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"Mor vil du sætte min telefon til opladning?" Det sker ikke så sjældent, at
husets unge frøken beder mig om at hjælpe med at løse denne
livsnødvendige opgave. En telefon uden strøm er ikke meget værd. En
telefon uden strøm er livløs. For at den skal få nyt liv er det nødvendigt,
at den bliver ladet op. Er det ikke også sådan med os mennesker? At vi
har brug for at blive ladet op, for at finde kræfter til at leve? I disse tider
har vi brug for at finde åndehuller. Oaser. Hvor vi kan hente nye kræfter.
Ny energi. Nyt livsmod. Så vi kan holde håbet oppe. Håbet om, at der er
lys forude. Hvor kan vi blive ladet op? Mon ikke vi har hver vores åndehuller? Mødes og være
sammen med omtanke og sund fornuft. Sætte sig i sin bedste lænestol og blive opslugt af en god
roman. Et smukt stykke musik. Gå ud i sit køkken og tilberede et godt måltid mad. Bage et
velduftende brød. Eller fylde kagedåsen med julekager.
Tale med en ven. Eller gå sig en tur. Lade blæsten blæse ny energi i ens vintertrætte krop. Et
sted, hvor vi kan finde et åndehul, det er i kirken. Vores kirke er en ladestation. Her kan vi få ladet
vores indre batterier op. Her kan vi hente ny energi. Overskud. Livsmod. Her kan vi finde styrke
og kræfter til at holde fast i håbet og i livsglæden. Når vi lytter til Guds ord. Når vi rejser os og tager
imod Guds velsignelse.
Når vi synger sammen. En gudstjeneste uden salmesang er det overhovedet en gudstjeneste?
Forestil jer at komme til julegudstjeneste juleaften uden at skulle synge: ”Et barn er født i
Betlehem” og ”Dejlig er jorden”. En utænkelig tanke!! Ud over at salmerne skaber fællesskab
imellem os, så synger de også Guds ord ind i vores hjerter.
En af de salmer, som jeg hvert år glæder mig til, at vi skal synge sammen, når det bliver advent
er ”Blomstre som en rosengård” Nr. 78 i salmebogen. En af Grundtvigs
helt store salmer, der kalder på håbet. Håbet om at verden bliver en
anden, end den vi kender. Grundtvig kendte sin bibel. Han hentede ofte
inspiration til sine salmer i sin bibel. Han har gendigtet mange af de
tekster, som vi kan læse i det afsnit af Det gamle Testamente, der
hedder Salmernes Bog.
Inspirationen til ”Blomstre som en rosengård” har Grundtvig hentet hos en af profeterne i
Det gamle Testamente. Esajas. I kapitel 35. Der står (i den nye oversættelse af Bibelen 2020)
” Det tørre land skal glæde sig, ørkenen skal juble, den skal blomstre med liljer. Og den skal
blomstre med roser, den skal udstråle overstrømmende lykke. Ørkenen bliver ligeså frodig som
Libanon, lige så smuk som Karmelbjerget og Saronsletten. Der viser Gud sin overvældende
storhed. I skal hjælpe hinanden. Gør gigtplagede hænder stærke, støt svage knæ, sig til dem
med urolige hjerter: ”Vær ikke bekymrede og bange, for Gud er her nu, han straffer vores
fjender, han kommer og redder os.” Så skal de blinde pludseligt se, de døve skal høre. De
lamme skal gå igen, de stumme synger af glæde. Vandet strømmer i det tørre land, der løber
bække i ørkenen.” vers 1-6.
De to første vers i salmen er fuld af håbs billeder. Hvordan den verden, vi
kender, skal blomstre som en rosenhave. Hvordan de træer, der er gået ud,
skal sætte nye skud. Livsmodet skal vende tilbage.
Frygten og sorgen skal forsvinde. I vers 3 skriver Grundtvig, at alt dette skal
ske, når Herren kommer. Herren, det er Jesus. Guds søn. Ham som også fik
navnet Immanuel. Det navn betyder: Gud med os.
Når han kommer, vil de blinde kunne åbne deres øjne og se. De døve vil høre frydesange.
Og dem, der stammer vil komme til at tale klart.

I vers 5 får vi at vide, at den dag kom, som man havde ventet på så længe. Det, som Esajas
havde forudsagt, gik i opfyldelse med Jesus. ”Tiden randt og dagen kom.” Guds og Davids
søn. Jesus kom til verden. Han helbredte de syge. Han trøstede dem, der græd. Han tog sig af
dem, der havde mistet håbet. Han tilgav. Han velsignede. Han gjorde alting godt. Når han greb
ind i menneskers liv, så lod Jesus dem se et glimt af Guds Paradis.
I vers 6 og vers 7 understreger Grundtvig, at det ikke var noget, der alene
skete engang. Tilbage i en fjern fortid. Gud er aldrig holdt op med at gribe ind i
verdens gang. Guds vilje er at gøre alting godt. Også i det liv og i den verden
der er vores. Det må vi tro og håbe på.
Vi er i adventstiden. I ventetiden op til jul. Advent betyder: Herren kommer.
Jesus. Guds søn. Han kommer. Til vores verden. Han kommer til os. Han er det lys, der skinner
i mørket. Til håb. Til trøst. Til glæde. Glædelig Jul.
Louise Schousboe
JULEEVANGELIET
Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i
hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog
hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til
Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade
sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom
tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og
lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den
samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt
over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed
strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til
dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for
hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet,
I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med
englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på
jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! « Luk 2,1-14
Mel.: C.E.F. Weyse 1841
Julen har bragt velsignet bud,
nu glædes gamle og unge.
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste;
det barn, som sig glæder
fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.

Glæden er jordens gæst i dag
med Himmel-kongen, den lille.
Du fattige spurv, flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders
skød! En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden.

Frelseren selv var barn som vi, i
dag han lå i sin vugge.
Den have, Guds engle flyve i, vil
Jesus for os oplukke. Himmerigs
konge blandt os bor, han
juleglæden os bringer;
han favner hver barnesjæl på
jord og lover os englevinger.
Tekst: B.S. Ingemann 1839

VI FORBEREDER OS PÅ JUL
Søndag d. 20. december kl.10.30 i Hjulby Kirke
Vi forbereder os på julen, der venter lige om hjørnet. Vi skal høre vores
konfirmander læse tekster med julens begivenhed som tema. Vi skal synge
salmer, der sætter os i den rette stemning af forventning og glæde. Vi skal
lytte til smuk musik fremført af to unge mennesker fra vores sogne:
Sasha og Magnus.
Efter gudstjenesten byder vi på pebernødder, som konfirmanderne har bagt.

OBS!!!! PLADS I KIRKEN JULEAFTEN
Juleaften den 24. december er der julegudstjeneste i vores kirker.
Musikken ved vores gudstjenester denne festlige dag er lagt i hænderne på vores organist
Anne Marie Jørgensen og Morten Pedersen på trompet.
På grund af COVID-19 restriktionerne er der begrænset plads til rådighed i kirkerne. I Aunslev
Kirke må vi være 50 og i Bovense og Hjulby Kirker 40 hvert sted.
Men fortvivl ikke! 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.
Hvis du ikke når at bestille plads inden julegudstjenesterne, så streamer vi fra Bovense Kirke
julegudstjenesten, som løber af stabelen kl. 13.00, og der streames kl. 16.00 på vores
Facebookside og på vores hjemmeside: www.aunslevbovensekirker.dk.
Juledag og 2. juledag er der selvfølgelig også gudstjenester.
Du kan se på Gudstjenestelisten sidst i kirkebladet, hvornår der er julegudstjenester i kirkerne.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
Nytårsdag d. 1. januar kl. 15.30 i Bovense Kirke og kl. 17.00 i Aunslev Kirke
Vi byder det nye år velkommen med smukke toner.
Knud Erik Jørgensen medvirker på sin bratsch
og fylder kirken med dejlig musik.

Hellig tre konger d. 5. januar kl.17.00 i Hjulby Kirke
Vi synger julen ud. En sidste chance for at
synge nogle af vores dejlige julesalmer
endnu imens juletræerne står tændt. Ved
denne gudstjeneste medvirker vores ”gamle”
kirkesanger Vibeke Tranberg.

Skumringstime torsdag d. 25. februar kl. 17.00 i Aunslev Kirke
Ved skumringstimen medvirker Maren Hallberg på harmonika.
Maren Hallberg vil ved denne skumringsgudtjeneste fylde
kirkerummet med egne kompositioner og lade harmonikaens
forunderlige toner understøtte skumringens overgang fra dag til nat.
Maren har i 20 år levet livet som freelance musiker og har en
kandidat fra Det Fynske Musikkonservatorium, Folkemusiklinjen
samt en kandidat fra Esbjerg Konservatorium, klassisk harmonika.

MEST MED MUSIK
Julekoncert onsdag den 9. december kl. 19.30 i Aunslev Kirke
Ved koncerten medvirker Povl Balslev, orgel/klaver, Lise Bech Bendix, sang og
Eva Østergaard, fløjte. De tre erfarne musikere har spillet sammen i denne
konstellation i de sidste år dels ved kirkekoncerter men også som en del af
børneoperaen ”Det største og det mindste” som i øvrigt opføres til februar på den
Fynske Opera. Denne aften i Aunslev Kirke er det dog advents og juletoner m.m.
der er på programmet.

Hit med Sangen onsdag d. 27. januar kl.19.30
Konfirmandstuen er denne aften forvandlet til musikcafé. Vi får besøg af tre
musikalske gæster: Karen Margrethe Nielsen, kirkesanger og kirke - og
kulturmedarbejder ved vores kirker, Lone Wellner Jensen, provst, Kerteminde
Provsti og Ulrik Nielsen, købmand og ejer af Frederik Nielsens Eftf. Nyborg A/S.
Alle tre vil præsentere tre sange eller salmer, som på en eller anden måde har
en særlig betydning for dem. Efter et godt glas vin og lidt ost er der
ønskekoncert, hvor alle frit kan ønske deres yndlingssang eller salme.

Babysalmesang 2021
En ny sæson for babysalmesang går i gang
den 13. januar kl. 10 i Aunslev Kirke.
Det betyder, at 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.
Babysalmesang i Aunslev Kirke onsdag d. 13. januar kl. 10 - 11
At lave musik sammen skaber en helt særlig forbindelse mellem dig og dit barn.
Salmerne har den særlige blide salmeklang, der spreder ro og glæde. Vi kommer også
til at lege med andre sange og remser. Tid til at snakke sammen er der også.
Tilmeld jer babysalmesang på onsdage kl. 10 - 11 fra 13. januar til og med 24. marts
2021 til Karen Margrethe på mail eller sms.
MAIL: provstens@gmail.com MOBIL: 28 86 96 76 Plads i kirken: pladsikirken.dk
Mail og mobil kan også bruges, hvis I har spørgsmål!

Vi holder Corona-afstand

Konfirmander anno 2020/2021

Tekst og billeder: Karen Margrethe Nielsen

Denne vinters konfirmandhold, de 10 energiosende teenagere, skal konfirmeres den 18.
april 2021. Forberedelsen er fordelt på16 mødegange, og forældrene er med i tre af dem.
Konfirmation er en stor ting, også for konfirmandens forældre, der har båret barnet til dåb i
kirken, derfor er medvirkende årsag til den forestående konfirmation og derfor også med i
forberedelserne. Lidt snak derhjemme bliver vel et af resultaterne af at være fælles om
forberedelserne.
Søndagsskole i Hjulby kirke
Når kirkebladet udkommer, har vi været samlet fire gange.
Første gang var den 20. september med søndagsskole for alle i
Hjulby kirke. På programmet var intro til kirkerummet, gudstjenesten
og præstens rolle i gudstjenesten – med et kig på kjolen og en
forklaring på hvorfor, det er praktisk med kirketøj.
Rigtig mange af konfirmanderne kender deres præst,
Louise, fra da de kom i præstegården som Kirkekrummer,
og føler sig helt hjemme og på hjemmebane,
måske ikke i trosbekendelsen – ikke helt endnu.

Gudstjenesten har konfirmanderne så småt styr på.
Snart kan nogle sætte sig på øverste bænk, for de ved, hvornår de skal rejse sig og hvornår
kirkegængere kan blive siddende under højmessen. De kan allerede mere end deres fadervor.
Konfirmandovernatning i Bovense Kirke
For at komme helt tæt på kirkerummet, rammen om gudstjenester, dåb, bryllup og begravelse
og ikke mindst konfirmationen, foregik næste undervisningsgang i Bovense kirke, aften, nat og
morgen.

At få lov til at overnatte i kirken, ligge
og sove helt oppe foran alteret, når
der lige er hygget færdig med
vennerne, og få morgenmaden serveret
af præsten, det er noget, kun
konfirmander in spe oplever – endnu.

Ikon-værksted i konfirmandstuen

Århundreders billedmeditation, som den får udtryk i år 2020.

Biblen er fuld af billeder, også i overført betydning - som lignelser. Konfirmanderne prøvede
kræfter med den særlige tradition ”at skrive en ikon” i en stærkt moderniseret udgave. Men
det essentielle fik de med, nemlig fordybelsen i at genskabe et billede med et særligt indhold,
der er videregivet gennem århundreder. Det kan man godt i god Corona-afstand og med en
kiks i den anden hånd.

Menighedsrådsvalg 2020
Stor tak til det gamle menighedsråd
Første søndag i advent trådte et nyt menighedsråd i funktion. Her skal der lyde en stor tak til
de medlemmer, der forlader rådet. Tak til dem, der på hver deres måde har ydet en stor
indsats for vores lokale kirker. Påtaget sig det ansvar og den arbejdsopgave, der er
nødvendig for at vi overhovedet kan have velholdte og velfungerende kirker som vi kan
mødes i og være stolte af her, hvor vi bor.
Stor tak til Solvejg Østerbæk Hansen, Anne Viby Jensen, Charlotte Kærgaard Jensen,
Lotte Mikkelsen og Paul- Christian Dinesen.

Velkommen til det nye menighedsråd
Jens Ankersø, Hjulby Sogn, formand

Kirsten Jensen, Aunslev Sogn

Kaj Michael Agertoft, Bovense Sogn, næstformand

Kirsten Bøhnke Hansen, Hjulby Sogn

Poul Erik Hansen, Aunslev Sogn, kirkeværge

Lisbeth Pia Johansen, Bovense Sogn

Ghita Skovmand Gaard, Hjulby Sogn, kontaktperson

Leila Spælling Jørgensen, Aunslev Sogn

Henrik Bo Kongsdal, Aunslev Sogn, kasserer

Susanne Birkely Ottendal, Bovense Sogn

Rikke Reinhold Jensen, Aunslev Sogn, sekretær

Jens Ankersø

Kaj Michael Agertoft

Poul Erik Hansen

Ghita Skovmand Gaard

Henrik Bo Kongsdal

Rikke Reinhold Jensen

Kirsten Jensen

Kirsten Bøhnke Hansen

Lisbeth Pia Johansen

Leila Spælling Jørgensen

Susanne Birkely Ottendal

Hvor henvender man sig?

KLUBBEN VINTER 2020 - FORÅR 2021
OBS!! Julefrokosten den
17. december kl. 12.30 må vi
desværre aflyse grundet COVID-19!
Torsdag

d. 28. januar kl.14.30

Torsdag d. 25. februar kl.14.30
Lisbeth Svensmark besøger os med sit foredrag:
” Bedstemødre er også en slags mennesker”

Torsdag d. 18. marts kl.14.30
Torsdag d. 15. april kl.14.30
Torsdag d. 27. maj - vi tager på udflugt.

Endeligt program for Klubben bliver annonceret
senere på www.aunslevbovensekirker.dk

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:
Jens Ankersø Tlf. 40 46 91 51
Kirkeværge:
Poul Hansen Tlf. 65 36 15 63
Kirkernes hjemmeside:
www.aunslevbovensekirker.dk

Gudstjenesteliste

Aunslev

Bovense

10.30

9.30

Hjulby

December
Søndag d. 13.12
Søndag d. 20.12

10.30

Onsdag d. 23.12

ingen

ingen

Juleaften d. 24.12

14.15 og 16.45

13.00

Juledag d. 25.12

9.30

10.30

ingen

ingen

17.00

15.30

2. Juledag d. 26.12
Søndag d. 27.12

ingen
15.30
10.30
ingen

Januar 2021
Nytårsdag d. 1.1
Søndag d. 10.1
Søndag d. 17.1.
Søndag d. 24.1

9.30
9.30**
10.30

Søndag d. 31.1

10.30

Februar
Søndag d. 7.2

10.30

9.30

Søndag d. 14.2
Søndag d. 21.2
Søndag d. 28.2

16.00
9.30
10.30

10.30

Marts
Søndag d. 7.3

10.30

9.30

10.30

** Kristina Løvenstrøm
Kirkebil: Kirkebilen kan benyttes ved alle gudstjenester og kirkelige arrangementer i
både Aunslev, Bovense og Hjulby sogne. Det er også muligt at komme med selvom
man bruger rollator eller kørestol. Det skal blot meddeles ved bestilling.
Ring til 28 96 04 67 senest dagen før inden kl. 15.00.

Menighedsrådsmøder i foråret 2021
Onsdag d. 20. januar - onsdag d. 17. februar - onsdag d. 24. marts
onsdag d. 21. april - onsdag d. 12. maj og onsdag d. 16. juni.
Alle møder begynder kl. 19.00 og finder sted i konfirmandstuen ved Præstegården

