FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
DECEMBER 2019
Bogø Kirke
Familiegudstjeneste søndag d. 1. december kl. 16.30
Denne dag er der traditionen tro advents
gudstjeneste i Bogø Kirke. Dagens arrangement
starter - også traditionen tro - på møllen kl. 15,
hvor børnene skal finde julemanden. Derefter
går optoget ned gennem byen til pladsen
foran kirken, hvor juletræet bliver tændt, og
der serveres gløgg og knas (i samarbejde med
Dagli’brugsen Bogø) i sognegården og godteposer til børnene.
Advents gudstjenesten afslutter festlighederne kl. 16.30. Det skal
handle om adventskransen som hænger i de fleste kirker her op til
jul og i Bogø Kirke er det første lys tændt, men hvad går det med
advent, adventskalender og adventskrans ud på? Kom og hør!
Gudstjenesten er for kirkegængere i alle aldre.
TPH / Sognepræsten.

SYNG MED DAGE I SOGNEGÅRDEN
Med udgangspunkt i Højskolesangbogen,
vil organist Pia Dahl fortælle og vi synger
sammen i ca. 1,5 time.
Torsdag d. 12. december kl. 16.00

EN BOGØ’ER FORTÆLLER

1. onsdag i hver måned kl. 12.30
Onsdag d. 4. december Smed Leif Nowicki fortæller.
Menighedsrådet sørger for lidt at spise samt en øl/vand.

Fanefjord Kirke

Gudstjenester

Julehilsen fra din præst.
Om julen har Johannes Møllehave skrevet:

FANEFJORD
Søndag d. 8. december kl. 16.00,
2. søndag i advent, Luciagudstjeneste med Møn Skole, Fanefjord.
Torsdag d. 19. december kl. 9.00
Julegudstjeneste, Fanefjordskolen

”Hver jul skal den gamle historie fornys og lyse mere end de
julelys, der tændes i hele verden. For det var glæden, de hørte om,
trods afmagt, kulde og fattigdom. Den nat kom glæden til verden.
” Ja, nu er det jul igen og forventningens glæde og den søde juletid står for døren. Vi tænder lys og mindes dengang Guds søn blev
født ind i verden netop for at skabe glæde og fred i urolige hjerter,
fred mellem mennesker og barmhjertighed mod de små og svage
blandt os. Så julens højtid er både en stor gave og en stor opgave,
for freden, både den indre og den mellem mennesker. Så min opfordring til jer alle vil hermed være: Stands op, tænk over hvorfor
det blev jul! I ønskes alle en god adventstid, en glædelig jul og et
velsignet nytår af sognepræst Tina Preus Hansen.

Søndag d. 22. december kl. 9.00,
4. søndag i advent, Morgenandagt,
Eva Brinck
Tirsdag d. 24. december kl. 16.00,
Juleaften, Julegudstjeneste med
musikindslag
Onsdag d. 25. december kl. 10.30,
Juledag, Højmesse
Søndag d. 29. december kl. 10.30,
Julesøndag Højmesse med kransekage og champagne
FANEFJORDCENTRET
Onsdag d. 18. december kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Onsdag d. 8. januar kl. 13.30
Plejehjemsgudstjeneste

Luciagudstjeneste i Fanefjord Kirke
søndag d. 8. december kl. 16.00
2. søndag i advent holder vi traditionen tro stemningsfuld og familievenlig eftermiddagsgudstjeneste fyldt med lys og luciaoptog
ved elever fra Møn Skole, Fanefjord og skolens musiklærer Varna
Have. Luciadag er oprindeligt en festdag for den katolske helgen
Santa Lucia, hvis navn betyder lys. Denne tradition er i Danmark
blevet en del af adventstiden. Tag dit barn eller barnebarn med i
kirke og gør dig klar til at komme i julestemning når eleverne går
Lucia og synger Luciasangen og en række andre smukke julesange. TPH / Sognepræsten.

Menighedsrådsmøde Fanefjord

JULEKONCERT

Gospelkoret SOUL INVITATION i Bogø Kirke
lørdag den 14.12.2019 kl. 19.00. Gratis adgang

Menighedsrådsmøder Bogø
Torsdag den 6. februar kl. 17.00
Sognegården, Bogø Hovedgade 172

Babysalmesang i kirkerne
Fanefjord kirke 5.12. og 12.12. kl. 14
Gratis. Ingen tilmelding. Bare møde op. Medbring tæppe og siddepude.
Alder: 0-1 år. For børn og forældre på barsel.
Yderligere info: Pia Dahl, organist. pdmusik@c.dk

Kontakter
FÆLLES FOR FANEFJORD OG BOGØ:
Sognepræst Tina Preus Hansen, Præstelundsvej 4, 4792 Askeby.
Kontakt e-mail tiph@km.dk telefon 29 26 50 05 (mandag fridag).
Organist Pia Dahl, e-mail pdmusik@c.dk, 40 55 36 45
Kirkebil betales af de enkelte menighedsråd og bestilles hos præsten.
FANEFJORD KIRKE: Fanefjord Kirkevej 49, 4792 Askeby.
Åben man.-fre. kl. 8-18.
Kontakt kirkens graver for at sikre dig, at kirken er ledig.
Rundvisning 1. maj til 31. august. Kontakt kirkens organist på e-mail.
Graver Hanne Pia Larsen, 55 81 74 43, fanefjordkirkegaard@mail.dk
Menighedsrådsformand Hans Tychsen, 55 89 30 69, h.tychsen@mail.dk
Hjemmeside www.fanefjordkirke.dk
Facebook: Fanefjord
BOGØ: Bogø Hovedgade 177, 4793 Bogø By
Graver Lotte Marchsteiner 24 91 55 89 kirkegrd@gmail.com
Koncerter og Arrangementer, forslag skrives til 7521@sogn.dk
Menighedsrådsformand
Anne (Trine) Thielemann, 24 27 14 15 abthielemann@gmail.com
Information: www.bogoetidende.dk eller www.bogø.eu
Kirken på Facebook: Bogø Kirke.

BØGØ KIRKE
Søndag d. 1. december kl. 16.30
1. søndag i advent,
Familiegudstjeneste
Søndag d. 15. december kl. 10.30,
3. søndag i advent, Højmesse
Fredag d. 20. december kl. 8.00;
9.00:10.15 Skolegudstjenester,
Bogø Kostskole
Tirsdag d. 24. december kl. 12.30
og kl. 14.00, Juleaften
Julegudstjeneste
Onsdag d. 25. december kl. 9.00,
Juledag, Morgenandagt
Torsdag d. 26. december kl. 10.30.
2. juledag, Højmesse
Tirsdag d. 31. december kl. 15.00
kort gudstjeneste med efterfølgende kransekage og champagne

Redaktion
Sognepræst Tina Preus Hansen,
Johnni Buch 51 23 50 68,
Helle Hansen, Bogø 21 82 51 28

Torsdag den 9. januar 2020 kl. 19.00.
Afholdes i Præstegården i Vollerup, Præstelundsvej 4

Julehjælp
For mange af os er julen en dejlig højtid, hvor familie, hyggeligt
samvær og gaver er i centrum, men for nogle er det en svær tid, vi
går i møde, fordi de ikke har så mange penge
at gøre godt med. Begge vores menigheder vil
gerne være med til at gøre julen til en glædelig
højtid for alle.
Derfor er man velkommen til at søge om
julehjælp hos sognepræsten senest torsdag d.
12. december.
Ansøgningen kan sendes pr. post eller via mail til sognepræsten
på tiph@km.dk. Man er også velkommen til at give lidt til kirkebøsserne her i julen, hvorfra midlerne til julehjælpen primært
dækkes ind.
TPH / Sognepræsten.

Nytårsgudstjenester i begge kirker!
Fanefjord julesøndag
d. 29. december
og i Bogø tirsdag
d. 31. december
Julesøndag er der højmesse i
Fanefjord Kirke kl. 10.30 og
nytårsaften er der kort gudstjeneste i Bogø Kirke kl. 15.00. Vi afslutter året ved både at se tilbage
på året, der gik, og ved at se frem mod det kommende år. Efter
gudstjenesten i begge kirker ønsker vi hinanden et godt nytår med
et glas bobler og kransekage i kirken.
TPH / Sognepræsten

