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” Hvis et hvedekorn ikke lægges i jorden og dør, bliver det aldrig mere 
end det ene korn. Men hvis det dør, bliver det til mange hvedekorn”

Joh. evang. 12:24-25



Inden så længe så stikker de deres gule 
hoveder frem overalt. Op gennem græs-
plænen. Under hækken. Vi ser dem lyse 
op imellem de brune bunker af blade i 
skovbunden. Påskeliljerne i deres gule 
solskinskjoler. Igennem det meste af året 
har påskeliljernes løg ligget begravet i den 
sorte jord. Men så pludselig står de der 
som en hilsen fra skaberen selv. Står vi et 
øjeblik stille og betragter dem, så forstår vi, 
at de holder deres egen ordløse prædiken 
for os. Om liv. Nyt liv. Ligesom hvedekor-
net. Hvert år bliver kornet sået på markerne 
i lange lige rækker. Hver lille kerne bliver 
begravet dybt nede i jorden. Der ligger det 
for en tid. Men så sker det, der er usynligt 
for vores øjne. Kornet spirer i jordens dyb. 
Det vokser og vokser. Og pludselig en dag 
er den mark, som engang var brun, nu 
blevet fyldt med små grønne og livskraftige 
faner. Jesus talte engang om hvedekornet.

” Hvis et hvedekorn 
ikke lægges i jorden 
og dør, bliver det 
aldrig mere end det 
ene korn. Men hvis 
det dør, bliver det til 
mange hvedekorn.” 

Joh. evang. 12:24-25

Hvorfor taler Jesus om hvedekornet? For at 
forberede sine disciple på det, der skal ske 
ham. At han skal dø. Langfredag kom, og 
de så det ske. Han døde på sit kors. Han 
blev lagt i sin grav, ligesom hvedekornet 
bliver begravet. Han, deres mester og ven, 
blev revet ud af deres liv. Hvorfor skulle 
han tages fra dem? Og hvad mente Jesus 
med at sige, at han skulle opstå fra de 
døde? De forstod ingenting. Som hvede-
kornet, der begraves i jorden får liv. 

Sådan fik Jesus liv. Efter sin død. Gud ville, 
at han skulle leve. Og, at vi skal forstå, at 
alt det som Jesus gav, og som han stadig-
væk giver til verden. Sin kærlighed. Sin til-
givelse. Sin omsorg for os. Sin livsvisdom. 
Sine ord. Kan ingenting nogensinde tage 
livet af. Har I tænkt på, at hvedekornets lov 
også gælder i vores liv? Vi kan som hve-
dekornet falde i et sort hul. Når vi mister et 
menneske, vi elskede. Når vi bliver syge. 
Når vores livliner til de andre går i stykker. 
Og livet bliver noget, som de andre lever 
ude på den anden side af vores hoveddør.

Men ligeså langsomt kan det ske, at vi ven-
der tilbage til overfladen igen. Vi får øje på 
lyset igen. Vi får nye kræfter. Kræfter som 
vi ikke troede, at vi havde. Vi får nyt mod 
på livet. Et mod som vi ikke før havde mødt 
i os selv. Hvor får vi modet og kræfterne 
fra? Fra hinanden. Fra Gud. Livets Gud 
kan, og han vil hjælpe os op af selv det sor-
teste hul. Op i lyset. Ud i livet. Gud ønsker, 
at vi skal tro på, at mørket og frygten aldrig 
får det sidste ord. Gud vil, at vi skal tro på, 
at når vi dør, så skal vi leve. Jesus er gået 
igennem døden for at åbne en vej gennem 
døden for os, der tror på ham. Efter Lang-
fredag kommer der en påskemorgen. 
Også i vores liv.  

Glædelig påske!  
Louise Schousboe             



Påske i vores kirker
Palmesøndag d. 10. april kl. 10.30 i 

Hjulby Kirke

Skærtorsdag d. 14. april 

I Danmark kan vi lide at spise sammen. 
Det har mennesker kunnet til alle tider.
Vi inviterer til påskemåltid Skærtorsdag 
kl. 17.30 i konfirmandstuen. Menuen er 
lammesteg / kylling, flødekartofler og salat. 
Efter vi har spist sammen, følges vi til 
gudstjeneste i Bovense kirke kl. 19.30. 
Maden koster 100 kr., børn 50 kr. 
Tilmelding senest d. 28. marts på 
tlf. 65361200 eller mail mls@km.dk. 
Tag din nabo i hånden og kom. 
Alle er meget velkomne. Kirkebilen kører.

Langfredag d. 15. april kl. 14.00 i 
Aunslev Kirke

Vi holder liturgisk musikgudstjeneste. Læs-
ninger fra Det nye Testamente, der beskri-
ver, hvad der skete med Jesus fra han blev 
dømt til døden, til han mødte sin død på 
korset, vil veksle med sang. 
Vi får besøg af Kosmos, som er en ung 
trio, der gennem instrumentalmusikken 
giver rum til nysgerrigheden og impulsi-
viteten. Trioen består af Frede Thorsen, 
piano, Harald Hagelskjær, bas og Gustav 
Hagelskjær, trommer. Kosmos lægger vægt 
på originale kompositioner, improvisation 
og nærvær. Musikken bliver komponeret 
særligt til Langfredag. Gå ikke glip af ople-
velsen!

Påskedag d. 17. april kl. 09.30  i Hjuby 
Kirke og kl. 10.30 i Aunslev Kirke

Vi fejrer festgudstjeneste i 
vores kirker, der er smukt 
pyntede med påskeliljer og 
lys. Ved begge gudstjene-
ster medvirker Mikael Kiels-
gaard på trompet sammen 
med vores organist  Anne 
Marie Jørgensen. 

2. Påskedag d. 18. april kl. 10.30
Gudstjeneste i Bovense Kirke

Gudstjeneste og jubilæum i 
Præstegårdshaven i Skal-
kendrup

Kristi Himmelfartsdag 
d. 26. maj kl. 14.00

Efter gudstjenesten fejrer vi jubilæum for 
sognepræst Louise Schousboe og organist 
Anne Marie Jørgensen.

Vi håber på godt vejr, 
ellers rykker vi ind i 
konfirmandstuen.



Fonden for kulturelle og sociale formål i Aunslev, 
Bovense og Hjulby kirkesogne

Har du en god ide til et arrangement for hele familien her i vores lokalområde? En dag på 
sportspladsen ved hallen med forskellige konkurrencer og lege. Skal børnehaven på tur og 
har brug for at leje en bus. Har skolen et spændende projekt i støbeskeen. Har de ældre 
lyst til at mødes og holde en munter og glad sommerfest med levende musik. Har du en idé 
til at gøre vores lokalsamfund endnu mere attraktivt. Så tøv ikke med at komme i gang med 
at tilrettelægge og arrangere. For nu kan de mange gode ideer blive til virkelighed. 

I Aunslev på ”Alfhøjgård” Kertemindevej nr. 19 boede der før i tiden et ganske særligt aktivt 
og initiativrigt menneske, Hans Bastian Møller Hansen. Han levede langt det meste af sit 
lange liv her - optaget af og en-
gageret i sit lokalsamfund. Møller 
var rodfæstet i sin fortid, men han 
havde også blik for fremtiden. 
Børnene og de unge og deres liv 
lå ham meget på sinde.

Møller fik ingen børn, og dermed 
var der ingen til at arve ham, da 
han døde. Han stiftede derfor 
en fond, der siden fik navnet 
”Fonden for kulturelle og sociale 
formål i Aunslev, Bovense og 
Hjulby kirkesogne”. Af fondens 
vedtægter fremgår det, at fonden 
støtter sociale og kulturelle arrangementer for børn, unge og ældre. 

Så har du/I en idé til et arrangement, der kan passe med fondens vedtægter, opfordrer vi 
dig/jer til at sende en skriftlig ansøgning til fondens bestyrelse. Du/I beskriver den idé eller 
det arrangement, som du/I søger tilskud til og oplyser om det beløb, du/I ansøger om. Der 
kan ansøges 2 gange årligt inden d. 5. maj og d.10. november.

Ansøgningen skal sendes til Louise Schousboe på adressen mls@km.dk eller afleveres i 
postkassen på Skalkendrupvej 2, 5800 Nyborg.  

Er der spørgsmål, så er I velkomne til at skrive eller ringe på tlf. 65361200

Vi håber, at denne fond kan bidrage til, at gode ideer og ønsker om at skabe endnu mere 
liv, aktivitet og  fællesskab til glæde for os her i vores lokalsamfund nu kan blive til virkelig-
hed.

   
Med venlig hilsen Fondsbestyrelsen
Jens Ankersø, Thorbjørn Vesterbjerg Nielsen, Liselotte Mikkelsen, Claus Winther, Louise Schousboe



MEST MED MUSIK
Forårskoncert onsdag d. 23. marts kl. 19.30

”Stemningsmelodier - musikken er af Kai Normann Andersen”
Koncertforedrag med Duo Askou/Andersen i Skalkendrup Præstegård,

”Hvis du vil møde mig før natten er forbi, så mød mig i en stemningsmelodi…”

Mange, måske især fra den ældre generation, vil nok straks kunne
fremkalde en ganske bestemt melodi blot ved lyden af disse ord;
nemlig Kai Normann Andersens sødmefyldte toner og lyden af
sort-hvide gamle danske film.

Denne melodi - og over 900 andre - skrev den myreflittige hit-kom-
ponist Kai Normann i sin storhedstid i årene 1920 til 1960.
Revysange som Du gamle måne, Glemmer du, så husker jeg, Man
binder os på mund og hånd og I dit korte liv samt Musens Sang,
Den allersidste dans og alle de andre vidunderlige melodier fra
filmen Mød mig på Cassiopeia. Sange som i dag har status som 
ikoniske evergreens, og hvoraf nogle er udvalgt til både Kulturkano-
nen og Højskolesangbogen.

Den klassiske duo, bestående af violini-
sten Hanne Askou og Frode Andersen på 
accordeon, tilsammen Duo Askou/Ander-
sen, har gjort det til deres speciale,
at spille gode, enkle melodier i stilfulde, 
instrumentale arrangementer, for at frem-
hæve musikken fremfor teksten.



Sognekor
Til pinse har kirken fødselsdag.
Vi vil gerne fejre kirkens fødselsdag ved at 
samle sangglade mennesker i et sognekor, 
der skal synge i kirken til pinse.

Det er tanken, at vi vil mødes et par gange 
inden og øve nogle sange, som vi vil synge 
til gudstjenesten 2. Pinsedag. 
Knud Erik Jørgensen leder koret, og vores 
dygtige organist  Anne Marie Jørgensen 
spiller til.

Vi mødes 2 onsdage før: onsdag d. 25. maj 
og onsdag d. 1. juni - begge dage kl. 19.00, 
og vi holder generalprøve inden gudstjene-
sten 2. Pinsedag kl. 9.00.

Tilmelding til Anne Marie Jørgensen på 
mail: annemarie@live.dk eller SMS til 
61692851.

St. Bededags aften 
d. 12. maj kl. 19.00 i Hjulby Kirke

Ved gudstjenesten medvirker Erik Søren-
sen på klarinet og Louise Knudsen, sang 
og klaver. Efter gudstjenesten er der varme 
hveder.

Skovsyn 2022
500 bøgetræer og 5 valnøddetræer bliver 
der plantet her i vinteren 2022.
Det blev besluttet på det årlige syn. 
Bøgetræerne bliver plantet hvor de store 
bøge er blevet fældet. Valnøddetræerne 
planter vi i den sydlige del af skoven, hvor 
der er blevet et hul i randtræerne. Ud til 
skellet til naboen har vi flyttet nogle af kir-
sebærtræerne. De er plantet, så de kan ses 
fra Skalkendrupvej, især når de blomstrer. 
Begge steder bliver der indhegnet.

Det er i menighedsrådet besluttet, at der 
ikke fældes flere af de store bøgetræer i
denne valgperiode. I den sydlige del foreta-
ges der en let udtynding.

Sten Skeller er gået på pension, men tak 
herfra til Sten, for mange års godt samar-
bejde. Hans afløser hedder Søren Remmer 
Schmidt, - en ung mand, der kommer med 
et frisk syn på skovens udvikling.

Poul Hansen

Sogneindsamlingen 2022
Aunslev, Bovense og Hjulby menighedsråd 
deltager i Folkekirkens Nødhjælps indsam-
ling den 13. marts 2022.

Vi samler ind til verdens fattigste familier, 
som er hårdest ramt af klimaforandringerne. 
Mennesker i yderste nød, der står i forreste 
række, når klimaforandringerne rammer

Håber at du/ I vil tage godt imod vores ind-
samlere og vil du/ I hjælpe med at indsamle 
så kontakt Jens Ankersø på følgende mail: 
isja@outlook.dk. Skriv indsamling i mailen.



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

Kirkens hjemmeside
Husk at du på vores hjemmeside og også på vores Fa-
cebookside 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

Klubben
Klubben i Skalkendrup præstegård er stedet, hvor vi
mødes torsdag eftermiddag kl.14.30 – 16.30. 
Vi byder på forskellig underholdning, der serveres også 
altid en kop kaffe med kage, og samtalen går lystigt 
over bordene. Alle er meget velkomne- det gælder 
også dem, der endnu ikke kan kalde sig for folkepensi-
onister.

Har du brug for transport, så kontakt Iris Hansen på 
tlf. 30541748.

Torsdag d. 10. marts
Anne Marie og Knud Erik Jørgensen lægger deres vej 
forbi konfirmandstuen og inviterer os til en sang efter-
middag med titlen: ”Fynsk forår”. Der bliver fællessang, 
og mon ikke Knud Erik vil fortælle nogle gode historier 
og anekdoter undervejs?

Torsdag d. 7. april
Inviterer vi til vores årlige bankospil, hvor der er chance
for at vinde fine præmier.

Torsdag d. 19. maj
Vi tager på udflugt ud i det grønne. Selve turen er 
endnu ikke planlagt. Så snart vi ved mere, kommer der 
besked.



De gudstjenester, der er markeret med **, er ved sognepræst 
Kristina Løvenstrøm, Vindinge. 

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 bru-

ger rollator eller kørestol. Det skal blot meddeles ved bestilling. 

Ring til 28 96 04 67 senest dagen før inden kl. 15.00.

Gudstjenesteliste

Marts Aunslev Bovense Hjulby
Søndag d.   6. marts kl. 10.30 KK
Søndag d. 13. marts kl. 10.30 kl. 09.30
Søndag d. 20. marts kl. 09.30 **
Søndag d. 27. marts kl. 09.30 kl. 10.30
April
Søndag d.  3. april kl. 09.30 kl. 10.30
Palmesøndag d. 10. april kl. 10.30 KK
Skærtorsdag  d. 14. april kl. 19.30
Langfredag     d. 15. april kl. 14.00
Påskedag      d. 17. april kl. 10.30 kl. 09.30
2. Påskedag  d. 18. april kl. 10.30
Søndag d. 24. april kl. 09.30 **
Maj
Søndag d. 1. maj Konfirmation kl. 11.00 kl. 09.30
Søndag d. 8. maj kl. 10.30
Store Bededags aften  d. 12. maj kl. 19.00
Søndag d. 15. maj kl. 10.30 KK
Søndag d. 22. maj kl. 10.30
Kristi Himmelfartsdag d. 26. maj kl. 14.00
Søndag d. 29. maj kl. 09.30 **
Juni
Pinsedag d. 5. juni kl. 10.30 KK kl. 09.30
2. Pinsedag d. 6. juni kl. 10.30 KK


