagde som han gjorde. Jeg
spurgte ham derfor: ”Hvad er det for en Gud, som du ikke tror på? –
Er det ham den gamle mand med det hvide skæg, der sidder på sin
skytrone i himmelens blå?” ”JA, ham tror jeg ikke på.” Det gør jeg
heller ikke” svarede jeg ham så. Jeg tog min Bibel og læste for ham
og de andre: ” Enhver, der elsker, har Gud til far og ved hvem han er.
Enhver, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed”
(Johannes 1.brev kap. 4 vers 7-9)

Hvad er grunden til, at der er mange, der påstår, at de ikke tror på Gud?
Skyldes det det billede, den forestilling de har om, hvem Gud er?
Hvem er den Gud, som du tror på?
Det spørgsmål vil vi tale sammen om i efterårets studiekreds.
Vores samtale vil tage udgangspunkt i Bibelen, nærmere bestemt det afsnit af Det gamle Testamente,
der hedder Salmernes Bog.
Her støder vi på mange forskellige opfattelser af, hvem Gud er og hvordan Gud lever med i
menneskers liv. Det er bl.a. det, der gør Salmernes Bog så inspirerende også for os i dag. Det er sagt
om Salmernes Bog, at her kan et menneske finde sig selv i en hvilken som helst situation og sindstilstand. Lige fra den mest jublende glæde til den dybeste fortvivlelse. I Salmernes Bog åbner mennesker
deres hjerter for Gud.
Salmernes Bog var jødernes salmebog som de brugte, når de holdt gudstjeneste i Synagogen. De
første kristne menigheder har sunget salmer herfra, og det har også været den salmebog, som Jesus
selv brugte.
I efterårets og vinterens studiekreds vil vi læse et udvalg af salmerne fra Salmernes Bog.
Vi læser i den nyeste oversættelse af vores bibel: Bibelen 2020
Hvad fortæller salmerne os om Gud og om os selv? Hvordan har Salmernes Bog været til inspiration
for bl.a. Martin Luther og N. F. S. Grundtvig?
Vi vil opdage, at mange af Grundtvigs salmer, som vi synger til vores gudstjeneste, er gendigtninger af
salmer fra Salmernes Bog.
Første gang vi mødes i Studiekredsen bliver den 6. oktober kl.19.00 i konfirmandstuen ved
præstegården i Skalkendrup. Her vil programmet med mødedatoer blive uddelt.
Alle er meget velkomne, og har du lyst til at være med – så skal du melde dig til hos Louise på
mail: mls@km.dk senest den 1. oktober.
På gensyn!
Louise Schousboe

BABYSALMESANG EFTERÅRET 2021

TAK FOR EN GOD DAG

Du og din baby kan komme i Aunslev Kirke
og synge salmer sammen med andre babyer 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!

Fredag den 13. august
var på alle måder en
heldig dag. Konfirmanderne og deres forældre
samledes en sidste
gang inden konfirmationen. Under et ”Hvad tror
du på-løb” fik konfirmanderne genopfrisket hvad,
de havde lært i årets
løb om at være kristen
i Danmark. Hvis ikke før, så viste dagen, at
der er styr på, hvordan vi holder gudstjeneste, hvad der står i Trosbekendelsen, og
hvad det betyder.

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.

Og selv om en vandring
til fods fra Aunslev kirke
til Bovense kirke var en
større udfordring, overvandt alle de 3,7 km
uden at få større skader.
Dåben og Biblen sammen med Treenigheden, Gud Fader, Jesus
Kristus og Helligånden
tog de også til sig som et
grundlag for at sige ja til at blive konfirmeret.

Tilmeld jer babysalmesang på onsdage kl.
10-11 fra 22. september til og med
3. 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.

Den heldige dag sluttede i præstegården, hvor
maden var tilberedt af
konfirmandforældre, og
alle lækkerier blev sat til
livs i samme skønne solskin, som vi havde nydt
godt af i dagens løb.
Tak for alt til alle!

KLUBBEN

Hvor henvender man sig?
Præst:

Efter en lang pause starter Klubben op igen!
Vi håber, at rigtig mange vil møde op så vi kan få en hyggelig
torsdag eftermiddag sammen.
Torsdag den 23. september kl. 14.30
Tidligere præst og også provst Palle Jensen besøger os med sit
program ”Blandt flora og fællessang”
Torsdag den 14. oktober kl. 14.30
Et gensyn og et genhør med Leif Romsø med sit program
”Bedstemødre er også en slags mennesker”
Torsdag den 25. november kl. 14.30
Vi kan glæde os til at få besøg af Rasmus Agertoft fra Vindinge
med fortælling om ”Østfyns Herregårde”
Torsdag den 16. december kl. 12.30
Vi mødes til vores hyggelige julefrokost med dejlig mad og
underholdning af Torben Nikolajsen
Vi mødes kl. 14.30 og ud over besøget af dagens gæst / gæster
kan vi glæde os til at nyde en kop kaffe og et stykke kage i hinandens gode selskab. Eftermiddagen slutter kl.16.30
Det er muligt at bestille transport til og fra vores møder.
Transporten koster 20 kr. tur – retur.
Man bedes kontakte Iris Hansen senest om formiddagen dagen
inden på tlf. nr. 30 54 17 48

KIRKENS HJEMMESIDE

Husk at du på vores hjemmeside og 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

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

Gudstjenesteliste
SEPTEMBER

Aunslev

Søndag d. 5. september

kl. 10.30

Bovense

kl. 15.30

Søndag d. 12. september
Søndag d. 19. september Høst

Hjulby

kl. 10.30

kl. 09.30
kl. 10.30

Søndag d. 26. september
OKTOBER
kl. 10.30

Søndag d. 3. oktober
Søndag d. 10. oktober

kl. 10.30

Søndag d. 17. oktober

kl. 09.30*
kl. 16.00*

Søndag d. 24. oktober
Søndag d. 31. oktober

kl. 10.30

kl. 09.30

NOVEMBER
Søndag d. 7. november Alle Helgen

kl. 17.00

kl.15.30
kl. 09.30

Søndag d. 14. november
Søndag d. 21. november

kl. 10.30

Søndag d. 28. november Advent

kl. 10.30

kl. 10.30

kl. 09.30

DECEMBER
Søndag d. 5. december

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.

