FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
JANUAR & FEBRUAR 2020
Bogø Kirke
Søndag d. 12. januar højmesse og efterfølgende
suppe i sognegården.
Julen slutter først med Hellig tre
konger d. 6. januar. Det markeres i Bogø Kirke søndag
d. 12. januar. Det står i de Hellige tre kongers tegn, og jeg tør
godt love, at der skal synges de
kendte salmer om de tre kloge
hoveder. Efter gudstjenesten
tændes Helligtrekongerslysene i sognegården, hvor der også
serveres suppe. Kom og vær med til at slutte julen i Bogø Kirke”.
TPH/Sognepræsten

Stemningskirke i Bogø Kirke torsdag d. 23. januar kl. 19.00
Kom og vær med til en anderledes og afslappet gudstjeneste med
himmelsk nærvær og kristen meditation. Meditation betyder
”øvelse”. Denne aften går øvelsen ud på at være til stede i nuet,
møde dig selv og Gud med ro og tid. Kirkerummet vil være oplyst
af stearinlys og du har mulighed
for at tænde et lys i forbindelse
med en personlig bøn. Stemningskirke er for dig der har
brug for en pause i hverdagen,
tid til din tanke, eftertanke eller
slippe af med en tanke. Det
kræver ingen forudsætning at være med. Alle er velkomne! TPH/

FANEFJORD KIRKE
Søndag d. 29. december kl. 10.30,
Julesøndag, Højmesse med kransekage og champagne.
Søndag d. 5. januar kl. 10.30,
Helligtrekonger søndag, Højmesse
med konfirmander og efterfølgende kirkekaffe.
Søndag d. 19. januar kl. 10.30,
2. s.e. Helligtrekonger, Højmesse.
Onsdag d. 5. februar kl. 19.00
Kyndelmissegudstjeneste med oboist og kirkesanger Sanne Damore
og efterfølgende pandekager.

Sognepræsten.

SYNG MED DAGE I SOGNEGÅRDEN
Starter igen til februar. Med udgangspunkt i Højskolesangbogen,
vil organist Pia Dahl fortælle og vi
synger sammen i ca. 1,5 time.

EN BOGØ’ER FORTÆLLER

1. onsdag i hver måned kl. 12.30.
Onsdag d. 8. januar 2020 Torben
Møllenbak kommer og fortæller
om H.C. Andersen.
Menighedsrådet sørger for lidt at
spise
samt en øl/vand.

FANEFJORDCENTRET
Onsdag d. 8. januar kl. 10.30,
Plejehjemsgudstjeneste.
Onsdag d. 5. februar kl. 10.30,
Plejehjemsgudstjeneste.

Menighedsrådsmøder Bogø

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.

Sorg er kærlighed, der ikke
bliver gengældt. Sorg er kærlighed, der er blevet hjemløs. Sorg
er kærlighedens ekko, for uden
kærlighed ville vi ikke kunne
føle sorg. Det er vigtigt at have
andre at læne sig op ad. Mennesker der formår at lytte og
spørge. For sorgen går ikke over,
det er en kærlighed man ikke
kan komme af med. Derfor er det
godt at have et netværk. Familie og venner er en stor styrke. Men
en sorggruppe er en mulighed for at møde andre der kender til
sorg og smerte, forladthed og fortvivlelse. Har du brug for sådan
en gruppe eller kender du en. Giv en folder som ligger i vore to
kirkers våbenhuse eller ring - skriv til præsten. TPH/Sognepræsten.

Onsdag d. 5. februar kl. 19.00
Kyndelmisse musikandagt
med oboist og kirkesanger
Sanne Damore.
Kyndelmisse eller Missa cendelarum, som det hedder på latin,
betyder lysmesse. Som så mange
andre af vores helligdage har
også Kyndelmisse rødder i en
folkelig tradition, hvor den dag
er midvinter, at man nu er kommet halvvejs igennem vinteren
og derfor går mod lysere tider. I
Fanefjord Kirke markeres denne dag ved at holde en gudstjeneste,
hvor vi takker gud, for det lys han lod føde julenat, Jesus der selv
talte om, at vi ikke skulle sætte vores lys under en skæppe, men
på en lysestage, så det lyser for alle mennesker. Sådan et lys blev
han for os og særligt når mørket topper er det vigtigt at holde fast
i det lys han med sit liv og sin død gav, at han altid er der for os
med en udstrakt hånd. Det vil gennem sang, musik og ord være
temaet denne onsdag aften, hvor vi får musikledsagelse af vores
kirkesanger og oboist Sanne Damore. Efter gudstjenesten bydes
på kyndelmissepandekager til alle. Kom og vær med til denne
stemningsfulde aftensgudstjeneste. TPH/Sognepræsten.

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

Fanefjord menighedsråd har på møde den 13. november
konstitueret sig som følger:

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

Kontakter

Fanefjord Kirke

Gudstjenester

BOGØ KIRKE
Tirsdag d. 31. december kl. 15.00,
Nytårsaften, kort gudstjeneste med
kransekage og champagne.
Søndag d. 12. januar kl. 10.30,
1. s.e. helligtrekonger, Højmesse og
efterfølgende suppe i sognegården.
Torsdag d. 23. januar kl. 19.00,
Stemningskirke
Søndag d. 26. januar kl. 9.00,
3. s.e. helligtrekonger, Morgenandagt med Eva Brinck.
Søndag d. 2. februar kl. 16.00,
Sidste s.e. helligtrekonger og efterfølgende kyndelmissepandekager.

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

Formand Hans Tychsen
Næstformand Pernille Degel Olsen
Kirkeværge Søren U Jensen
Kontaktperson Karen Freiesleben Olsen
Kasserer Steffen Richter Nielsen
Medlem Søren Agger

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 bydes der på kransekage
og vi ønsker hinanden et godt nytår med et glas bobler i kirken.
TPH/Sognepræsten

