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”Det kimer nu til julefest”
Synger vi juleaften i kirken
så taget er nær ved at løfte
sig. Juleaften skal vi synge de
salmer vi kender. De salmer
vi er fortrolige med. De
salmer vi altid synger. Der er
ingen grund til at lave om på
det. Vi hører julens smukke
historier om englenes sang
om hyrderne på marken og
om barnets fødsel i stalden.
Den smukke historie har gi
vet inspiration til meget. Til
salmer, fortællinger malerier
og musik. Og til julekrybber.
Julekrybber
Julekrybber har man kendt
lige siden middelalderen.

Historien går, at det var den
gode Frans af Assisi der ”op
fandt” julekrybben. I 1223
i den italienske by Greccio
lavede han en julekrybbe
med levende mennesker og
levende dyr. Det gjorde han
for at dem, der så scenen
fra Betlehem julenat bedre
kunne leve sig ind i det der
dengang skete. Der skulle
være: Jomfru Maria og Josef,
hyrder, de hellige tre konger,
okser æsler får og engle. Og i
midten af det hele Jesusbar
net. Over det hele skulle en
stjerne stråle. Efterhånden
blev der brugt forskellige ma
terialer til at fremstille jule

krybberne. Og mange af dem
har hver deres lokale præg.
I Betlehem er der tradition
for at udskære julekrybber i
oliventræ.
I Lapland er fårene erstattet
af rensdyr og i Peru lader
man de hellige tre konger
ride på lamaer. I Afrika er Ma
ria og Josef og Jesusbarnet
mørke i huden. At julekryb
berne ikke er ens men at
de netop har hver deres
lokale særpræg er med til at
understrege at julens glade
budskab går til alle kristne
spredt ud over hele verden.
I de fleste tilfælde står kryb
ben og de centrale personer

inde i en stald men scenen
kan også være placeret i
en ny ramme som er med
til at tolke hvad Jesu fødsel
betyder. I en julekrybbe fra
Peru er forældrene sammen
med barnet placeret i en
stor hånd.
Guds faderhånd er med
Betlehemsbarnet fra begyn
delsen. Julekrybben kan også
være fremstillet som en del
af en lysestage. Her knyttes
der til ved endnu et kendt
motiv. At ham, der fødtes
i nattens mørke julenat
skulle blive et lys for verden.
Formålet med julekrybberne

er at vi skal gå til markerne
ved Betlehem og ifølge med
hyrderne gå ind i stalden og
bøje os for barnet i krybben
og synge med i englens kor
om frelseren der er født.
For en del år siden havde
der indsneget sig en fejl i
sangbladet til juleaften i en
jysk kirke. I stedet for ”Kom
Jesus vær vor hyttegæst”
stod der ”Kom Jesus vær vor
hyggegæst” Der var efter
sigende ikke ret mange der
opdagede fejlen. De sang
uden videre om hyggegæ
sten. Men det med hygge

var nu ikke lige noget for
Jesus. At vi derimod byder
ham velkommen som hyt
tegæst har en helt anden
betydning. Når det bliver
jul byder vi ham indenfor
i vores huse. Der hvor vi
bor. Vi byder ham Indenfor
i vores hjerter – i vores liv.
Det er ham der kommer med
glæden. Juleglæden. En
glæde der ikke slukkes sam
men med de sidste julelys.
En glæde der lyser og lever i
os. Også efter jul.

Glædelig jul
Louise Schousboe

Vi forbereder os på jul
Torsdag d.5 december
kl.17.00 i Aunslev kirke
Den aften kommer det store
optog af lygtefolk vandrende
i mørket fra børnehaven.
Kirken åbner sine døre for op
toget og byder alle indenfor
i varmen.
Søndag d. 8 december
kl.14.00 i Aunslev kirke
En familiegudstjeneste, hvor
”Kirkekrummerne” sammen
med kirkens kor opfører det
traditionsrige krybbespil
med fine kostumer og dejlig
sang. Efter gudstjenesten

er alle meget velkomne til
juletræsfest som i år er i
Bovense forsamlingshus med
juletræ til loftet, julemand,
julesange og juleposer til
børnene. Der vil også blive
budt på en dejlig kop varm

gløgg og æbleskiver. Alle er
meget velkomne. Til melding
til mls@km.dk elller 65 36
12 00 senest d. 1 december.
Tirsdag d.17 december
kl.10.00 i Aunslev kirke
Børnene i Aunslev børnehave
og alle dagplejebørn og
også børn, der bliver pas
set derhjemme inviteres til
julegudstjeneste i Aunslev
kirke. Vi skal synge og pynte
vores juletræ. Bagefter hyg
ger vi os med lidt leg og lidt
godter i konfirmandstuen
ved præstegården.

Julekrybbe i
vores kirker

Mest for børn og
deres forældre

På initiativ fra nogle kreative da
mer, der kan noget særligt med
nål og tråd er de første skridt
taget til at lave en julekrybbe til
vores kirker. Ideen er den at det
skal være et billedtæppe hvorpå
der skal sys alle de kendte figurer
som vi kender fra de traditionelle
julekrybber. Kunne man tænke
sig at være med i dette krea
tive projekt er man mere end
velkomne til at kontakte vores
kirkesanger Kirsten Petersen og
høre nærmere.

Kunne du tænke dig at
gå til babysalmesang i
Aunslev kirke?
Vi mødes torsdag formid
dag fra kl.10.00 – 11.00 i
kirken og synger og laver
sanglege og bevægelse
til musik sammen med
babyerne.
Efter sangen får vi lidt
at drikke og en hyggelig
snak. Alle babyer op til

Kunne du
tænke dig
at blive minikonfirmand?
Går du i 3.klasse og kunne
du tænke dig at blive
minikonfirmand? Så skal
du huske at melde dig til
inden d. 6 januar. Du får et
brev med posten, hvor der
står hvad du skal gøre for at
blive meldt til.
Vi begynder undervisningen
i uge 2. Vi glæder os til at
byde velkommen til rigtig
mange minikonfirmander.

9 måneder er meget
velkomne sammen med
deres mødre / fædre.

Mest med musik
Julekoncert
d. 11. december kl.19.30
i Aunslev kirke
Vi får besøg af Lindved koret,
der under ledelse af Sven
Skovbakke synger deres
stemningsfulde juleprogram
for os. Den helt rigtige måde
at komme i julestemning på.
Juleaften d. 24. december
Ved alle tre gudstjenester
juleaften medvirker Peter
Holling på trompet.
Nytårsdag d. 1.januar 2013
Vi byder det nye år velkom
men med smukke toner.
Knud Erik Jørgensen medvir
ker på sin bratch og fylder
kirken med musik. Efter
gudstjenesten byder menig

hedsrådet på et glas vin og
et stykke kransekage så vi
kan ønske hinanden et Godt
Nytår.
Hellig tre konger aften
Søndag d. 5 januar kl.16.00
i Aunslev kirke
Vi synger julen ud. En sidste
chance for at synge nogle af
vores dejlige julesalmer end
nu imens juletræerne står
tændt. Ved denne gudstje
neste medvirker Gangelhof
kvartetten med flerstemmig
og stemningsfuld sang.
Hit med Sangen
Onsdag d. 22 januar
kl.19.30
Konfirmandstuen er denne
aften forvandlet til mu

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 2 marts kl.14.00 i
Aunslev kirke
Alle er meget velkomne både
store og små til at komme
udklædte i kirke til denne
familiegudstjeneste. Det
er så festligt at se på! Efter
gudstjenesten slår vi katten
af tønden udnævner katte
dronninger og konger og
spiser lækre fastelavnsboller.

sikcafe. Vi får besøg af tre
mennesker fra vores lokale
område: Peter Holling, tidli
gere solotrompetist i Odense
Symfoniorkester, sognepræst
Mette Grymer fra Hjulby og
Per Thorhauge kendt fra utal
lige forestillinger på Nyborg
Vold senest som teaterdirek
tøren i ”Mød mig på Cas
siopeia” vil præsentere tre
sange eller salmer som på en
eller anden måde har deres
særlige betydning. Efter et
godt glas vin og lidt ost er
der ønskekoncert, hvor alle
frit kan ønske deres yndlings
sang eller salme.

Guld konfirmation d. 8 september
En festlig jubilæumsdag i kirke og konfirmandstue.

Program for ”Klubben”
i foråret 2014
Klubben mødes i konfirmandstuen ved præstegården
til en indholdsrig eftermiddag i hinandens hyggelig
selskab. Alle der har tid og lyst er meget velkomne.
Torsdag d. 16. januar kl.14.30
Tove og Kaj Bonde Nyborg vil underholde med at
fortælle om voldspillene i Nyborg fra man startede
til nu. Det er et tilbageblik med en skøn blanding af
billeder fra forestillingerne, fortællinger om nogle af
de medvirkende og sange hvor publikum kan synge
med. Der bliver omdelt sanghæfter.
Torsdag d. 6. februar kl.14.30
Christiane Hach fra Otterup vil fortælle om sin
barndom i DDR, hvor hun voksede op som barn af
en præst. Som 16 årig flygtede hun til Vestberlin,
senere fulgte familien efter, og efter ophold i flere
flygtningelejre bosætter man sig i Niebüll. Christiane
Hach blev gift med sønderjyden Gunnar Hach og
sammen flyttede de til Nordfyn.
Torsdag d. 27. februar kl.14.30
Vi får besøg af Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen,
som har besøgt Amishfolket i USA. De vil fortælle
om disse mennesker, der har valgt at leve helt uden
moderne tekniske goder, om hvorfor de har valgt det
og hvilken religion de har. Foredraget bliver ledsaget
af en film om Amishfolket.
Torsdag d. 20. marts kl.14.30
Desværre har vi endnu ikke programmet helt på
plads, men det vil blive oplyst senere.
Torsdag d. 10. april kl.14.30
I flere år har vi afsluttet vintersæsonen med et rask
spil Banko. Det vil vi også gøre i år.

Hvor henvender
man sig?
Præst i begge sogne:
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
sognemedhjælper
Kirsten Petersen
Tlf. 24 65 27 53
Organist
Anne Marie Jørgensen
Tlf. 31 18 28 50
Kirkernes hjemmeside:
aunslevbovensekirker.dk
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09.30**
22.december
10.30			
Juleaften d. 24 december
14.00 og 15.00
16.30
Juledag d. 25 december
10.30
09.30
2.Juledag d. 26 december	-	
10.30
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09.30**	Januar
Nytårsdag d. 1 januar
5.januar
12.januar
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26.januar
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15.30
16.00	09.30
10.30 kk
10.30 kk
09.30
09.30	-

Februar
2.februar	-	
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9.februar
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09.30
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09.30**			

23.februar	-	
Marts
2.marts
9.marts

09.30**

14.00			
09.30
10.30kk

Kirkebil: Kirkebilen kan benyttes ved alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i både Aunslev og Bovense
sogne. Det er også muligt at komme med selv om man bruger rollator eller kørestol. Det skal blot meddeles
ved bestilling. Ring til 65 36 22 35 eller 28 96 04 67 senest dagen før inden kl.15.00.
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**Peter Ruge
KK: Kirkekaffe

