FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
APRIL - MAJ 2019
Andet på Bogø

Gudstjenester

SYNG MED DAGE I SOGNEGÅRDEN
Med udgangspunkte i Højskolesangbogen, vil organist Pia Dahl
fortælle og vi synger sammen i ca. 1 1/2 time
Torsdag den 4. april kl. 19.00
Torsdag den 9. maj kl. 19.00

Skærtorsdag
Skærtorsdag den 18. april efter Gudstjenesten
spisning i Sognegården.
Pris kr. 50,- pr. person. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Tilmelding til spisning til: Winni på tlf. 55 89 43 86 eller Charlotte
på tlf.: 21 39 93 95 - senest torsdag den 11. april

Cafétid med sognepræsten
Bogø sognegård
Kom og nyd en god kop te, kaffe
eller kakao, mens du får en snak med
præsten om det, som fylder i dit liv. I
præstens træffetid hver tirsdag fra kl.
15 - 17 kan du få en snak med din sognepræst om alt mellem
himmel og jord. Man skal ikke bestille tid - man kan bare dukke
op til en snak om det, man har på hjerte. Der kan være dage, hvor
jeg er fraværende pga. ferie eller lignende.

Bogø Kirke
Søndag den 31. marts kl. 10.30
Midfaste, Højmesse
Torsdag den 18. april kl. 17.00
Skærtorsdag bemærk spisning
efter gudstjenesten
Søndag den 21. april kl. 9.00,
Påskedag, morgenandagt
Mandag den 22. april kl. 10.30
2. Påskedag, Højmesse
Søndag den 5. maj kl. 10.30 2.
søndag efter Påske, Højmesse

Kontakter
Fælles for Fanefjord og Bogø:
Sognepræst Tina Preus Hansen, Præstelundsvej 4, 4792 Askeby,
tiph@km.dk Kontakt 29 26 50 05, (mandag er fridag).
Organist Pia Dahl, 40 55 36 45, pdmusik@c.dk
Kirkebil til Fanefjord og Bogø Kirker
Kirkegængere kan køre med kirkebil til gudstjenester i Fanefjord og
Bogø Kirker. Kirkebilen betales af de enkelte menighedsråd. Kirkebilen bestilles hos sognepræsten.
FANEFJORD: Fanefjord Kirkevej 49, 4792 Askeby
Åbningstid: mandag - søndag: kl. 8 - 18
Vil du sikre dig, at kirken ikke er optaget af kirkelige handlinger,
kontakt kirkens graver.
Rundvisning tilbydes i perioden 1. maj til 31. august.
Graver Hanne Pia Larsen, 55 81 74 43, fanefjordkirkegaard@mail.dk
Menighedsrådsformand Hans Tychsen, 55 89 30 69,
h.tychsen@mail.dk
Fanefjord Kirkes hjemmeside www.fanefjordkirke.dk
Kirken på Facebook: Fanefjord Kirke
BOGØ:
Graver Lotte Marchsteiner 24 91 55 89 kirkegrd@gmail.com
Ønsker du kontakt til Bogø Menighedsråd med evt. forslag til
koncerter eller andre arrangementer så skriv til 7521@sogn.dk
Menighedsrådsformand Anne (Trine) Thielemann, 24 27 14 15
abthielemann@gmail.com. Informationer vedr.
menighedsrådsmøder og arrangementer kan findes på
www.bogoetidende.dk eller www.bogø.eu.
Kirken på Facebook: Bogø Kirke.

Fanefjord
Søndag den 7. april kl. 10.30
Maria Bebudelse, Højmesse
Søndag den 14. april kl. 10.30
Palmesøndag, Konfirmation
Fredag den 19. april kl. 10.30
Langfredag, Liturgisk gudstjeneste
Søndag den 21. april kl. 10.30
Påskedag, Højmesse
Søndag den 28. april kl. 10.30
1.s.e påske, Højmesse ved
Anette Ejsing

Fanefjord Centret
Onsdag den 3. april kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Onsdag den 1. maj kl. 14.00,
plejehjemsgudstjeneste

Menighedsrådsmøder Fanefjord
Onsdag den 3. april kl. 19.00
i Præstegården i Vollerup.

Tak
STOR TAK til årets
konfirmander fra
Fanefjord og Bogø Kirker
for en festlig
fastelavnsgudstjeneste i
Bogø kirke 2019
sognepræsten

Palmesøndag d. 14. april kl. 10:30
her forventes følgende at blive konfirmeret
i Fanefjord kirke:
Daniel Mikkelsen,
Jack Petersen Bonde,
Louise Kristine Dahl Nielsen,
Lærke Borch Olsen,
Sebastian Benjamin Kjærgaard Nielsen,
Lea Gynthe Rasmussen.
De ønskes alle STORT TILLYKKE. TPH / Sognepræsten

Liturgisk gudstjeneste
Langfredag d. 19. april kl. 10:30
i Fanefjord kirke
Skærtorsdag indstiftede Jesus nadveren, der siden er
fejret hver søndag i snart 2000 år. Der er noget dybt
forunderligt ved det. Efter den store sejrsprocession palmesøndag
griber Jesus til det mest basale for os, nemlig måltidet, og binder
sig til det. Til brødet og vinen – og giver os næring til vores liv.
Langfredag er det korset, mørket og døden – og alligevel håbet. I
ord, tekster og salmer vil Jesus lidelseshistorie blive gennemspillet.
TPH / Sognepræsten

Påskeblomst, hvad vil du her?

Menighedsrådsmøder Bogø
Torsdag den 11. april kl. 17.00
Torsdag den 23. maj kl. 17.00
Afholdes i Sognegården, Bogø Hovedgade 177

Konfirmation i Fanefjord kirke

Redaktion
af denne side
Sogneopræst Tine Preus Hansen
29 26 50 05, Johnni Buch 51 23 50
68, Helle Hansen, 21 82 51 28

Nu hvor påsketiden er lige foran os, er det et øjeblik værd at kigge
200 år tilbage til, at Grundtvig skrev salmen: ”Påskeblomst, hvad
vil du her”. Siden salmen blev skrevet, har forståelsen af påskeliljen
ændret sig en hel del. Da Grundtvig skrev salmen, så man påskeliljen som noget ukrudt – som en mælkebøtte i græsplænen, man
får lyst til at rive op med rod, så snart man ser den. Påskeliljen
blev brugt som et nedladende slangudtryk overfor dem som kom
fra landet. Bondeknold, bonderøv og bonderosen, som voksede
ude på landet, var ikke at sammenligne med den smukke rose med
velduftende duft.
Da Grundtvig skrev salmen, var han midt i trediverne, og som
mange i den alder tænkte han, hvad skal det mon blive til? Han
var lige flyttet fra Udby ved Vordingborg og han tvivlede på sig
selv og fik ofte spørgsmålet: hvad vil du dog her? ”Påskeblomst fra
en landsby, en bondeknold uden duft, pragt og skær! Hvad vil du
dog her, hvem har mon lyst til at byde dig velkommen.” Det helt
unikke ved salmen er efter min mening, at da Grundtvig kiggede
på påskeblomsten, kunne han genkende noget i sig selv.
Salmen starter i det ydmyge fuld af spørgsmål og tvivl - men udover påskeblomster i naturen minder Grundtvig os om, at påskeblomsten er Kristus selv. En bondeblomst fra Nazareth, hvad vil du
dog her? Jesus var fattig og født ind i en familie, som var ydmyg
og intet udadtil var attraktivt. Jesus er billede på påskeblomsten,
der spirer frem, hvor alt er mørkt og koldt, der spirer op og vinder
over døden. På mange måder er påskeblomsten et billede på Jesus
liv, men også på hans død. Salmen kunne godt stoppe der, for nu
er Kristus opstået fra de døde, men så kommer der noget, som er
virkelig unikt for denne salme - spørgsmålet: ”Påskeblomst, har
vi noget at betyde?”. Grundtvig siger, at tilværelsen dybest set er
meningsløs, hvis ikke Kristus stod op af døde. Der er meget på
spil her, for uanset om man er bondeknold eller duftende rose, er
opstandelsen vigtig for os. Ifølge Grundtvig møder Kristus os i
nadveren, for som han siger: ”Hvordan kan døde opstå: Jeg ved
det ikke, men jeg så ham”. Jeg tænker, at det var det, Grundtvig
oplevede i nadver. Her var Kristus nærværende, og til sidst i salmen står ”ja, jeg ved at Krist stod op af døde”. Jeg synes, salmen
er fantastisk. Én, der tør stille de interessante spørgsmål, og tager
udgangspunkt i menneskelivet - selv i det mest ydmyge og skrøbelige. Udover, at Grundtvig kunne
se sit liv i lyset af påskeliljen, bruger han også påskeblomsten, fordi
den har en ganske særlig livskraft.
Den er en af de første forårsbebudere, og som gennem vinter og
regn spirer frem.
TPH / Sognepræsten

