FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
JULI - AUGUST 2019
Bogø kirke
Søndag d. 30. juni kl. 10:30
Gudstjeneste ved Præst
Kristina Eskelund Nielsen
Kom og hør Kristina Eskelund Nielsen
prædike ved højmessen i Bogø kirke.
Kristina er født blind, og hun er den
første blinde der gennemfører et teologistudium og bagefter får ansættelse i
folkekirken. Gudstjenesten afsluttes med kirkekaffe, hvor det vil
være muligt at tale med Kristina, der i mange sammenhænge har
åbnet fleres øjne for de muligheder en blind kan klare. Eller få en
snak med de andre kirkegængere, sognets præst og personalet.
Vel mødt!
TPH / Sognepræsten

Andet på Bogø

Muslinge-skallen

Gudstjenester

Fanefjord og Bogø kirker er helt særlige kirker med et flot ydre,
men også helt særlige inden i. Mange har nok siddet på bænkerækkerne og set de flotte udskæringer formet som muslingeskaller på
prædikestolene i de to kirker. Et symbol, der inden for kristendommen har en stor betydning.

Fanefjord
Søndag den 7. juli kl. 9.00
3. s.e. trinitatis, Højmesse
ved Anette Ejsing
Søndag den 21. juli kl. 9.00
5. s.e. trinitatis, Højmesse
ved Anette Ejsing
Prædikestol Fanefjord Kirke		

Sognetur 2019
Søndag d. 1. september – sæt X i kalenderen.
I år går turen til Maribo. Nærmere information følger.

Fanefjord Centret
Onsdag den 7. august kl. 13.30,
plejehjemsgudstjeneste
Prædikestol Bogø Kirke

Bogø Kirke
Søndag den 30. juni kl. 10.30
2. s.e. trinitatis, Højmesse ved
Kristina Eskelund Nielsen
Søndag den 14. juli kl. 10.30
4. s.e. trinitatis, Højmesse
Menighedsrådsmøde Bogø
Torsdag den 29. 8. 2019
afholdes i Sognegården, Bogø Hovedgade 177

Kontakter

Søndag den 28. juli kl. 10.30
6. s.e. trinitatis, Højmesse
Søndag den 4. august kl. 9.00
7. s.e. trinitatis, morgenandagt
ved Eva Brinck Jensen

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
Kirkebilen betales af de enkelte menighedsråd og bestilles hos præsten.
FANEFJORD: Fanefjord Kirkevej 49, 4792 Askeby
Åbningstid: mandag - søndag: kl. 8 - 18, men kontakt kirkens graver for
at sikre dig, at kirken er ledig.
Rundvisning i perioden 1. maj til 31. august. Kontakt kirkens organist.
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
Har du forslag til koncerter eller arrangementer så kontakt menighedsrådet .
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.

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

Muslingeskallen kan først spores tilbage til Afrodite, den skumfødte. Afrodite – gudinden for kærlighed, skønhed og frugtbarhed.
Hendes opstandelse kom fra en muslingeskal, som en fødsel. Muslingeskallen er et symbol på det livgivende kvindelige og dermed
også opstandelsen. Denne symbolik kan også ses i kristendommen,
hvor en perle i muslingen frigør sig uden at ændre på den skønne
musling – Som Jesus, der blev født uden at have ændret på Marias
jomfruelighed. Senere i Jesu liv siges det også, at Johannes Døber
brugte en muslingeskal til at hælde dåbsvandet over ham. I dag
har flere døbefonte også fået form efter en muslingeskal bl.a. Bertel
Thorvaldsens meget smukke dåbsengel fra 1827, der står i Vor Frue
kirke i København.
Sidst men ikke mindst er muslingeskallen også et vigtigt symbol
for nutidens pilgrimme, der kalder muslingeskallerne for ”jakobsskallen”. Ved den kendte spanske pilgrimsrute Caminoen kan
der købes muslingeskaller, som ofte bliver hængt om halsen eller
rygsækken ved vandringens begyndelse. Den tradition kan spores
tilbage til Sankt Jakob, der er bror til apostlen Johannes. Historien
handler om, at Sankt Jakob forsøgte at gøre den Iberiske halvø
kristen få årtier efter Jesu død. Da han vender tilbage, kommer han
i problemer med de romerske myndigheder, og han bliver halshugget. Sankt Jakobs disciple bortfører liget og sender det med en båd,
der ender ved Galiciens kyst.
Da båden ankommer til kysten, ser en ridder på hest båden, og
med det samme springer de ud efter båden for at få den sikkert i
land. Både rytter og hest ser ved første øjekast ud til at være druknet, men ved guddommelige kræfter overlever de begge.
Da de nærmer sig land, kan man
se, at der sidder noget på dem.
De kommer i land dækket af
skinnende, hvide muslingeskaller. Her er muslingeskallerne
igen et tegn på opstandelse, og
pilgrimmene tager muslingeskallen med sig - som et minde og
symbol på den forvandling, som
vandringen måske har haft.
TPH / Sognepræsten

Menighedsrådsmøde Fanefjord
Onsdag den 21. august kl. 19.00
afholdes i Præstegården i Vollerup, Præstelundsvej 4

