MAJ 2018
i Fanefjord og Bogø kirker
Arrangementer på Bogø
Vi synger fra højskolesangbogen
Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 16.00
Med udgangspunkt i højskolesangbogen vil organist Pia
Dahl fortælle og vi synger sammen.
Der serveres kaffe.
ALLE ER VELKOMMEN.
Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 16.00
DET FOREGÅR I SOGNEGÅRDEN PÅ BOGØ,
OG VARER CA. 1,5 TIME.
Menighedsrådsmøde på Bogø:
Onsdag d. 23. maj 2018 kl. 16:30
i Sognegården. her fremlægges budgettet for 2019.
Alle er velkommen.

Gudstjenester
Bogø Kirke:
Søndag 29. april 10:30
Højmesse
Søndag 20. maj 09:00
Gudstjeneste - Pinsedag
Søndag 27. maj 10:30
Højmesse
Ang. 13. og 21. maj
se notitser andet sted i
annoncen. Der er fællesgudstjenester for
Vordingborg og Stege
provsti i Stege.

Konfirmander

Fanefjord:
Fredag 27. april 10:30
Højmesse Store Bededag
ved/Elisabeth Knox-Seith
Søndag 6. maj 10:30
Gudstjeneste
Søndag 13. maj 10:30
Fælles gudstjeneste i Stege
Søndag 20. maj 10:30
Gudstjeneste - Pinsedag
Mandag 21. maj 11:00
2. Pinsedag
Fælles Friluftsgudstjeneste
i Stege
Fanefjord Centret:
Onsdag 2. maj 14:00
Gudstjeneste

Børnekoret
Kontakter

Bogø:
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
Redaktion af denne side:
Aske Emil Olsen, Johnni Buch tlf. 51 23 50 68 og
Helle Hansen, Bogø 21 82 51 28

For et par år siden var jeg på
besøg i Vilnius, Litauen. Min
gæstgiver viste mig stolt en flot
bog om Danmark, på litauisk.
Her var de smukkeste fotos.
Vores region var repræsenteret
ved fotos af … Fanefjord Kirke.
”Her er jeg ansat, fortalte jeg,
og jeg har holdt højskolekurser om de flotte kalkmalerier. I
dag er det mig, der fortæller besøgende om kirken og kalkmalerierne.”
Og besøgende er der masser af, - hele sommerhalvåret kommer turister vandrende, og på cykel, i bil og i bus for at se
kirkens kalkmalerier. Pensionistforeninger og menigheder,
aftenskoler og kunstforeninger fra nær og fjern besøger kirken
og får et lille foredrag om kalkmalerierne. Det er også muligt
for lokale foreninger og interesserede at booke et foredrag.
Kalkmalerierne er skabt i sidste halvdel af 1400tallet, men allerede omkring 1660`erne blev de kalket til, - fordi den reformerte kirke ikke længere havde brug for den moraliserende lære,
de repræsenterer. Et af kirkens kendteste motiver finder man
bagest i kirken: 2 tørklædeklædte kvinder sidder på en bænk
og sludrer med hinanden, mens fanden selv tager notater.
Gad vide, hvad de taler om, som her i 1400tallet er forsynet
med ”big brother is watching you”?
I våbenhuset ligger Annett Scavenius` fine bog ”Elmelundemesteren i Fanefjord Kirke” udg. ved ”Vandkunsten”.
Den kan købes af kirkens graver eller betales med mobil pay.
Rundvisning i kirken tilbydes i perioden 1. maj til 31. august
Kontakt organist Pia Dahl på tlf. 40 55 36 45 eller pdmusik@c.dk
Velkommen i Fanefjord Kirke, Pia Dahl, organist.

Arrangementer i Fanefjord
Kirkens aktivitet flytter til Hårbølle:
Fanefjord Kirke indbyder til fællessang efter højskolesangbogen tirsdag d. 24.4. kl. 19.00 i Hårbøllehuset,
Vindebækvej 48, Askeby.
Det er menighedsrådet og kirkens organist, Pia Dahl, som
står for arrangementet i tæt samarbejde med bestyrelsen for
Hårbøllehuset. Vi skal synge udvalgte sange, som krydres
med historier om melodier og tekster. Det hyggelige samvær
omkring flyglet er gratis og varer ca. 1½ time.
Alle er velkomne. Kaffe og te kan købes.
Menighedsrådsmøde Fanefjord:
Onsdag d. 2. maj 2018 kl. 19:00 - 21:00
i Præstegården i Vollerup.
24. maj 19.00 Regnskab 1.kvt Foreløbigt budget 2019,
Præstegården i Vollerup

Fællesgudstjeneste i Stege

Både Bogø og Fanefjord:
Sognepræst: Aske Emil Olsen, tlf. 55 81 70 05 og
29 26 50 05 – mail: aeo@km.dk
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 kalkmalerier

Børnekoret ved Fanefjord
Kirke:
Børnekor på Fanefjord
Skole torsdage således:
d. 3.5. kl. 13.00
d. 17.5. kl. 13.00 - sidste
gang
d. 18.5. kl. 8.00 optræden til
morgensamling på skolen
Gratis at deltage.
Alle er velkomne
3. – 6. klasse
Korleder: Pia Dahl, organist ved Fanefjord- og Bogø
Kirker

I Stege Kirke og evt. på volden ved Mølleporten.
13. maj kl. 10:30 Fælles festgudstjeneste for Vordingborg
og Stege provsti i anledning af Steges 750 års købstadsjubilæum i Stege Kirke.
21. maj kl. 11:00 2. pinsedag.
Friluftsgudstjeneste, der involverer hele Stege og Vordingborg provsti. Man forventer at det skal foregå på
volden ved Mølleporten. Gudstjenesten starter med en
workshop kl. 11, hvor der arbejdes med elementer til den
efterfølgende gudstjeneste.

Hjemmesider
Fanefjord kirkes hjemmeside:
www.fanefjordkirke.dk
Bogø Kirke ikke har ingen hjemmeside, men informationer vedr.
menighedsrådsmøder og arrangementer kan findes på
www.bogoetidende.dk eller www.bogø.eu

