FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
AUGUST 2020
ATTER ÅBENT I KIRKERNE

Gudstjenester

Kirkerne i Fanefjord og Bogø er nu igen åbne, efter den ufrivillige corona
pause. Der er selvfølgelig åbent med de restriktioner, der gælder, afstand,
håndsprit, og gudstjenesterne afholdes efter gældende regler. I Fanefjord
Kirke kan vi være 40 personer med 2 meters afstand, til gudstjenesterne.
På Bogø er tallet 16. Der vil være sangark med salmerne. Dåb og Vielser
kan afholdes efter gældende regler. Der vil være opslag med gældende
regler i kirkerne. Se også reglerne på vores hjemmesider.
Konfirmandundervisning er indstillet eller foregår online. Ny dato for
konfirmation i Fanefjord Kirke bliver søn. d. 23. aug. 2020 kl. 10.30.
Menighedsrådene

Fanefjord kirke er nu åben for daglige besøg
mellem kl. 8 og 18.
FANEFJORD KIRKE

Aktiviteter Bogø

Søndag d. 2. august kl. 9:00, 8.
s.e. trinitatis, Morgengudstjeneste ved Eva Brinck.
Søndag d. 16. august kl. 10:30,
10. s.e. trinitatis, Højmesse.
Søndag d. 23. august kl. 10:00,
Konfirmation – Hold 1 (Tidsjustering kan forekomme).

Der afholdes sognemøde torsdag d. 20. august 2020 kl. 17 i Sognegården.
Her orienteres om arbejdet i menighedsrådet og det forestående menighedsrådsvalg. Menighedsrådsvalget finder sted tirsdag d. 15. september.
Menighedsrådet har flg. planer for aktiviteter i september

Søndag d. 23. august kl. 11:30,
Konfirmation – Hold 2 (Tidsjustering kan forekomme).
Søndag d. 30. august kl. 12:00,
Middagsgudstjeneste – tema:
Kalkmaleri.

En Bogø’er Fortæller onsdag
d. 2. september kl. 12.30 - 14.30
Tidligere skoleleder Benny Knudsen
fortæller om sit skoleliv. Menighedsrådet er vært ved et let traktement.
Det er gratis at deltage

Søndag d. 23. august forventes følgende
at blive konfirmeret i Fanefjord Kirke.

Amalie Breitenstein Jørgensen
Daniel Petersen Bonde
Ida Bruun Kreisel
Maria Rhedin
Rikke Callberg Dahl
Ronja Rosa Karlsen
De ønskes alle STORT TILLYKKE. TPH / Sognepræsten.

Kirkeværgen informerer:

3. Gå en tur på kirkegården, så i kan ved selvsyn se hvor flot pigerne
holder den, det er en tur man kan nyde i ro og mag.

Grundet Covid-19 udskydes
plejehjemsgudstjenester indtil
videre
BOGØ KIRKE
Gudstjenester.
Søndag d. 26. juli kl. 10:30, 7.
s.e. trinitatis, Højmesse ved Eva
Brinck.

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.

Søndag den 23. august

2. Vi er også ved at få restaureret alle vinduerne i hele kirken, der udskiftes dele som er mørnede, vinduerne får nyt kit og der afsluttes med en
gang maling.

FANEFJORDCENTRET

Kontakter

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 menighedsrådet Orienteringsmøde vedrørende menighedsrådsvalg 2020. Det afholdes for Fanefjord Kirke torsdag
den 20. august kl. 19.00. Mødested er Kok og Rul, Fanefjord Kirkevej
11, 4 792 Askeby
Og for Bogø også torsdag den 20. august kl. 17.00 i sognegården
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.
Fanefjord og Bogø Menighedsråd

1. Hele kirken er nu blevet nykalket udvendig, den har fået en gang
sandkalk og to gange kalk, så den er blevet rigtig flot, nyd synet når i
kommer forbi.

Syng Sammen torsdag d. 3. september kl. 16.00
Vi synger fra højskolesangbogen. Med udgangspunkt i højskolesangbogen vil organist Pia Dahl fortælle og vi synger sammen. Deltagerne kan
ønske sange til sidst. Grundet de nuværende covid19 regler starter vi med
at synge i kirken. Kaffen serveres i Sognegården. Alle er velkommen

Sognetur: søndag d. 20. Husk at sætte X i kalenderen.

MENIGHEDSRÅDSVALG

Søndag d. 9. august kl. 10:30, 9.
s.e. trinitatis, Højmesse.
Søndag d. 30. august kl. 9:00,
12. s.e. trinitatis, Morgenandagt
Søndag d. 6. september Konfirmationer

Under turen rundt på kirkegården, så tænk over hvordan i kunne forestille jer kirkegården skal se ud i fremtiden.?
Vores problem er, at de grønne områder bliver større og større, idet der
bliver færre kistegravsteder, da flere vælger urnegravsteder. Derfor skal
der gøres noget ved ”fodboldbanen”, eller hvad vi skal kalde det. Er der
nogen der har en god ide
til udformningen/ændringer på kirkegården,
så kontakt menighedsrådet, da vi skal i gang
med at lave en ny plan for
fremtidens kirkegård.?
Venlig hilsen Søren Jensen
Kirkeværge

Søndag den 30. august
Søndag d. 30. august kl. 12 – Middagsgudstjeneste

RUNDVISNING
I KIRKEN
Rundvisning i kirken tilbydes i
perioden 1. maj til 31. august.
Kontakt organist Pia Dahl,

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

Fanefjord Kirke er meget kendt for sine unikke og fine
kalkmalerier, der stammer helt tilbage fra tiden omkring
1350-1500-tallet. Kom og vær med til en stemningsfuld
gudstjeneste, der tager afsæt i et eller flere af disse gamle og
meget levende billeder - vi skal også synge nogle smukke
salmer. TPH / Sognepræsten.

