FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
OKTOBER - NOVEMBER 2019
Bogø Kirke
Børnegudstjeneste
søndag d. 27. oktober
kl. 12.00
Kom og vær med til en
kort efterårsgudstjeneste i børnehøjde særligt
tilrettelagt for børn og
deres familier. Det er
blevet mørkt og koldt udenfor, vi søger indenfor i vore varme huse.
Vi tænder lys, som skal få håbet til at lyse op i efterårsmørket og
venter på at lyset og foråret skal komme tilbage. Vi skal synge enkle salmer, hører historie fra Biblen gennem fortælling, be´ til Gud,
fejrer nadver med brød og druesaft.
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. 3. oktober kl. 19
Torsdag d. 14. november kl. 16
Torsdag d. 12. december kl. 16
EN BOGØ’ER FORTÆLLER
1. onsdag i hver måned kl. 12.30
Onsdag d. 2. oktober - Hvorfor flyttede du til Bogø?
v/ Winni Børresen
Onsdag d. 6. november
Onsdag d. 4. december
Menighedsrådet sørger for lidt at spise samt en øl/vand.
SÆT X I KALENDEREN:
FREDAG D. 22.11.2019
I samarbejde med LOF.
Marie Carmen Koppel giver
koncert i Bogø Kirke
Menighedsrådsmøde Bogø
Afholdes i Sognegården, Bogø Hovedgade 177
Tirsdag d. 8. oktober 2019 kl. 17

Gudstjenester

Børneforestilling:
Søndag den 29. september kl. 16.00
Musikteatret Påfuglen præsenterer:
”Den lille Pige og Operasangerinden”.

Fanefjord
Søndag den 6. oktober
kl. 14.00
16. s.e. trinitatis,
Høstgudstjeneste med høstsalg
Søndag den 20. oktober
kl. 10.30
18. s.e. trinitatis
Højmesse
Onsdag den 23. oktober
kl. 19.00
Stemningskirke
Søndag den 3. november
kl. 19.00
20. s.e. trinitatis
Allehelgens Gudstjeneste

Fanefjord Centret
Onsdag den 2. oktober
kl. 13.30
Plejehjemsgudstjeneste

NYT BABYSALMESANG I KIRKERNE
Bogø Kirke .... 24.10. kl. 11 og 31.10. kl. 14
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, 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.

Fanefjord Kirke

Bogø Kirke
Søndag den 29. september
kl. 14.00
15. s.e. trinitatis
Høstgudstjeneste med efterfølgende suppe i våbenhuset
Søndag den 13. oktober
kl. 10.30,
17. s.e trinitatis
Højmesse
Søndag den 27. oktober
kl. 10.30
19. s.e. trinitatis
Højmesse
Søndag den 27. oktober
kl. 12.00
Børnegudstjeneste
Søndag den 3. november
kl. 17.00
20. s.e. trinitatis
Allehelgens gudstjenesten

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

Høstgudstjeneste, Høstmarked og høstpølser
søndag d. 6. oktober kl. 14.00
Vi fejrer høsten med en ekstra festlig gudstjeneste med de dejlige
og velkendte salmer, masser af god musik fra den lokale musikgruppe DYKKER og en smuk pyntet kirke. Efter gudstjenesten
er det muligt frit at forsyne sig med høstpølser og måske få lidt
valnødder, æbler m.m. med hjem ved at støtte mennesker i nød
gennem den landsdækkende indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
- Høstindsamling 2019. Alle børn og barnlige sjæle som kommer i
kirken kan tegne eller farve frugter og grønt. Tegningerne vil blive
hængt op som udsmykning i våbenhuset. TPH / Sognepræsten
Højmesse og velkomstgudstjeneste for årets kommende
konfirmander søndag d. 20. oktober kl. 10:30
Efter gudstjenesten, hvor det
skal handle om det centrale i
kristendommen, nemlig næstekærligheden vil der være orienteringsmøde for kommende
konfirmander og deres forældre om konfirmandundervisningens forløb samt andre
praktiske oplysninger. Det vil
være muligt at stille spørgsmål
og møde de andre konfirmander og deres forældre.
Bagefter bydes på sandwich og
noget
at drikke.
TPH / Sognepræsten
Stemningskirke onsdag d. 23. oktober kl. 19
Når tusmørket har sænket sig og dagens
gøremål er vel overstået, så 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 tilstede 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 / Sognepræsten
Menighedsrådsmøde Fanefjord
Onsdag den 30. oktober kl. 19.00
Afholdes i Præstegården i Vollerup, Præstelundsvej 4.
Søndag den 10. november kl. 15.00
Barokkoncert, flere oplysninger følger.

