FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
JUNI & JULI 2020
ATTER ÅBENT I KIRKERNE

Gudstjenester

SL 142 V. 4 BIBELEN 2020.

Kirkerne i Fanefjord og på Bogø er nu igen åbne, for kirkelige handlinger,
efter den ufrivillige corona pause. Kirkerne vil ikke være åbne for besøg
herudover. 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. I
Bogø Kirke bliver det Søndag den 6. september.
Menighedsrådene

Søndag den 31. maj
Søndag d. 31. maj er der morgenandagt i Bogø Kirke
kl. 9.00 og højmesse i Fanefjord Kirke kl. 10.30.
Pinsedag er der gudstjeneste i begge vores kirker.
Den er en af de store dage i kirkeåret. Helligåndens komme og kirkens fødselsdag. Der bliver
fest over det og kirkerne vil være pyntet med
blomster! Til pinse møder vi budskabet om, at
Gud godt kan være os nær, selv om vi ikke kan
se ham fysisk – ved hjælp af Helligånden er han
både imellem os og i os. Og kirken er et af de steder du kan bevæge dig hen for at opleve det.
TPH/Sognepræsten.

FANEFJORD KIRKE
Søndag d. 31. maj kl. 10.30
Pinsedag, Højmesse.
Mandag d. 1. juni kl. 11.00,
2. pinsedag – AFLYST
Søndag d. 7. juni kl. 10.30,
Trinitatis søndag, Højmesse
Søndag d. 21. juni kl.14.00,
Sommergudstjeneste
Fanefjord Skov – AFLYST
Søndag d. 5. juli kl. 10.30,
4. s.e. trinitatis, Højmesse

Aktiviteter Bogø
Information fra kirkeværgen:
Selv om Bogø kirke og sognegård har været lukket, sker der mange ting.
Kirken og våbenhuset er blevet kalket. Tårnet bliver kalket først i juni
måned. Sognegården lille stue er blevet malet og har fået sat akustikplader op, så nu er stuen smuk og har en god lyd.

FANEFJORDCENTRET
Onsdag d. 3. juni kl. 11.00
Plejehjemsgudstjeneste udendørs med ekstra kirkesanger

BOGØ KIRKE
Søndag d. 31. maj kl. 9..00
Pinsedag, Morgenandagt.
Parkeringspladsen har fået helt nyt udseende, der kan holde lidt flere
biler og den rammer Sognegården smukt ind. Vi har arbejdet flere år på
kirkegårdsmuren, det er en lang omgang. Der er stæder hvor muren
næsten er faldet sammen, arbejdet med at udbedre dette fortsætter de
kommende år. Pas stadig godt på jer selv og pas godt på hinanden.
Menighedsrådet

Sct. Hans aften
Bogø menighedsråd aflyser den traditionelle Sct. Hans aften i
Sognegårdens have i år. Ingen fællesspisning - Ingen taler - Ingen sang Intet bål
Men det er ikke bare aflysninger, der arbejdes på en sognetur i september. Nærmere information senere.
Bogø Menighedsråd

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

“Når mit mod svigter, så kender du min sti.”

Mandag d. 1. juni kl. 11.00
2. pinsedag – AFLYST
Søndag d. 14. juni kl. 9.00
1. s.e. trinitatis,
Morgenandagt ved Eva Brinck.
Søndag d. 28. juni kl. 10.30
4. s.e. trinitatis, Højmesse

Menighedsrådsmøde
Fanefjord:

AFLYST

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

Kristendommen er ikke nødvendigvis nøglen til et bekymringsfrit liv, men den tilbyder os derimod en tro, som gør det muligt at
leve med de svære udfordringer,
som livet indimellem byder os.
En tro på, at når de svære tider
gennemleves og bæres, bliver det
til nyt liv og nye muligheder.
Derfor er det vigtigt at holde fast
i det håb som ”mulighedernes
nye morgen er”. Det er vigtigt at
tage himmelens sommerhat på og
lytte til, hvad Gud har at sige til
os. Vi kan læse, at “håbet er som
et anker for vor sjæl” Heb 6,15
Bibelen 2020. Bibelen kan ikke
bevises, men den kan gribe ind i
vores hjerte og sind, hvor den
holder os fast på, at livet skal leves nu og her. Ikke i en ukendt fremtid.
Gud har givet os evnen til at le, smile og bare være glade. Vi skal lade os
vejlede af håbet. Sådan er troen oppe imod det håbløse. Troen er en trodsighed, som ikke fungerer som en debatrunde på TV. Det er ikke noget,
vi kan debattere os frem til. Det kan vi ikke, fordi tro åbner for noget, der
er større. Noget, der er i Guds hænder. Bibelens stærke budskab er, at alle
dens fortællinger lyser op, så vi ser hver dag som en ny begyndelse med
friske perspektiver på livet. Derudover giver troen os mulighed for at le,
når vi er glade, og se, at glædens vilkår stadig er her på trods. Man taler
nogle gange om troens spring - at man må tage et spring ud i troen. Et
morgenhop ud i noget, som ikke nødvendigvis kan bevises, men nærmere må erfares som værende sandt. Bibelens fortælling kunne være sådan
et spring. Troen og tilliden til Gud gør os trygge, og giver os mod til livet
på trods.
TPH/Sognepræsten.

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 menighedsrådet
orienteringsmøde
Orienteringsmødet vedrørende
menighedsrådsvalg 2020, som
sidst er annonceret til den 9. juni 2020,
flyttes til august måned (senest 21. august).
Vi forventer på det tidspunkt at kunne afholde mødet under mere almindelige forhold. Mødested og tidspunkt annonceres senest 14 dage forud.
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
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.

