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Når vi lader juleglæden tage bolig i vores 
hjerter, når vi lader den synge i os og giver 
den videre til andre, så er det ikke kun de 
himmelske engle, der sang om glæden jule-
nat, der har engle patent på at bringe glæde 
til andre. For behøver man at have vinger 
for at være en engel? Englene findes i den-
ne juletid på herbergerne, i varmestuerne, 
på hospitalsgangene, i hospicestuerne og 
på plejehjemmene. Her giver englene den 
ekstra kærlige omsorg, og det ekstra glade 
smil, der har så stor betydning, når livet er 
svært. Og det er det for mange til jul. Skul-
le vi ikke også bruge juletiden på at være 
engle for hinanden? Der skal nok være 
nogle, der har brug for at mærke lidt ekstra 
juleglæde.

Glædelig Jul ønskes i alle af jeres præst 
Louise          

Julen har englelyd

Når det bliver december, så vrimler det 
med engle. Alle vegne ud og ind. I bu-
tikkernes vinduer. Englene sætter sig på 
honningkagehjerterne og på stearinlysene. 
Man kan hilse på dem på servietterne og 
på julegaveindpakningspapiret. De dan-
ser på juletræet. Åbner man sin Bibel, så 
er englene ikke til at overse. Vi skal ikke 
mange sider ind, førend vi støder på de to 
mægtige keruber, der med lysende flam-
mesværd bliver sat til at vogte indgangen 
til Paradis. Mere end 120 gange optræder 
englene i Det gamle Testamente. Som 
Guds bevingede sendebud. Vi møder engle 
på den himmelstige, der går imellem him-
mel og jord og holder himmelforbindelsen 
åben. Historien om Jesus er omkranset af 
engle. Ærkeenglen Gabriel bringer bud fra 
himmelens Gud til Maria om, at hun skal 
føde Guds søn. Det store himmelske kor af 
engle synger om barnets fødsel julenat. Det 
er en engel, der beordrer Josef til at bringe 
sin lille familie i sikkerhed i Egypten for at 
undgå Herodes soldater. Da Jesus efter 33 
års menneskeliv skal tages til fange for at 
dø, er en engel hos ham i Getsemane have. 
Påskemorgen sidder den klar på gravens 
sten og møder de sørgende ved graven. 
Med et budskab, der stråler af glæde. ”Han 
er opstået, han er ikke her.” Englene er med 
hele vejen. ”Frygt ikke” siger de. ”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. Julenat kom den store himmelske 
glæde til jor-
den. I barnet 
i krybben. 
Glæden fra 
Gud. Glæ-
den er, at 
Gud vil dele 
sin glæde 
med os. 



SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Juleaften d. 24. december 
i Aunslev Kirke kl. 13.00 og 
kl. 15.30, i Bovense Kirke 
kl. 14.15 og i Hjulby Kirke 
kl. 16.30

Ved gudstjenesterne medvirker Kim Jør-
gensen på trompet sammen med kirkens 
organist Anne Marie Jørgensen.

Nytårsdag d. 1. januar 2022 
i Bovense Kirke kl. 15.30 
og i Aunslev Kirke kl. 17.00

Vi byder det nye år velkom-
men med smukke toner. 
Knud Erik Jørgensen medvir-
ker på sin bratsch og fylder sammen med 
Anne Marie kirken med dejlig musik. Efter 
gudstjenesten byder menighedsrådet på et 
glas vin og et stykke kransekage, så vi kan 
ønske hinanden et Godt Nytår.

Hellig tre konger 
onsdag d. 5. januar
i Hjulby Kirke kl. 17.00

Lars Emil Mortensen 
medvirker på klaver.

Søndag den 30. januar
i Aunslev Kirke kl. 14.00

Vi fejrer jubilæum for sognepræst Louise 
Schousboe og organist Anne Marie Jørgen-
sen.

Skumringstime torsdag 
d. 20. februar 
i Bovense Kirke kl. 17.00 

Solist medvirker sammen 
med kirkens organist.

Fastelavn søndag d. 27. februar
i Hjulby Kirke kl. 14.00

Hjulby kirke er første samlingssted for årets 
fastelavnsfest.
Efter gudstjenesten går vi med musik og 
sang i optog til Hjulby Forsamlingshus. 
Her slår vi katten af tønden, bider til bolle 
og finder på andre gamle fastelavnsløjer. 
Kom udklædt – alle!

Få besøg af din præst
Vi kunne gå en tur. 
Tage en tur på kirkegården. 
Synge en salme. 
Holde altergang sammen. 
Tale sammen om småt og stort. 
Du ringer på tlf. 65 36 12 00 – jeg kommer!                        
Venlig hilsen Louise       



MEST MED MUSIK

Julekoncert tirsdag d. 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. Her-
udover vil der være værker af Ola Gjeilo, 
Eric Whitacre og John Rutter, ligesom der 
selvfølgelig vil være fællessalmer på pro-
grammet ind imellem musikindslagene. 
Alle er hjertelig velkomne!

 Hit med Sangen onsdag d. 19. januar kl.19.30
Konfirmandstuen i Skalkendrup 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 Erik Sørensen, jazzmusiker og kirkeværge ved Nyborg Kirke.
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/salme.



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 iko-
niske evergreens, og hvoraf nogle er udvalgt til både Kulturkanonen 
og Højskolesangbogen.

Den klassiske duo, bestående af violinisten Hanne 
Askou og Frode Andersen på accordeon, tilsammen 
Duo Askou/Andersen, har gjort det til deres speciale, 
at spille gode, enkle melodier i stilfulde, instrumenta-
le arrangementer, for at fremhæve musikken fremfor 
teksten.



Allehelgen med krummer i kirken
Den 10. november var Aunslev Kirke fuld af 
Kirkekrummer, og de havde inviteret deres 
familie med. De havde pyntet kirken med 
græskarhoveder, som de selv havde skåret 
ud ugen før. 

Den korte gudstjeneste begyndte med, at de 
gik i optog ind i kirken med lys i hænderne, 
mens de sang Så tænder vi et lys i kvæld. 

Inden familierne skulle hjem til Mortensan-
den blev de budt på hjemmelavet græskar-
suppe. 

Babysalmesang
Vi mødes til babysalmesang onsdag 
d. 2. februar kl. 10-11.

Babyer mellem 3 og 10 måneder mødes i 
Aunslev kirke for at få far eller mor til at syn-
ge og lege og snakke både med babyer og 
med hinanden.
Musik og sang er mirakelmidler -  interes-
seret? så fortæl det til Karen Margrethe på 
mail: provstens@gmail.com 
eller mobil 28 86 96 76

ALT GODT FRA VORE SOGNE



 
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

Kirkernes 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 ca. 9 gange 
i løbet af vinterhalvåret. Vi byder på forskellig underhold-
ning, der serveres også altid en kop kaffe med kage, og 
samtalen går lystigt over bordene. 
Alle er meget velkomne- det gælder også dem, der end-
nu ikke kan kalde sig for folkepensionister.
Vi begynder sæsonen:

Torsdag d. 20. januar
Bodil og Hans Rytter kommer på besøg til en eftermiddag med 
sang og musik. ”Frie fugle” har de kaldt deres sangforedrag. 
De to har lovet, at vi også selv får lov til at synge med på san-
ge, der handler om fugle. 

Torsdag d. 10. februar
Vi får besøg af Arne Garbøl fra Thurø. Titlen på hans foredrag 
er: ” Alle vil leve længe, men ingen vil være gammel” Det bliver 
en fortælling om livets aldre, der krydres med sang og guitar-
spil. 
Torsdag d. 10. marts
Anne Marie og Knud Erik Jørgensen lægger deres vej forbi 
konfirmandstuen og inviterer os til en sang eftermiddag 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.

 
Aunslev Bovense Hjulby

December
Søndag     d.   5.12   Krybbespil 10.30
Søndag     d. 12.12 09.30**
Søndag     d. 19.12 10.30 KK
Juleaften d. 24.12  med trompet 13.00 og 15.30 14.15 16.30
Juledag    d.  25.12 09.30 10.30
2. Juledag d. 26.12 10.30
Januar 2022
Nytårsdag d.  1.1    med solist 17.00 15.30
Onsdag     d.   5.1   Hellig tre kongers aften 17.00
Søndag     d.   9.1 10.30 KK
Søndag     d. 16.1.        9.30**
Søndag     d. 23.1 10.30
Søndag     d. 30.1    Jubilæum 14.00
Februar 
Søndag     d.   6.2 9.30      10.30 KK
Søndag     d. 13.2 10.30
Søndag     d. 20.2   Skumringstime 17.00
Søndag     d. 27.2   Fastelavn 14.00
Marts
Søndag     d.   6.3     10.30 KK


