DECEMBER 2018 - JANUAR 2019
i Fanefjord og Bogø kirker
Bogø
SYNG MED DAGE I SOGNEGÅRDEN
Torsdag d. 10. januar 2019 kl. 16
Denne gang med Addi Vaupel.
Torsdag d. 14. februar kl. 16
Torsdag d. 7. marts kl. 19
Torsdag d. 4. april kl. 19
Torsdag d. 9. maj kl. 19
Varer ca. 1,5 time.
Vel mødt
Bogø Menighedsråd

Gudstjenester

Bogø Kirke:
Mandag 24. december 14.30
Julegudstjeneste
Mandag 24. december 16.00
Julegudstjeneste
Onsdag 26. december 10.30
2. juledag
Mandag 31. december 15.30
nytårsaftensdag
Søndag 6. januar 10.30
Højmesse
Efterfølgende serveres suppe
i Sognegården
Søndag 20. januar 10.30
2.s.e. H3K Højmesse med dåb

Kontakter

Både Bogø og Fanefjord.
Det er muligt at kontakte Bogø Kirkegårdskontor på
tlf. 24 91 55 89 - Ikke mandag
Sognepræsten:
Tine Preus Hansen, tiph@km.dk Kontakt 29 26 50 05 for kirkelige
handlinger, (mandag er fridag).
Organist: Pia Dahl, tlf. 40 55 36 45 – mail: pdmusik@c.dk
Fanefjord:
Menighedsråd: v/formand Hans Tychsen, tlf. 55 89 30 69 –
mail: h.tychsen@mail.dk
Graver: Hanne Pia Larsen, tlf. 55 81 74 43 –
mail: fanefjordkirkegaard@mail.dk
Fanefjord kirkes hjemmeside: www.fanefjordkirke.dk
Kirken på Facebook ”Fanefjord Kirke”
Bogø:
Ønsker du kontakt til Bogø Menighedsråd med evt. forslag til
koncerter eller andre arrangementer så skriv til l7521@km.dk
Menighedsrådsformand: Anne (Trine) Thielemann,
24 27 14 15 – mail: abthielemann@gmail.com
Menighedsrådsmedlem: Helle Hansen 21 82 51 28
bogoekirke@gmail.com
Graver: Lotte Marchsteiner 24 91 55 89 – kirkegrd@gmail.com
Det er muligt at kontakte Bogø Kirkegårdskontor på
tlf. 24 91 55 89 Ikke mandag.
Bogø Kirke ikke har ingen hjemmeside, men informationer vedr.
menighedsrådsmøder og arrangementer kan findes på
www.bogoetidende.dk eller www.bogø.eu
Vi er også på Facebook. Vi har en offentlig gruppe
der hedder: Bogø Kirke.

Kirkebil til Fanefjord Kirke

Kirkegængere i kan køre med kirkebil til gudstjenester i Fanefjord Kirke. Kirkebilen betales af menighedsrådene.
Kirkebilen bestilles hos sognepræsten senest kl. 12 dagen før for
hverdagsgudstjenester, og senest kl. 12 fredag for søndagsgudstjenester.

Redaktion

Sogneopræst Tine Preus Hansen 29 26 50 05, Johnni Buch
51 23 50 68, Helle Hansen, Bogø 21 82 51 28

Søndag 3. februar 17.00
4.s.e. H3K Kyndelmisseandagt
Efterfølgende pandekager i
sognegårde

Fanefjord Kirke
Hellig tre konger
Kristendommen handler om, at det vigtigste får du givet. Et
kirkeår, som får sin fylde, fordi Jesus kommer ind i det, fordi der
kommer et lys i vores verden, og han bringer det ind i vores liv, så
det kan høres og mærkes og åbner for et nyt perspektiv, der ligger
ud over vores eget liv. Det er i lyset af Jesus navn, at vi hvert år og
måske med hatten i hånden står foran et nyt år, og hvordan har vi
det så med den juleglæde, kan vi bevare den, når hverdagen melder sig? Her kommer Helligtrekongerstiden os imøde og selvom
Hellig trekongers søndag den 6. Januar er den dag, der markerer
afslutningen på julen, så er det her vigtigt, at vi har øje for, at de
tre vise mænd ikke i deres visdom selv opfandt ledestjernen, men
at de blev ledt til barnet i krybben. Det synger vi i N.F.S. Grundtvigs smukke salme ”Vi har og en ledestjerne, og når vi den følger
gerne, kommer vi til Jesus Krist. Denne stjerne lys og mild, som
kan aldrig lede vild, er hans Guddoms-ord det klare, som han os
lod åbenbare til at lyse for vor fod” (DDS 136 v. 6-7). Det er gode
ord at have med sig ind i det nye år. Ord om, at lade Gud være vores ledestjerne i livet og i døden og hvad der så end sker, så leder
Gud os den rigtige vej. De tre vise mænd var ikke i tvivl om, at
den stjerne de havde set, betød at et ganske særligt barn var blevet
født, og de besluttede sig for at opsøge det og fortælle forældrene,
hvilken særlig gave de havde fået. Hellig trekonger tiden vil ind,
ind dybt i os, og give os nyt lys inde i os, der hvor vi er knuste, der
hvor vi er svage. Der hvor vi er sarte og mislykkedes, der skal vi
hæves for vi er omfattet af Guds kærlighed, himmelglans og stjernedrys og som går med alle dage indtil verdens ende, så glæde og
taknemmelighed er det ,der fylder os. Det er det Gud ønsker for
os, og derfor er det vigtigt at blive mindet om, at Gud, der bærer
verden kan bære alt. Et håb i verden, en tilskyndelse for os alle,
så vi kan løfte hovedet med eller
uden hat og takke for livet med
håb om, at Guds lys også rammer
ned i alle verdens konflikter, og
hvor der er brug for det.
Glædeligt nytår.

Stemningskirke

Fanefjord:
Mandag 24. december 13.00
Julegudstjeneste
Tirsdag 25. december 10.30
Juledag, Højmesse
Søndag 30. december 10.30
Julesøndag, Højmesse
Søndag 13. januar 10.30
1.s.e. H3K Højmesse

31.1.2019 kl. 20.00 – 21.00
Når aftenmørket har sænket sig, og dagens gøremål er vel
overstået, så har du mulighed for at komme i stemningskirke i
Fanefjord torsdag d. 31. Januar kl. 20-21. Der er tale om en anderledes afslappet og uformel gudstjeneste med kristen meditation.
Meditation betyder ”øvelse”, og denne aften vil øvelsen være at
være tilstede i nuet, møde dig selv og Gud med ro og tid. Kristen
meditation er ikke en ny opfindelse, men har på forskellig vis
været praktiseret gennem kirkens historie som middel til åndelig
fordybelse. 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. Du er
velkommen til at tage tæppe med. Alle er velkomne!

Søndag 27. januar 10.30
3.s.e. H3K Højmesse
Torsdag 31. januar 19.00
Stemningskirke
Fanefjord Centret:
Onsdag 19. december 14:00
Onsdag 2. januar 14:00
Onsdag 6. februar 14:00

Menighedsrådsmøde Fanefjord
Onsdag den 23. januar
kl. 19.00 i Præstegården i
Vollerup.

Åbningstideri Fanefjord Kirke
Fanefjord Kirkevej 49, 4792 Askeby
Åbningstid: Mandag - søndag: kl. 08.00 - 18.00
Vil du sikre dig før besøget, at kirken ikke er optaget af
kirkelige handlinger, så kontakt kirkens graver Hanne Pia
Larsen, tlf.: 55 81 74 43, mail: fanefjordkirkegaard@mail.dk
Rundvisning i Fanefjord kirke tilbydes fra 1. maj til 31. august.
Er du vandrer, cyklist, bilist, fastboende eller turist:
Husk kirken er et godt sted til fordybelse og til at samle
tankerne. Sæt dig roligt ind i kirkens stille rum, luk øjnene og se hvad der sker.

