FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
NOVEMBER & DECEMBER 2019
Bogø Kirke

Fanefjord Kirke

Gudstjenester

Søndag d. 10. november kl. 10.30,
præst Kristina Eskelund Nielsen
er prædikant.

Eftermiddagsgudstjeneste søndag d. 24. nov. kl. 15:00.
Oplev suset der kan få smilet og glæden frem, når vi får besøg af
Stubbekøbingkorets sangglade stemmer under ledelse af korleder
og dirigent Børge Eibye. Vi skal bl.a. lytte til nogle af Kim Larsens
sange som ”Papirklip”, ”Moder Jord”, ”Om lidt bliver her stille”
og andre skønne sange. Repertoiret er en bred blanding af nyt og
gammelt, klassisk og rytmisk krydret med fællessang og præstens
teologiske refleksioner over et par af Kim Larsens sange.
Alle er velkomne.
TPH / Sognepræsten.

SYNG MED DAGE I SOGNEGÅRDEN

Med udgangspunkt i Højskolesangbogen, vil organist Pia Dahl
fortælle og vi synger sammen i ca. 1,5 time.
Torsdag d. 14. november kl. 16.00
Torsdag d. 12. december kl. 16.00

FANEFJORD
Søndag den 3. november kl. 19.00
20. s.e. trinitatis, Allehelgens Gudstjeneste
Søndag den 10. november kl. 10.30
21. s.e. trinitatis, Højmesse med
dåb. Kristina Eskelund prædikant.
Søndag den 24. november kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret, Højmesse
Torsdag den 28. november kl. 20.00
Stemningskirke.
Søndag d. 8. december kl. 16.00
2. søndag i advent, Luciagudstjeneste med Møn Skole, Fanefjord.

EN BOGØ’ER FORTÆLLER

1. onsdag i hver måned kl. 12.30
Onsdag d. 6. november
Onsdag d. 4. december
Menighedsrådet sørger for lidt at spise samt en øl/vand.

Fredag d. 22. november
Menighedsrådet i samarbejde med
LOF. Marie Carmen Koppel giver
koncert i Bogø Kirke kl. 19.00.
Billetter købes særskilt på
tlf. 20 41 69 04 senest den 19/11.
Læs mere på:
www.lof.dk/vordingborg

Kom og hør Kristina Eskelund Nielsen
prædike ved højmessen i Fanefjord
kirke. Kristina er født blind, og hun er
den første blinde. der har gennemført 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 ting en blind kan klare. TPH / Sognepræsten.

FANEFJORDCENTRET
Onsdag den 6. november
kl. 13.30 Plejehjemsgudstjeneste

Søndag 10. november 2019 kl. 15.00
Barokkoncert med lokale musikere
Ann Turner Barokcello - uddannet på The Royal Academy of
Music i London
Sofie Lindhardt - Barokfløjte (travers) uddannet fløjtenist
på konservatoriet
Peter Fritsch - Lut uddannet på Hochschule der Künste i Berlin
Pia Dahl, Blokfløjte, orgel Kirkens organist.
Uddannet fra Musikkonservatoriet og cand.pæd. mus.
Der vil blive spillet musik fra perioden ca. 1650- ca. 1750, let
og god musik. Til eftertanke. Til underholdning. Til afslapning.
En god times tid. De fire musikere er lokale musikere og det er
bemærkelsesværdigt at vi i kommunen har 4 musikere, som har
ekspertise med den tidligere musik og dens opførelsespraksis.
Alle er velkomne. Arrangør: Menighedsrådet. Der er Fri entre

Onsdag d. 18. november kl.
14:00 Plejehjemsgudstjeneste

Menighedsrådsmøder Bogø

Afholdes i Sognegården, Bogø Hovedgade 177
Tirsdag d. 5. november 2019 kl. 17

Stemningskirke torsdag d. 28. november kl. 20.00.

Babysalmesang i kirkerne
Bogø Kirke 31.10. kl. 14
Fanefjord kirke 5.12. og 12.12. kl. 14
Gratis. Ingen tilmelding. Bare mød op.
Medbring tæppe og siddepude.
Alder: 0-1 år. For børn og forældre på barsel.
Yderligere info: Pia Dahl, organist. pdmusik@c.dk

Kontakter
FÆLLES FOR FANEFJORD OG BOGØ:
Sognepræst Tina Preus Hansen, Præstelundsvej 4, 4792 Askeby.
Kontakt e-mail tiph@km.dk telefon 29 26 50 05 (mandag fridag).
Organist Pia Dahl, e-mail pdmusik@c.dk, 40 55 36 45
Kirkebil betales af de enkelte menighedsråd og bestilles hos præsten.
FANEFJORD KIRKE: Fanefjord Kirkevej 49, 4792 Askeby.
Åben man.-fre. kl. 8-18.
Kontakt kirkens graver for at sikre dig, at kirken er ledig.
Rundvisning 1. maj til 31. august. Kontakt kirkens organist på e-mail.
Graver Hanne Pia Larsen, 55 81 74 43, fanefjordkirkegaard@mail.dk
Menighedsrådsformand Hans Tychsen, 55 89 30 69, tychsen@mail.dk
Hjemmeside www.fanefjordkirke.dk
Facebook: Fanefjord
BOGØ: Bogø Hovedgade 177, 4793 Bogø By
Graver Lotte Marchsteiner 24 91 55 89 kirkegrd@gmail.com
Koncerter og Arrangementer, forslag skrives til 7521@sogn.dk
Menighedsrådsformand
Anne (Trine) Thielemann, 24 27 14 15, abthielemann@gmail.com.
Information: www.bogoetidende.dk eller www.bogø.eu
Kirken på Facebook: Bogø Kirke.

BØGØ KIRKE
Søndag den 27. oktober
kl. 10.30
19. s.e. trinitatis Højmesse
Søndag den 27. oktober
kl. 12.00, Børnegudstjeneste
Søndag den 3. november
kl. 17.00
20. s.e. trinitatis, Alle helgen
Søndag d. 17. november kl. 9.00
22. s.e. trinitatis, morgenandagt, Præst Tine RavnstedLarsen Reeh.
Søndag den 24. november
kl. 15.00 Sidste søndag i kirkeåret, Musikgudstjeneste med
Stubbekøbingkoret
Søndag d. 1. december kl. 16.30
1. søndag i advent, familiegudstjeneste

Redaktion
Sognepræst Tina Preus Hansen,
Johnni Buch 51 23 50 68,
Helle Hansen, Bogø 21 82 51 28

Kom og vær med til en anderledes og afslappet gudstjeneste med
himmelsk nærvær og kristen meditation. Meditation betyder
”øvelse”. 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.

Menighedsrådsmøde Fanefjord

Afholdes i Præstegården i Vollerup, Præstelundsvej 4.
Onsdag den 30. oktober kl. 19.00
Onsdag den 13. november kl. 19.00
Afholdes i Præstegården i Vollerup, Præstelundsvej 4.

Allehelgensgudstjeneste i begge kirker!
Bogø Kirke kl. 17.00 og Fanefjord Kirke kl. 19.00.

Allehelgensdag falder altid på den første søndag i november og
ifølge traditionen er det den dag, hvor man mindes dem, der ikke
længere er iblandt os. Ved gudstjenesten vil navnene på dem, som
i årets løb er døde bliver læst op,
og der tændes et lys for dem.
Gennem de bibelske læsninger,
prædiken, musik og et par viser
af Franz Peter Schubert sunget
af Pernille Degel sættes ord på
det kristne håb om et evigt liv,
der rækker ud over døden og
bringer lys ind i mørket.
TPH / Sognepræsten

