MARTS - APRIL 2019
Fanefjord og Bogø kirker
Bogø Kirke
Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 3. marts kl. 13.00 Fastelavnsgudstjeneste 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.

Andet på Bogø
SYNG MED DAGE I SOGNEGÅRDEN
Med udgangspunkte i Højskolesangbogen, vil organist Pia Dahl
fortælle og vi synger sammen i
ca. 1 1/2 time
Torsdag den 7. marts kl. 19.00
Torsdag den 4. april kl. 19.00
Torsdag den 9. maj kl. 19.00

Gudstjenester

Bogø Kirke
Søndag den 3. marts kl. 13.00
Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 17. marts kl. 10.30
2. s. i fasten, Højmesse ved
præst Tine Ravnsted – Larsen
Reeh
Søndag den 31. marts kl. 10.30
Midfaste, Højmesse

Cafétid
Cafétid 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. Vel mødt!
Bemærk, der kan være dage med aflysning hvor præsten er fraværende pga. ferie eller lignende.

Fanefjord
Søndag den 24. februar
kl. 10.30 Højmesse
Søndag den 10. marts kl. 9.00
1. s. i fasten, morgenandagt
ved præst Anette Ejsing
søndag den 24. marts kl. 10.30
Seksagesima, Højmesse.

Menighedsrådsmøder Bogø
Torsdag den 14. marts kl. 17.00
Torsdag den. 11. april kl. 17.00
Afholdes i Sognegården, Bogø Hovedgade 177

Kontakter
BOGØ:
Sognepræst
Tina Preus Hansen, tiph@km.dk Kontakt 29 26 50 05, (mandag er fridag).
Organist Pia Dahl, 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.
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
abthielemann@gmail.com
Menighedsrådsmedlem Helle Hansen 21 82 51 28
bogoekirke@gmail.com
Bogø Kirke har ikke ingen hjemmeside, men informationer vedr.
menighedsrådsmøder og arrangementer kan findes på
www.bogoetidende.dk eller www.bogø.eu. Vi er også på Facebook.
Gruppen hedder: Bogø Kirke.
FANEFJORD:
Sognepræst
Tina Preus Hansen, tiph@km.dk Kontakt 29 26 50 05, (mandag er fridag).
Organist Pia Dahl, 40 55 36 45, pdmusik@c.dk
Graver Hanne Pia Larsen, 55 81 74 43, fanefjordkirkegaard@mail.dk
Menighedsråd v. formand: Hans Tychsen, 55 89 30 69,
h.tychsen@mail.dk
Fanefjord Kirkes hjemmeside www.fanefjordkirke.dk
Kirken på Facebook: Fanefjord Kirke

Fanefjord Centret
Onsdag den 6. marts kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste
Onsdag den 3. april kl. 14.00
Plejehjemsgudstjeneste

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.

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

Forår
Forår og Påske – trods trusler står Dorothea ved sin tro
Den smukke Dorothealilje, som blomster i foråret, er opkaldt efter den kvindelig helgen Skt.
Dorothea. Hun er ofte afbilledet med langt hår,
liljestilk i den ene hånd, kurv med æbler i den
anden og krone på hovedet.
Dorothea var en helt almindelig ung pige, som
levede et sted i det græske område omkring år
300. Hendes navn betyder ”Gudsgave”.
Dorothea er kristen i en tid, hvor det er farligt at
bekende sig til kristendommen.
Den romerske kejser går ind for kristenforfølgelser og finder unge, kristne kvinder, som de tvinger til at afsværge deres tro, og fremstiller dem
for folk for at vise, at det er dumt at blive kristen.
De vil have de unge piger til at stå frem for alle og sige:
”Vi har forladt kirken, vi er kommet til fornuft”. Men det går bare
ikke så let, som de tror.
De får Dorothea til at indrømme, at hun er kristen. Derefter taler
de hårdt til hende for at få hende til at afsværge tro og fornægte
Jesus, men selvom hun bliver truet med dødsstraf, står hun fast på
sin tro. Dorotheas flotte svar på den trussel er blevet husket siden.
Det lyder: ”Jeg glæder mig til at vandre i min brudgoms have og
plukke æbler og roser sammen med ham!”. Dorothea nægter altså
at svigte sin tro, og derfor bliver hun dømt til døden. På vejen ud til
henrettelsen er der en af forhørslederne, der hånligt siger til hende:
”Så send os da nogle æbler og roser!” . Han mener, at nu får vi lige
straks at se, at den have ikke er virkelig. ”Ja, det skal jeg!” siger
Dorothea.
Ved henrettelsespladsen kommer der en lille dreng hen til Dorothea
med en fletkurv med glatte, friske æbler og ranke roser. Det sker
den 6. februar, og derfor er det et under.
Dengang kunne man ikke få friske æbler og roser i februar. Hun
kan dermed gå styrket i døden og fortsætte ind i paradisets have.
Dog tænker hun ikke kun på sig selv. Hun sender drengen hen til
den forhørsleder, der bad om æbler og roser fra paradisets have.
Da han ser kurven, bliver han straks overbevist og omvender sig til
kristendommen.
Troen får ret: Også dér, hvor man ikke skulle tro det muligt, også
dér er Gud. Mirakler sker. Sorg vendes til glæde, livet vinder, som
når Langfredags mørke overstråles, brydes og gennemstråles af
Påskemorgens lys.
Vi har jo nogle blomster, der kommer meget tidligt ude i vores
haver, det er vintergækker. Den tidlige kender vi alle sammen godt.
Den anden, der kommer lidt senere, er mere kraftig i stilken med
en lille klokke og med grønne dutter på bladene. Den hedder Dorothealilje, opkaldt efter hende her Dorothea.
Dorothealiljen kommer op af jorden på trods af kulde og mørke og
lyser op for os i det tidlige forår og vidner om, at foråret og lyset
heldigvis kommer tilbage efter vinterens mørke.
Sognepræsten

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

Åbningstider i Fanefjord Kirke
Fanefjord Kirkevej 49, 4792 Askeby
Åbningstid: Mandag - søndag: kl. 8 - 18
Vil du sikre dig, 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 i perioden 1. maj
til 31. august. Kontakt kirkens organist.
Er du vandrer, cyklist, bilist,
turist eller fastboende: 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.

