FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
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ATTER ÅBENT I KIRKERNE

Gudstjenester

Trinitatis-tiden
TRINITATIS-TIDEN

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
Gudstjenestelisten som planlagt
Søndag d. 5. juli kl. 10.30,
4. s.e. trinitatis, Højmesse
Søndag d. 19. juli kl. 9.00
Morgengudstjeneste
ved Eva Brinck Jensen
Søndag d. 2. august kl. 9.00,
8. s.e. trinitatis,
Morgengudstjeneste
ved Eva Brinck Jensen
FANEFJORDCENTRET
Grundet Covid-19 udskydes
plejehjemsgudstjenester indtil
videre

Efter de mange højtider og
festdage (jul, påske og
pinse) er vi nu i trinitatis-tiden, der hvor kirken
ånder og lever og hvor der
er fokus på det levede liv,
men kun så længe der missioneres. Det vil sige, at
budskabet fortælles igen
og igen, så vi bliver mindet
om, hvad det vil sige at
være kristen. Det har Jesus
givet mange bud på gennem sine lignelser. En lignelse er en fortælling, vi
som mennesker kan forholde os til, fordi den
afspejler vores eget liv. Alle
kender lignelsen: Den barmhjertige samaritaner, der udspringer af et
spørgsmål om, hvem min næste er. Pointen er ikke til at tage fejl af; din
næste, det er den person ved siden af dig, der har brug for din hjælp.
Trinitatis-tiden er fyldt med lignelser for at give os mulighed for at blive
klogere på livet og os selv. Vi er mennesker med en dagligdag her og nu
imellem hinanden, hele tiden med hånden på hjertet og mulighed for at
blive vejledt på vores vej gennem livet. Den første tekst som vi lyttede til i
trinitatis-tiden i år (søndag d. 7/6-2020) var missionsbefalingen, som én
gang for alle slår fast at budskabet skal ud. Det hjælper ikke kun at tale og
tænke, der skal også handles og her er det godt at vide, at Jesus følger os i
vores levede liv og derfor sluttes med ordene: ”Og se, jeg vil være med jer
alle dage indtil verdens ende”.
TPH/Sognepræsten.

MENIGHEDSRÅDSVALG

BOGØ KIRKE
Gudstjenester.
Søndag d. 28. juni kl. 10.30
3. s.e. trinitatis Højmesse
Søndag d. 5. juli kl. 9.00
5. s.e. trinitatis Morgenandagt
ved Eva Brinck Jensen
Søndag d. 26. juli kl. 10.30
7. s.e. trinitatis. Højmesse
ved Eva Brinck Jensen
Søndag d. 9. august kl. 10.30,
9.s.e. trinitatis, Højmesse.

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 annonceres senere.
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

Kontakter

Aktiviteter Bogø

Bogø Kirke er igen åben for besøgende i dagtimerne
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.
Tidspunkt oplyses senere.

FANEFJORD
OG BOGØ
MENIGHEDSRÅD:
Der afholdes ingen
menighedsrådsmøder
i juli måned

Redaktion
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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.

