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VÅGN OP!
Imens disse linjer skrives er det sommer med solrige dage. Varmen er blevet en daglig
gæst. Måske du ligger vågen om natten? Er du vågen om dagen? Tager du imod den nye
dag med et åbent og et vågent sind. Med åbne sanser. Min sommer har jeg tilbragt sammen med familien ombord på den stolte skude ”Stella Maris” Hver morgen, når jeg fra min
køje kiggede op af loftslugen var det den blå himmel jeg så. Klar og skyfri. Sanserne vågner ombord på et skib. Alt, hvad der omgiver en ser man, som om det var med nye friske
øjne. Skyerne, der i langsom og ophøjet ro sejler stille af sted på deres vej over himmelen.
Himmelen der bliver sort og truende, når et uvejr trækker op.
Man ser havet, der er i bevægelse og i stadig forandring. Man lytter til mågernes skrig. Til vinden, der
rusker i stagene, når man må blive i havnen fordi det
er blæst op. Lyden af båden, der næsten lydløst glider
gennem vandet på en dag med magsvejr. Denne stille
og uophørlige klukken er det mon ikke lyden af evigheden?
Ser du den verden, der omgiver dig? Den evighedsblå septemberhimmel, hvor svalerne
svinger sig lystigt i dans. Ser du georginerne klædt i alle regnbuens farver, bare for at
glæde dig? Glæder du dig over at kunne plukke et solvarmt brombær eller hindbær fra
busken? Eller går du gennem verden som en søvngænger? Der ingenting ser. Ingenting
hører. Ingenting mærker.
Måske vi skulle øve os i at leve hver dag som var det den sidste. Eller bedre endnu som
om hver dag var vores første. Som om vi så alting omkring os for første gang. Med vågne
sanser og et vågent sind. Så ville vi få bedre øje for alt det forunderlige og vidunderlige,
som Gud har skabt. Og måske vi også ville blive bedre til at være taknemmelige. Sætte
vores indre ”Taknemmeligheds radar” i bevægelse. Opfange alt det omkring os, der er lige
til at glæde sig over og sige tak for. Også til Gud.
Vi lever i en verden, hvor der sker så meget, der gør os bekymrede og bange. Men er livet
ikke mere end vores bekymringer? Vi kan ikke ændre hele verden. Det er kun Gud, der
kan det, og det gør han en dag. Når Guds rige kommer. Men vi kan ændre det lille stykke
af verden, hvor vi selv har hjemme. Ghandi har engang sagt: ” Du må selv være den forandring som du ønsker at se i verden.” Vågn op og vær tilstede. Tro på Gud. Tro på, at du
hver dag lever i Guds kærlighed, og at han holder dit liv og din fremtid i sine gode hænder.
Tag imod alle de gaver Gud giver dig. Med stor tak.
Louise Schousboe

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
HØSTGUDSTJENESTE
Søndag den 25. september kl. 09.30 i Bovense Kirke
og kl. 10.30 i Aunslev Kirke.
Ved gudstjenesterne medvirker Flemming Hansen på harmonika og Knud Erik Jørgensen på violin.
Efter Gudstjenesten er der Kirkekaffe.

SKUMRINGSTIME
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. En gudstjeneste, hvor musik har en særlig
plads.
Torsdag den 27. oktober kl. 17.00 i Bovense Kirke med Mathias Kofoed Mortensen
som solist på guitar og torsdag den 24. november kl. 17.00 i Hjulby Kirke med
Gert W. Knudsen som solist på klarinet.

ALLE HELGEN GUDSTJENESTE
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.
Søndag den 6. november kl. 15.30 i Bovense Kirke og kl. 17.00 i Aunslev Kirke.
Knud Erik Jørgensen medvirker på bratsch sammen med Anne Marie Jørgensen på orgel.

MEST MED MUSIK

”Mit Liv Med Sangskatten”
- en aften med Louise Støjberg i fællessang og fortælling den 1. november kl. 19.30 i Konfirmandstuen i Skalkendrup Præstegård.
Louise Støjberg vil for mange være kendt for sit virke som sangerinde i visetrioen Zenobia, men også de mange optrædender i ”Sommersang i Mariehaven” vil vække genklang hos mange.
Aftenens fortællinger runder hvordan man som moderne kvinde kommer fra
et afsæt i det midtjyske til at fortolke og nyskrive danske sange; om møderne - både til koncerter og i hverdagen - med mennesker, for hvem ordene og
melodierne er hjerteblod, og en måde at forstå verden på.
Louise leder aftenens publikum i fællessang, og giver også et par prøver på
sine evner som solist, ind i mellem historier om det der står mellem linjerne i
højskolesangbogen, om vejen rundt i Danmark med sangene som kort og om
det, selv at forsøge at bidrage med nye ord og melodier til en gammel
tradition. Vel mødt!

JULEKONCERT

”Den lille julekoncert med de store stemmer”
Jakob Sveistrup og Jasmin Gabay synger julen ind den 12. december kl. 19.00 i Hjulby 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
julefavoritter 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 på kr. 100,- Vel mødt!

STUDIEKREDSEN
Er du færdig med at vokse – indeni?
Selvom mange af os er kommet ud over voksealderen – i hvert fald i
højden – så holder vi aldrig helt op med at vokse. Vi kan vokse igennem hele vores liv. Indeni. Vi kan fortsætte med at lære nyt, udvide vores horisont, blive klogere på livet, på hinanden og på os selv. Færdige
med at gå i livets skole – det bliver vi aldrig. Vi udvikler os, vi formes,
vi modnes. Vi er undervejs med at blive dem, vi er.
Grundtvig skriver et sted: ”Mennesket er et guddommeligt eksperiment
af støv og ånd.”
Vi er vores kroppe. Dem passer og plejer vi. Vi træner, løber, cykler,
holder os i form. Vi sørger tilmed for at give vores krop en sund, nærende, varieret og vitaminrig kost.
Men hvad med vores ånd? Vores indre menneske? Passer og plejer vi vores ånd? Sørger vi for en
god og nærende kost til vores ånd? Den kost som vi kan finde så mange steder: I livskloge menneskers livskloge ord. Når vi færdes i naturen. Når vi læser i eller lytter til en bog. Når vi hører musik.
Betragter et smukt kunstværk. Når vi finder os selv i en inspirerende samtale.
Vi taler så meget om vækst. Økonomisk vækst. Men hvad med åndelig vækst? At vokse i ånden.
Kan man det og hvordan?
Det vil vi tale sammen om i efterårets og vinterens studiekreds.
Inspiration til vores samtale vil vi hente i bogen: ”Den fortabte søn vender hjem” skrevet af den hollandske, katolske præst Henry Nouwen (1932-1996) der også er forfatter til mere end 40 bøger.
Bogen tager sit udgangspunkt i lignelsen om ”Den fortabte søn” (Lukasevangeliet kapitel 15 vers 1132) og i et maleri af den hollandske maler Rembrandt med titlen: ”Den fortabte søns hjemkomst.”
Undervejs vil vi supplere med et udvalg af tekster fra Bibelen 2020.
Alle er meget velkomne til at deltage, og der kræves ingen forudsætninger ud over lysten til at være
med.
Vi mødes første gang i konfirmandstuen ved Præstegården i Skalkendrup:
Onsdag d. 12. oktober kl.19.00. Her vil programmet for, hvornår vi skal mødes, og hvad vi skal læse
til hver gang, blive uddelt.
Jeg bestiller bogen til en pris af 100 kr. og vil derfor bede jer om at melde jer til på
mls@km.dk eller tlf. 65 36 12 00 senest d. 26. september så jeg ved, hvor mange bøger, jeg skal
bestille.
Louise Schousboe

BABYSALMESANG EFTERÅRET 2022
Du og din baby kan komme i Aunslev Kirke og
synge salmer sammen med andre babyer og
voksne. Babyerne må gerne være fra 4 – 12
måneder gamle, og selv om de ikke er døbt her,
er de så velkomne. Vi begynder onsdag den 7.
september kl. 10 - 11 og sidste gang er onsdag
den 23. november.

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.
Tilmeld jer babysalmesang på onsdage
kl. 10-11 til Karen Margrethe på mail eller sms.
MAIL: provstens@gmail.com
MOBIL: 28 86 96 76
Mail og mobil kan også bruges, hvis I har
spørgsmål.

BLIV FRIVILLIG

Rundt om os bor mennesker som dig og mig,
dog med den forskel, at de er flygtet fra en krig,
de har fået påført. De fleste bor i Nyborg, nogle i
Ullerslev og Herrested. Uanset hvor de bor, mødes mange af de ca. 150 ukrainske flygtninge en
gang om ugen i Ukrainenetværket på Vestervold.
Vi er en lille gruppe frivillige, der ser det som
vores opgave at være med til at give mening
til livet i landflygtighed gennem den ugentlige
sammenkomst plus andre aktiviteter som udflugter, oplysning om hvordan vi gør her i landet,
fællesspisning. På det meget praktiske plan har
vi samlet cykler ind, så både børn og voksne
kan cykle i skole, for de voksne går cykelturen
til danskundervisning på sprogskolen. Også her
i vores sogne er der doneret cykler, stor tak for
dem.
Har du tid og lyst til at give en hånd, f.eks. med
at sætte ting i gang for børn, mens de voksne
snakker ved den ugentlige komsammen, eller
andre gode tiltag for Ukrainenetværket, så kontakt Karen Margrethe på tlf. 28 86 96 76.

SOGNEKOR

Vi gentager succesen fra 2. pinsedag og medvirker 1. søndag i Advent den 27. november ved 2
gudstjenester. Knud Erik Jørgensen leder koret,
og vores organist Anne Marie Jørgensen spiller
til.
Vi mødes i Konfirmandstuen ved Skalkendrup
Præstegåed 2 onsdage før: onsdag d. 16.
november og onsdag d. 23. november - begge
dage kl. 19.00, og vi holder generalprøve
kl. 08.30 inden gudstjenesten i Bovense Kirke
kl. 09.30.
Tilmelding til Anne Marie Jørgensen
på mail: annemarie@live.dk
eller SMS til 61692851. Vi ses!

KLUBBEN
Efter en varm og lys sommer byder vi velkommen i Klubben i
Præstegården!
Vi håber, at rigtig mange vil møde op, så vi kan få en hyggelig
torsdag eftermiddag sammen. 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 Man skal ikke være gået på
pension for at kunne deltage. Alle er meget velkomne - uanset
alder. 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. 30 54 17 48.

Torsdag d. 8. september kl.14.30
Kogsbølle Køkkenband med dets 5 musikanter underholder
med glæde, humor, kendte sange og melodier, som vi kan
lytte til og synge med på a’ la Giro 413 i de gode gamle dage.

Torsdag d. 13. oktober kl.14.30
Jørgen Havshøj leder af Nyborg Lokalhistoriske arkiv fortæller
med ord og billeder om: ”Flere virksomheder i Nyborg gennem tiderne”

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

Torsdag d. 17. november kl.14.30

Kirkeværge:

Claus Frederik Sørensen fra Østfyns Museer uddyber kendskabet til Vikingetiden med: ”En fortælling om Vikingetidens
samfund ud fra lokale fund og steder”

Poul Hansen Tlf. 65 36 15 63

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!

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

Kirkernes hjemmeside:
www.aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste
SEPTEMBER

Aunslev

Bovense

Hjulby

Søndag d. 11. september

16.00

Søndag d. 18. september

09.30**MG

Søndag d. 25. september Høst

10.30 KK

09.30 KK

OKTOBER
Søndag d. 2. oktober
Søndag d. 9. oktober

09.30

10.30KK

09.30

09.30

10.30KK

10.30

Søndag d. 16. oktober
Søndag d. 23. oktober

10.30

09.30**IK

Søndag d. 30. oktober

NOVEMBER
Søndag d. 6. november Alle Helgen

17.00

15.30
16.00

Søndag d. 13. november
Søndag d. 20. november

9.30**MS

Søndag d. 27. november

10.30KK

09.30KK

DECEMBER
Søndag d. 4. december
Søndag d. 11. december

10.30
9.30**IK

De gudstjenester, der er markeret med **, er ved sognepræsterne
MG: Mette Grymer IK: Ida Korreborg 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 bruger rollator eller kørestol. Det skal blot meddeles ved bestilling.
Ring til 28 96 04 67 senest dagen før inden kl. 15.00.

