FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
JUNI - JULI 2019
Andet på Bogø

Gudstjenester

Søndag den 2. juni kl. 11.30 ca. Efter højmesse – Sognemøde.
Her vil menighedsrådet fremlægge regnskabet for 2018 og fortælle
om planerne for det kommende år.
Søndag den 9. juni kl. 9.00
Pinsedag er en af de store dage i kirkeåret. Her fejres det, at Helligånden kom
som ildtunger til disciplene, og gjorde
dem i stand til at tale på alle sprog, så
de kunne gå ud i verden og fortælle om Jesus til alle folkeslag. Vi er
Jesu disciple af i dag og tro, håb, kærlighed, bøn og kirke giver kun
mening, fordi Gud er hos os i sin Ånd. Og så er det samtidig kirkens
fødselsdag. I den anledning indbydes til en forfriskende morgenandagt i Bogø Kirke, men først morgenbord med kaffe, te og en lille en
til halsen i sognegården ved siden af kirken kl. 8:00. TPH / Sognepræsten
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

Fanefjord
Torsdag den 30. maj kl. 10.30
Kristi Himmelfart, Højmesse
Søndag den 9. juni kl. 10.30
Pinsedag, Højmesse
Mandag den 10. juni kl. 11.00
Provstigudstjeneste på Bogø
Søndag den 23. juni kl. 14.00
1. s.e. trinitatis, Sommergudstjeneste, Fanefjord Skov
Søndag den 7. juli kl. 10.30
3. s.e. trinitatis, Højmesse
ved Anette Ejsing

Cafètid med præsten i 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.
Et STORT TILLYKKE til årets konfirmander 2019

Tirsdag d. 4. juni kl. 19.00
spiller Den Danske Degen
Duo koncert i Fanefjord
Kirke. Duoen består af
guitarist og lutenist Kristian
Buhl-Mortensen og blokfløjtespiller Pia Dahl, som også
er kirkens organist. Duoen
indspillede i 2014 en CD med titlen ”Divertissement”. Lyt til duoen
på YouTube. Søg på den Danske Degen Duo.
Til aftenens koncert spiller duoen stykker fra denne CD samt en
lille afdeling af populære melodier som f.eks. Ulrik Neumanns
”Kärleksvise” og temaet fra filmen ”Godfather”. Ligesom vi kan
glæde os til Carl Nielsens legendariske melodi ”Tågen letter”.
Koncerten lægger ud med musik fra Christian d. 4.s hof og bevæger sig gennem 1700tallet frem til i dag med iørefaldende temaer
og klange på lut, barokguitar og moderne akustisk guitar samt
blokfløjter i forskellige størrelser og klangfarver. Og naturligvis vil
musikerne undervejs fortælle både om instrumenterne, nogle af
komponisterne og musikken.
Alle er velkomne. Koncerten er gratis. Menighedsrådet er arrangør.

Menighedsrådsmøde Fanefjord
Onsdag den 12. juni kl. 19.00
i Præstegården i Vollerup, Præstelundsvej 4

Søndag d. 23. juni kl. 17.00 Skt. Hans i Sognegården.
Arrangementet annonceres senere, men se bogø.eu eller
bogoetidende.dk
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. TPH / Sognepræsten

Koncert

Sommergudstjeneste
Fanefjord Centret
Onsdag den 5. juni kl. 13.30
Plejehjemsgudstjeneste
Onsdag den 3. juli kl. 13.30,
plejehjemsgudstjeneste

Bogø Kirke
Søndag den 2. juni kl. 10.30
6. s.e. påske, Højmesse
Søndag den 9. juni kl. 9.00
Pinsedag, morgenandagt
Mandag den 10. juni kl. 11.00
2. pinsedag, Provstigudstjeneste
udendørs, flere prædikanter
Søndag den 16. juni kl. 10.30
Trinitatis, Højmesse
Søndag den 30. juni kl. 10.30
2. s.e. trinitatis, Højmesse ved
Kristina Eskelund Nielsen

Menighedsrådsmøde Bogø
Torsdag den 29. august
kl. 17.00 afholdes i Sognegården, Bogø Hovedgade 177

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

Søndag d. 23. juni kl. 14.00
Sommergudstjeneste ved Fanefjord Skovpavillon. Ja, inden vi ser
os om, er det sommer!
Dejligt. Igen i år vover vi
pelsen og flytter ud under
Vor Herres blå himmel.
Der bliver stillet stole op
foran udendørsalteret, og
efter gudstjenesten bydes
på kaffe, te, øl og lagkage.
”Gak ud min sjæl, betragt
med flid i denne skønne
sommertid Guds underfulde gaver” DDS 726 Vel
mødt!
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
Kirkebilen betales af det enkelte menighedsråd og bestilles hos præsten.
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 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.

