FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
SEPTEMBER - OKTOBER 2019
Bogø Kirke
Kort morgenandagt. 1. september
Kom og få en fantastisk start på dagen med en kort morgenandagt
i Bogø Kirke. Vi ønsker
hinanden en god dag forud
for sogneudflugten med salmesang, humor og sjælelig
føde, hvor det skal handle
om ydmygelse og ophøjelse. Vi starter med at synge
N.F.S. Grundtvigs smukke
salme ”Morgenstund har
guld i mund”.
Alle er velkomne.
Vel mødt! TPH / Sognepræsten
Sognetur den 1. september 2019
Bogø Menighedsråd arrangerer sognetur. Turen går til Maribo Sø,
sejltur med Anemonen og rundvisning i Maribo Domkirke.
Der er morgenandagt i Bogø Kirke kl. 9.00
Kl. 10 er der afgang fra parkeringspladsen ved Sognegården.
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.
Vel mødt
Bogø Menighedsråd.
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. september kl. 19
Torsdag d. 3. oktober kl. 19
Torsdag d. 14. november kl. 16
Torsdag d. 12. december kl. 16
Løskøbelses gudstjeneste med musikalsk ledsagelse ved
Sofie Lindhardt og Peter Fritsch søn. d. 22. september kl. 14.
Der indbydes til festlig gudstjeneste i Bogø
Kirke i anledning af fejringen af Bogøs 250
års løskøbelsesjubilæum fra kronen.
Det skal handle om Bogø, at det ikke er
ligegyldigt, hvor vi kommer fra og hvad
vi er rundet af krydret med fællessang og
musik fra barokkens store komponister
som Henry Purcell og G.P. Telemann,
TPH / Sognepræsten
Om Peter
Peter Fritsch, som arbejder til dagligt som musikpædagog, er
uddannet på Hochschule der Künste i Berlin. I forbindelse med sin
koncertaktivitet hvor han spiller solistisk og i forskellige ensembler
har han også beskæftiget sig med at spille originalmusik fra renæssance og baroktiden på lut.
Om Sofie
Sofie Lindhardt er uddannet fløjtenist på konservatoriet og aktiv i
det lokale musikliv. Hun er ansat som kirkesanger i Keldby - Elmelunde sogn. Hun spiller på travers, som er en kopi af en tværfløjte fra 1730 fra Tyskland.

Gudstjenester

Menighedsrådsmøde Fanefjord
Onsdag den 18. september kl. 19.00
Afholdes i Præstegården i Vollerup, Præstelundsvej 4.

Fanefjord
Søndag den 8. september
kl. 10.30
12. s.e. trinitatis, Højmesse
Søndag den 22. september
kl. 10.30
14. s.e. trinitatis, Højmesse
Søndag den 6. oktober
kl. 14.00
16. s.e. trinitatis,
Høstgudstjeneste med høstsalg

Fanefjord Centret
Onsdag den 4. september
kl. 13.30
Plejehjemsgudstjeneste

Bogø Kirke
Søndag den 1. september
kl. 9.00
11. s.e. trinitatis, Morgenandagt
Søndag den 15. september
kl. 9.00
13. s.e. trinitatis, Morgenandagt
ved Alex Mark Knudsen
Søndag den 22. september
kl. 14.00
Løskøbelsesgudtjeneste med
musikindslag
Søndag den 29. september
kl. 14.00
15. s.e. trinitatis,
Høstgudstjeneste med høstsalg

Redaktion
Menighedsrådsmøde Bogø
Afholdes i Sognegården, Bogø Hovedgade 177
Tirsdag d. 8. oktober 2019 kl. 17

Fanefjord Kirke

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

Børneforestilling:
Søndag den 29. september kl. 16.00
Musikteatret Påfuglen præsenterer: ”Den lille Pige og Operasangerinden”. En Musikforestilling for børn (fortrinsvis 5-8 år) og
deres familier. Tag endelig søskende med! En forfatter skriver en
vidunderlig historie om en lille pige og en operasangerinde. Den
lille pige bliver kastet ud i angst og ensomhed. Operasangerinden
føler angst og ensomhed, da hun har mistet sit publikum. Mødes
de? Kan de hjælpe hinanden? Hvordan? Denne lille musikalske og
forunderlige historie tager udgangspunkt i at man skal passe på
hinanden, være gode venner, hjælpe hinanden og se på hinanden
med rummelighed. Kan vi med krop og stemme nærme os hinanden? Positivt og åbent. Der er efterfølgende rytmik med børnene,
hvor de kan afprøve på deres egen krop og stemme. Det vil være
fint, hvis børnene medbringer en pude/måtte til at sidde på under
forestillingen og til det efterfølgende rytmikforløb.
Medvirkende:
Iben Mazanti: Sang og tre roller: Forfatteren, Den lille pige, Operasangerinden.
Julie Holmegaard Schade: Akkordeon. Se mere på hjemmesiden.
Vel mødt! Menighedsrådet ved Fanefjord Kirke
Høstgudstjeneste, Høstsalg og Hotdogs
søndag d. 6. oktober kl. 14.
Vi fejrer høsten med stemningsfuld høstgudstjeneste i Fanefjord
Kirke. Efter gudstjenesten bydes
på grillede pølser og høstmarked. Har du frugt og grønt fra
haven, blomster, hjemmebag,
marmelade eller andet, så har du mulighed for at komme og opstille en bod i kirken eller våbenhuset. Tilmelding til bod skal ske til
sognepræst Tina Preus Hansen på mail: Tiph@km.dk.
Alle er velkomne! TPH / Sognepræsten

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.
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.

