FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
MAJ & JUNI 2020
Kirkeorientering!
Flere gudstjenester og arrangementer i Fanefjord og Bogø Kirker er
aflyst for at hindre covi-19 i at sprede sig.
BEMÆRK! Der kan ske ændringer i datoer og tidspunkter. Disse
vil blive offentliggjorte på hjemmesiderne www.fanefjordkirke.dk
og www.bogoekirke.dk og på vores Facebooksider.
Konfirmandundervisning er indstillet eller foregår online.
Vielser, begravelser, bisættelser og dåb vil kunne finde sted med
stærkt reduceret antal deltagere og uden offentlig adgang.
Kirken vil kun være åben i forbindelse med disse handlinger.
Pas godt på jer selv og hinanden. :-)

MENIGHEDSRÅDSVALG
Hvis du er fyldt 18 år, medlem af folkekirken og
har lyst til at være med til at give kristendommen
og kirkelivet, de bedste vilkår i dit sogn, kan du
stille op til valget som afholdes d. 15. sept. Hvis du
er nysgerrig på hvad menighedsrådet laver, hvilke
aktiviteter der arrangeres, og hvordan du kan stille
op, afholder menighedsrådene orienteringsmøde
NY DATO tirsdag d. 9. juni.
Fanefjord: Kl. 19, KOK&RUL,
Fanefjord Kirkevej 11, 4792 Askeby.
Bogø: Kl. 17 i Sognegården på Bogø, Bogø Hovedgade 172, 4793 Bogø By.
Her vil du også blive orienteret om arbejdet de sidste fire år, høre om planer og
have mulighed for at stille spørgsmål til det siddende menighedsråd. Du vil blive
orienteret om dato for valgforsamlingen, som er en slags generalforsamling, og
antallet af kandidater der er brug for.
På mødet d. 15. september, også hos KOK og RUL og i sognegården på Bogø, er
du med til at vælge hvem der skal sidde i menighedsrådene, og du har mulighed
for selv stille op som kandidat. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet.
Kandidaterne præsenterer sig selv, der er mulighed for debat, og der gennemføres
en skriftlig afstemning. I vores pastorat er der tale om to menighedsråd, henholdsvis Fanefjord og Bogø. Det vil også være muligt at indlevere en helt ny kandidatliste, og i tilfælde af flere lister betyder det, at der skal gennemføres et afstemningsvalg. Kom og vær med til at sætte dit præg på hvad din kirke skal de næste fire år.
Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier og ældre, eller
andre tiltag som musikgudstjenester og meditationsgudstjenester eller noget helt
andet. For yderligere information henvises til hjemmesiderne: www.valgportalen.
menighedsraad.dk eller www.menighedsraadsvalg.dk

Gudstjenester

(EVANGELIETEKSTEN MATT 28, 1-8).

FANEFJORD KIRKE

Gudstjenestelisten som
planlagt, men vi ved jo ikke
(check hjemmesiden)
Søndag d. 26. april kl. 10:30,
2. s.e. påske - AFLYST
Søndag d. 10. maj kl. 10:30,
4. s.e. påske – AFLYST
Søndag d. 17. maj kl. 9:00,
5. s.e. påske, morgenandagt.
Torsdag d. 21. maj kl. 14:00,
Kristi himmelfart, i Liselund
parken - AFLYST
Søndag d. 24. maj kl. 10:30,
6. s.e. påske, højmesse.
Søndag d. 31. maj kl. 10:30,
Pinsedag, højmesse.
Mandag den 1. juni kl. 11.00
Anden pinsedag, Provstiets
Friluftsgudstjeneste på Bogø.
FANEFJORDCENTRET
Onsdag d. 6. maj kl. 11 –
AFLYST
Onsdag den 3. juni kl. 11.

Menighedsrådene

Aktiviteter
INFORMATION FRA KIRKEVÆRGEN:
Selv om Bogø kirke og sognegård er lukket, sker der mange ting. I kirken er knæfaldet ved alteret skiftet ud og der er malet. Salmebogsholderne ved kirkebænkene er repareret og malet, loftet i våbenhuset er også nymalet. Alt dette så kirken
fremstår flot når den åbner igen. I sognegården er alle vinduer ordnet og den lille
stue er nu ved at blive malet. I nær fremtid vil parkeringspladsen også få nyt
udseende. Kirkegården er også meget flot, for graveren arbejder hårdt, og som
hun siger: ukrudtet vokser lige meget hvor meget virus der er omkring os. Pas
godt på jer selv og pas godt på hinanden Menighedsrådet.

Hjemmeside: www.bogoekirke.dk
Bogø Kirke har fået en ny hjemmeside. Her kan man finde information om menighedsrådet, de ansatte og selvfølgelig om hvordan man kommer i kontakt med præsten. Der er også praktiske
oplysninger om livets begivenheder. Siden indeholder en kalender over gudstjenester og de aktiviteter der er i kirken og i
Sognegården. Senere kommer der tilmelding til konfirmation. Vi
vil selvfølgelig stadig også informere via www.bogoetidende.dk
og www.bogø.eu

Menighedsrådsmøde Bogø

Præstens prædikentale Påskedag

BOGØ KIRKE
Gudstjenester.
Gudstjenestelisten som planlagt, men vi ved jo ikke (check
hjemmesiden)
Søndag d. 3. maj kl. 10:30,
3. s.e. påske - AFLYST
Søndag d. 10. maj kl. 9:00,
4. s.e. påske – AFLYST
Søndag d. 17. maj kl. 10:30,
5. s.e. påske, højmesse.
Torsdag d. 21. maj kl. 14:00,
Kristi himmelfart,
Liselund parken - AFLYST
Søndag d. 31. maj kl. 9:00,
Pinsedag, morgenandagt
- AFLYST
2. pinsedag Mandag den
1. juni Friluftsgudstjeneste
- AFLYST.

Torsdag d. 28. maj kl. 17 Afholdes i Sognegården.
Bogø Hovedgade 172

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

Påskemorgens lys, evangeliets glædelige budskab, Jesus er opstået fra de
døde.
Det vækker noget i os, som på mange måder sprænger al logik. Fatte hans
opstandelse kan vi langt fra. Det er et mysterium. Vi kan ikke analysere os
frem til opstandelsens sandhed. Det er ligeså ubegribeligt som at forstå,
hvorfor vi elsker et andet menneske og finde belæg for det. Det kan i sidste
instans ikke forklares, men må erfares. Påsketro giver udsyn og overrasker.
Den overraskelse, som kvinderne tror på ude ved graven. De bliver vildt
overrasket over det, der skal ske, og overraskes over, at livet er der - at det
har evig karakter. Det er den tro, der fremhæves i evangelieteksten til
påskedag. Vi kan ikke nyde synet af en smuk påskepyntet kirke, men vi
kan se, hvor flot naturen folder sig ud og overrasker os allesammen på sin
helt egen måde med alskens farver og dufte, solens varme stråler og
månens storhed.
Journalisten Charlotte Rørth fik sit livs overraskelse tilbage i 2009, da hun
mødte Jesus i en vision. Hun har skrevet bogen ”Jeg mødte Jesus” fra 2015.
Måske I kender den? Hun refererer til et møde, der i første omgang fyldte
hende med frygt. Charlotte er ikke ene om sådan en oplevelse. Hvad kan vi
bruge den til?
Ja, den minder os om, at selvom Jesus døde langfredag, så er der mennesker, der sidenhen både har hørt og set ham på forskellige måder. Det
underbygger evangeliets tekst om, at Jesus virkelig er opstået påskemorgen. Men hvordan ved vi ikke. Ingen så ham opstå, men de erfarede ham
opstået. De mødte ham, og nu hører vi det gentaget i dagens tekst, hvor der
står: ”Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han
er opstået”. Fatte hans opstandelse kan vi ikke, men vi kan erfare det i
vores liv og lade os overraske over påskens glædelige budskab.
Det er påsketroen bag ved forstanden. Et sted dybt nede i hjertet ligger
den der, og den griber ned i langfredagens tristhed, og coronavirus har
vendt op og ned på vores hverdag. Så er påskelyset her for at give håb til
dagene, der kommer. Du skal lade det glædelige budskab gribe dig og lade
det gøre dit hjerte glad. Det er den virkelighed, der bliver foldet ud for os i
dagens opstandelsestekst.
Hvordan glædes vi? Det gør vi, når vi overraskes af hverdagens mirakler,
som kan ses i alt det, vi gør for hinanden i øjeblikket. Mange oplever større
hjælpsomhed, opmærksomhed og omsorg i denne tid. Mange har sendt
blomster til de ældre på plejehjemmene, nogle optræder med levende
musik, andre har fået bragt næstekærligheden hjem i en indkøbspose eller
har modtaget et gækkebrev. Børn har sat bamser frem i vinduerne, og der
er blevet vinket som aldrig før. De digitale gudstjenester og fællessangsprogrammer i fjernsynet er blevet et kæmpehit. Vi har brug for fællesskabsfølelsen mere end nogensinde før.
Men selv i krisetider bliver det påske. Og med påsken følger budskabet om
lys og håb. Og håbet trænger sig altid på i menneskers liv - for håbet lader
sig ikke sådan kue af forbud, aflysninger og begrænsninger.
Håbet lever af og i det usete af menneskets iboende længsel efter evigheden. Det spirer frem i vores almindelige hverdag med hinanden af kærlighed, og det rækker ud over døden. Det er den tro og det håb, der gives os i
dagens evangelietekst. Vi overraskes. Påskemorgen, døden findes stadig,
men dens betydning og indgriben er flyttet, for Gud har bestemt, at døden
ikke er det sidste. Vi har ikke ord for det, der rammer os her i påsken. Vi
forundres over tilværelsen. Med påsken ser vi opstandelsen i naturen, i sorgen og i glæden, i det vi gør for hinanden. Opstandelsen er nyt liv fra Gud,
der møder os uventet. Vi mangler ord - vi overraskes.

TPH/Sognepræsten.

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, Telefon 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
h.tychsen@mail.dk
Hjemmeside www.fanefjordkirke.dk
Facebook: Fanefjord Kirke
BOGØ KIRKE, Bogø Hovedgade 177, 4793 Bogø By
Menighedsrådsformand Anne (Trine) Thielemann, 24 27 14 15
abthielemann@gmail.com
Graver Lotte Marchsteiner 24 91 55 89 kirkegrd@gmail.com
Koncerter og arrangementer, forslag skrives til 7521@sogn.dk
Hjemmeside www.bogoekirke.dk
Facebook: Bogø Kirke.

