FEBRUAR - MARTS 2019
i Fanefjord og Bogø kirker
Bogø

Gudstjenester

SYNG MED DAGE I SOGNEGÅRDEN
Med udgangspunkte i Højskolesangbogen,
vil organist Pia Dahl fortælle og vi synger sammen.
Torsdag d. 14. februar kl. 16
Torsdag d. 7. marts kl. 19
Torsdag d. 4. april kl. 19
Torsdag d. 9. maj kl. 19

Kyndelmissegudstjeneste
Bogø kirke søndag d. 3. februar kl. 15:00 med efterfølgende
pandekager i Sognegården
Vær med til en lys og varm eftermiddagsgudstjeneste for at markere Kyndelmisse på Bogø. Kyndelmisse er en
fest for lyset midt i vinterens mørke, selvom der stadig er et stykke
vej til lærkesang og udsprungne
bøgegrene.
Kom forbi kirken til nogle hyggelige timer sammen, hvor vi
serverer lækre kyndelmissepandekager i sognegården
efter gudstjenesten.

Bogø Kirke:
Søndag 3. februar 17.00
4.s.e. H3K Kyndelmisseandagt
Efterfølgende pandekager i
sognegården
Søndag 17. februar 9.00
Fromesse
Søndag 3. marts 13.00
Fastelavnsgudstjeneste med
konfirmander.

Fastelavnsgudstjeneste
Bogø kirke søndag d. 3. marts kl. 13:00
med konfirmander
Kom og oplev en anderledes gudstjeneste,
hvor det er årets konfirmander, der selv sætter
deres helt eget præg på et gudstjenesteforløb
med forskellige meningsfyldte indslag. Efter
gudstjenesten vanker der mundgodt til alle.
Kom gerne udklædte både børn og voksne.

BOGØ
Sognepræst:
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, pdmusik@c.dk
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.
Det er muligt at kontakte Bogø Kirkegårdskontor på
tlf. 24 91 55 89 - Ikke mandag
Ønsker du kontakt til Bogø Menighedsråd med evt. forslag til
koncerter eller andre arrangementer så skriv til 7521@km.dk
Menighedsrådsformand: Anne (Trine) Thielemann,
24 27 14 15 – mail: abthielemann@gmail.com
Menighedsrådsmedlem: Helle Hansen 21 82 51 28
bogoekirke@gmail.com
Følg os også på Facebook ”Bogø Kirke”

FANEFJORD
Sognepræst:
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, pdmusik@c.dk
Graver: Hanne Pia Larsen, tlf. 55 81 74 43 –
mail: fanefjordkirkegaard@mail.dk
Menighedsråd: v/formand Hans Tychsen, tlf. 55 89 30 69 –
mail: h.tychsen@mail.dk
Fanefjord kirkes hjemmeside: www.fanefjordkirke.dk
Kirken på Facebook ”Fanefjord Kirke”

Kære beboere, pårørende og personale på Fanefjord
Plejecenter.
Det kan være en stor omvæltning i livet at måtte flytte på plejehjem, oftest er det fordi man nu har behov for pleje og omsorg
og det kan være svært pludseligt at skulle vænne sig til at være
afhængig af andre.Der opstår ofte mange spørgsmål i forbindelse
med livets store overgange, f.eks. fødsel, indgåelsen af ægteskab,
sygdom og dødsfald og ligeledes ved den store overgang det er, at
måtte flytte fra eget hjem. Det kan være svært at tale om de mange
spørgsmål og følelser, der er forbundet med dette, både for den der
bor på plejehjemmet, for de pårørende og for personalet der forsøger at skabe så gode rammer som muligt.
Derfor har jeg nu aftalt med personalet på Fanefjordcenteret, at jeg
er tilstede en gang om måneden efter behov hver den første onsdag
i måneden efter gudstjenesten. Som præst har jeg tavshedspligt og
jeg vil gerne stille mig til rådighed for samtaler om stort og småt,
historiefortælling, sang, livsglæde og smil, hvad der nu måtte være
behov for at tale med en præst om. Tilbuddet gælder både Fanefjordscenteret beboere, deres pårørende og personalet. Den første
onsdag i hver måned fra kl. 15:00, her er jeg at finde i huset.
Skulle der være behov for at træffe mig på andre tidspunkter, så
kan jeg kontaktes på tlf. 29 26 50 05 eller mail: tiph@km.dk
Sognepræsten

Stemningskirke
Fanefjord:
Søndag 27. januar 10.30
3.s.e. H3K Højmesse
Torsdag 31. januar 20.00-21.00
Stemningskirke
Søndag 10. februar 10.30
Højmesse med dåb
Søndag 24. februar 10.30
Højmesse

Kontakter

Fanefjord Kirke og Fanefjordcentret

Fanefjord Centret:
Onsdag 6. februar 14:00
Onsdag 6. marts 14:00

Hjemmesider
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.

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

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!

Menighedsrådsmøde Fanefjord
Onsdag den 6. marts kl. 19.00 i Præstegården i Vollerup.
Onsdag den 3. april kl. 19.00 i Præstegården i Vollerup.

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.

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.

