NOVEMBER - DECEMBER 2018
i Fanefjord og Bogø kirker
Ny præst
Præsentation af kirkernes nye præst,
Tina Preus Hansen (52 år)
Kære Alle!
Jeg skal være jeres nye præst fra 1. december
2018.
At skulle være præst på Møn og Bogø ervirkelig en dejlig ting. Det er noget jeg virkelig
ser frem til, og jeg glæder mig til at bo i dette
smukke område med spændende historie. Jeg
er gift med Henrik, og vi har sammen tre børn
som alle er fløjet fra reden.
Jeg har altid vidst, at jeg ville være præst og siden jeg blev færdiguddannet som teolog, har jeg vikarieret som præst forskellige
steder i Roskilde Stift senest i Udby og Ørslev kirker, og det har
givet mig en solid erfaring med præstearbejdet. Jeg sætter utrolig
stor pris på en kirke, der forstår at holde fast på traditioner og
samtidig være i udvikling med nye tiltag. Folkekirken er for alle,
og det har vi nogen gange brug for at blive mindet om, og jeg
ser det som et kæmpe privilegium og en stor glæde at være med
til at sprede det kristne budskab. Det ligger mig meget på sinde
at kombinere det bibelske materiale med det erfaringsnære, at
forkynde og omsætte evangeliets 2000 år gamle budskab ind i
et sprog, som vi forstår i dag og ind i den enkeltes livssituation
både i forbindelse med gudstjenester og mit øvrige virke i sognet.
I det hele taget at give troen et synligt udtryk, så Guds kærlighed
og mening kan lyse og varme ind i menneskers liv, store som
små - gamle som unge. At så et korn af kristendom hos minikonfirmander og konfirmander, som de kan vokse og leve af og at
gøre kristendommen nærværende og inspirerende ved at drage
paralleller mellem det kirkelige og det for de unge, aktuelle hverdagsliv.
Det er en stor ære at få lov til at være præst på Møn og Bogø og
det er et sted med god opbakning
til kirken, to gode menighedsråd og dygtige og søde medarbejdere. Ja, hvad mere kan man ønske sig? Jeg brænder for kirke
og fællesskab og som præst interesserer det mig ikke mindst, at
få mulighed for at møde og hjælpe mennesker i nogle af livets
yderpunkter. Jeg glæder mig til at engagere mig, møde menigheden, flytte til området, være en synlig præst og sammen med jer
udvikle et blomstrende fællesskab i kirkerne. Jeg håber at blive til
glæde og gavn for mange og komme igang med mit virke.
Med venlig hilsen
Tina Preus Hansen

LAURA KJÆRGAARD i Bogø Kirke
Søndag den 16. december kl. 16.30
Julens smukkese sange vil give genlyd
i Bogø Kirke, når sangerinden Laura
Kjærgaard, der i 2000 var med i DR’s
underholdningsprogram X-factor,
giver koncert til fordel for Årets Lucia
indsamling. Indsamlingen støtter
Danmissions indsats for at skabe bedre
levevilkår for verdens børn og deres familier.
Laura Kjærgaard vil synge nogle af julens sange og undervejs i
koncerten fortælle hvorfor hun brænder for at gøre en forskel for
de mennesker, hun møder på sin vej – bl.a. via sit engagement
som ambassadør for Danmission. Fri entre.

Syng med dage – i Bogø Sognegård
Med udgangspunkt i højskolesangbogen vil organist Pia Dahl
fortælle og vi synger sammen.
Der serveres kaffe.
Torsdag d. 13.12. kl. 16.00
Pia Dahl er desværre forhindret i at deltage, men vi har været så heldige at Addie
Vaupel kan komme i stedet for.

Redaktion
Redaktion af denne side: Anette Ejsing, Johnni Buch tlf.
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Gudstjenester

Bogø Kirke:
Søndag 25. november 9:00
Sidste s. i kirkeåret:
Alex Knudsen
Søndag 2. december 14.00
1.s. i advent
Indsættelsesgudstjeneste af
ny præst Tine Preus Hansen.
Søndag 9. december 10.30
2.s.i advent Højmesse
Fredag 21. december 8.00
Skolegudstjeneste Bogø
Kostskole
Fredag 21. december 9.15
Skolegudstjeneste Bogø
Kostskole
Fredag 21. december 10.30
Skolegudstjeneste Bogø
Kostskole
Søndag 23. december 10.30
4.a. i advent Højmesse
Mandag 24. december 14.30
Julegudstjeneste
Mandag 24. december 16.00
Julegudstjeneste
Onsdag 26. december 10.30
2. juledag
Mandag 31. december 15.30
nytårsaftensdag

Julekoncert Fanefjord Kirke
Julejazzkoncert i Fanefjord kirke
4. december 2018 kl. 19:30
Blue Rain Orchestra - med Niels Gerhardt i
spidsen som dirigent og arrangør – glæder
sig til denne aften at fylde det dejlige kirkerum med en skøn musikalsk buket bundet af
kendte og mindre kendte julemelodier. Aftenens publikum kan glæde sig til at høre både
danske og engelske/amerikanske julemelodier i flotte arrangementer, der med garanti vil
klinge godt i kirken.
Orkestrets sangerinde Pernille Wolder er solist i en perlerække
af julesange og salmer, hvor publikum i flere tilfælde inviteres til
fællessang med opbakning af det 20 mands store bigband.
Blue Rain Orchestra håber ved at fremføre orkestrets musik i
denne kirkelige ramme ikke mindst at give publikum en rigtig
god koncertoplevelse, men også samtidig vise at én af jazzens
facetter er det spirituelle.
Kirken er et godt sted at opleve jazzens livsbekræftende budskab.
Så sæt kryds i kalenderen d. 4.12. kl.19.30, og kom og syng med
på julens glade sange.
Dørene åbnes kl.19.00, men hvis du vil være sikker på at få en
plads, så køb billet forud.
Billetter købes for 100,- /stk. ved forudbestilles på:
Mobil: 20732455 eller mail: pernille.degel.olsen@gmail.com

Børnekor
Fanefjord kirkes børnekor øver på Fanefjord Skole sammen med kirkens organist,
Pia Dahl.
Vel mødt, - det er gratis og for elever i 3. – 6. klasse.
Der synges om torsdagen kl. 13.00 afslutning d. 6.12.
Yderligere information hos Pia Dahl, Fanefjord kirke,

Åbningstideri Fanefjord Kirke

Fanefjord:
Søndag 2. december 10.30
1.s. i advent.
Indsættelsesgudstjeneste af
ny præst Tine Preus Hansen.
Søndag 9. december 16.00
2.s. i advent Luciagudstjeneste
Søndag 16. december 10.30
3.s.i advent Højmesse
Onsdag 19. december 9.00
Skolegudstjeneste for
Fanefjordskolen
Mandag 24. december 13.00
Julegudstjeneste
Tirsdag 5. december 10.30
Juledag, Højmesse
Søndag 30. december 10.30
Julesøndag, Højmesse
Fanefjord Centret:
Onsdag 19. december 14:00

Kirkebil Kirke
Kirkegængere kan køre med
kirkebil til gudstjenester i
Fanefjord Kirke. Se hjemmesiden.

Menighedsrådsmøde Fanefjord
Plan for 2019 kommer senere.

Fanefjord Kirkevej 49, 4792 Askeby
Åbningstid: Mandag - søndag: kl. 08.00 - 18.00
Vil du sikre dig før besøget, at kirken ikke er optaget af
kirkelige handlinger, så kontakt kirkens graver Hanne Pia
Larsen, tlf.: 55 81 74 43, mail: fanefjordkirkegaard@mail.dk
Er du vandrer, cyklist, bilist, fastboende eller turist:
Husk kirken er et godt sted til fordybelse og til at samle
tankerne. Sæt dig roligt ind i kirkens stille rum, luk øjnene og se hvad der sker.

Kontakter
Både Bogø og Fanefjord.
Det er muligt at kontakte Bogø Kirkegårdskontor på
tlf. 24 91 55 89 - Ikke mandag
Sognepræsten pr. 1. december Tine Preus Hansen,
Midlertidig telefonnummer 71 75 60 28, Ikke mandag
Vikar for sognepræsyten til 30. november Anette Ejsing,
ae@anetteejsing.com, tlf. 53 55 53 38
Organist: Pia Dahl, tlf. 40 55 36 45 – mail: pdmusik@c.dk
Fanefjord:
Menighedsråd: v/formand Hans Tychsen, tlf. 55 89 30 69 –
mail: h.tychsen@mail.dk
Graver: Hanne Pia Larsen, tlf. 55 81 74 43 –
mail: fanefjordkirkegaard@mail.dk
Fanefjord kirkes hjemmeside: www.fanefjordkirke.dk
Kirken på Facebook ”Fanefjord Kirke”
Bogø:
Ønsker du kontakt til Bogø Menighedsråd med evt. forslag til
koncerter eller andre arrangementer så skriv til l7521@km.dk
Menighedsrådsformand: Anne (Trine) Thielemann,
24 27 14 15 – mail: abthielemann@gmail.com
Menighedsrådsmedlem: Helle Hansen 21 82 51 28
bogoekirke@gmail.com
Graver: Lotte Marchsteiner 24 91 55 89 – kirkegrd@gmail.com
Bogø Kirke ikke har ingen hjemmeside, men informationer vedr.
menighedsrådsmøder og arrangementer kan findes på
www.bogoetidende.dk eller www.bogø.eu
Vi er også på Facebook. Vi har en offentlig gruppe
der hedder: Bogø Kirke.

