FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
MAJ - JUNI 2019
Andet på Bogø

Gudstjenester

SOGNEMØDE Torsdag den 7. maj kl. 17.00 Bogø Sognegård
Her vil menighedsrådet fortælle om det næste års aktiviteter.
Det er også muligt at komme med forslag/ønsker.
Menighedsrådet sørger for kaffe og en lille kage. Alle er velkommen

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

Søndag den 12. maj kl. 14.00
Kim Larsen i Bogø Kirke kan vi ikke klare. Men i stedet kommer
Nikolaj Andersen og fortæller om Kim Larsen og vi synger sammen nogen af Kim’s sange.
FOREGÅR I BOGØ KIRKE - GRATIS ADGANG

Organisten fortæller
Torsdag d. 16. maj kl. 19 Bogø Sognegård
Organist Pia Dahl fortæller om sit 40årige arbejdsliv,
kombineret med nogle af hendes yndlings sange. Et
foredrag som mange måske kan spejle sig i, og som
man kan blive glad og bekræftet af at lytte til.

Fanefjord
Søndag den 28. april kl. 10.30
1.s.e påske, Højmesse ved
Anette Ejsing
Søndag den 12. maj kl. 10.30
3.s.e påske, Højmesse

Kl. 12.30:
Jasmin Szymanski
Julie Ysbæk Nielsen
Karla Kristina Møller Hansen
Kia Emma Petersen
Lise Nøhr Nielsen
Lucas Noah Holm
Magnus Brix
Oskar Pontoppidan Nielsen
Signe Spenner
Vanilla Rosenvinge Vibede
William Zachodnik Olsen
Zandra Sascha Juul Jensen

De ønskes alle STORT TILLYKKE. TPH / Sognepræsten.

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

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.

Friluftsgudstjeneste på Bogø
Mandag d. 10. juni kl. 11.00
Vi mødes på plænen foran den gamle
præstegård ved siden af kirken. Der er
lagt op til en utraditionel gudstjeneste
for alle sanser og for alle kirker i Stege-Vordingborg provsti.
Der eksperimenteres med formerne og flere af provstiets præster,
organist og kor fra provstiet samles til et stort kor. Derefter hygger
vi os ved grillen, hvor det vil være muligt frit at forsyne sig med
pølser, brød, øl og vand og få sig en snak med præsterne eller folk
fra nogle af Bogøs lokale foreninger. Der serveres kaffe og kage.
TPH / Sognepræsten

Menneskesønnen! Sådan hedder vores konfirmand materiale her i
sognene. Her sættes ord på, at Gud og mennesker hører sammen.
Noget af det vigtigste som kirken skal give videre er, at vi ikke er
alene! Gud er altid med os. At vi også vil Gud, det er det vi siger ja
til den dag vi bliver konfirmeret. Gud er med os på konfirmationsdagen, til fest og glæde, men også på de dårlige dage, når der er
tårer, vrede og tvivl. Guds kærlighed er større end os, større end døden og det skal siges, ikke kun én gang, men rigtigt mange gange til
de unge så de kan finde det frem, når de allermest har brug for det.
TPH / Sognepræsten

Fanefjord Kirke

Søndag den 19. maj kl. 10.30
4.s.e påske, Højmesse
Torsdag den 23. maj kl. 20.00
Gudstjeneste - Stemningskirke
Søndag den 30. maj kl. 10.30
Kristi Himmelfart, Højmesse
Søndag den 9. juni kl. 10.30
Pinsedag, Højmesse

Et STORT TILLYKKE til årets konfirmander 2019.

Konfirmation i Bogø kirke 2019
Fredag bededag d. 17. maj
Kl. 10.00:
Celia Toft Nielsen
Elisabeth Lykkegaard Rasmussen
Emil Agerlund Giambona
Gustav Neerup-Andersen
Ingrid Alvilda Thorlaksen
Johannes Nadim Winkel
Liv Alina Koch
Liva Imone Westerberg
Lucas Van Der Wehle Dörge
Otte Øager Jensen
Valdemar Bak Sværke

Konfirmation

Fanefjord Centret
Onsdag den 1. maj kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Onsdag den 5. juni kl. 14.00,
plejehjemsgudstjeneste

Bogø Kirke
Søndag den 5. maj kl. 10.30
2.s.e påske, Højmesse
Fredag den 17. maj kl. 10.00
St. Bededag, Konfirmation
Fredag den 17. maj kl. 12.30
St. Bededag, Konfirmation
Søndag den 26. maj kl. 10.30
5.s.e påske, Højmesse
Søndag den 2. juni kl. 10.30
6.s.e påske, Højmesse
Mandag den 10. juni kl. 11.00
2. pinsedag, Friluftsgudstjeneste

Menighedsrådsmøde Fanefjord
Onsdag den 15. maj kl. 19.00
i Præstegården i Vollerup,
Præstelundsvej 4

Redaktion
af denne side
Sogneopræst Tina Preus Hansen,
Johnni Buch 51 23 50 68,
Helle Hansen.

Stemningskirke
Torsdag d. 23. maj kl. 20.
Når tusmørket har sænket sig, og dagens
gøremål er vel overstået, så har du mulighed for at komme i stemningskirke i Fanefjord. Der er tale om en anderledes afslappet og uformel gudstjeneste med kristen meditation. Meditation betyder ”øvelse”, og 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

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 på telefon 29 26 50 05, senest kl. 12 dagen før for
hverdagsgudstjenester, og senest kl. 12 fredag før søndagsgudstjenester.
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.
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
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.

