Fanefjord og Bogø kirker
februar & marts 2020
Bogø Kirke
Søndag d. 2. februar er der
højmesse- og kyndelmissegudstjeneste kl. 16 med
efterfølgende kyndelmissepandekager i sognehuset.
Kom og vær med til en lys, varm
og stemningsfuld eftermiddagsgudstjeneste med masser af lys i
kirken og smukke salmer. Det er
sidste s.e. helligtrekonger og det
skal handle om et af de smukkeste billeder, vi har om det
sandt kristne, nemlig billedet om hvedekornets visdom. Samtidig
markerer vi kyndelmisse, at lyset er ved at vende tilbage midt i
vinterens mørke. TPH / Sognepræsten.

Fanefjord Kirke

Gudstjenester

Onsdag d. 5. februar kl. 19.
Kyndelmisse musikandagt
med oboist og kirkesanger
Sanne Damore.

FANEFJORD KIRKE
Onsdag den. 5. februar kl. 19,00,
Aftengudstjeneste, Kyndelmisse
Søndag den 9. februar kl. 10.30,
Septuagesima, Højmesse
Søndag den 23. februar kl. 13.00
Fastelavns søndag med Konfirmander
Torsdag den 27. februar, Stemningskirke

Kyndelmisse eller Missa cendelarum, som det hedder på latin,
betyder lysmesse. Som så mange
andre af vores helligdage har
også Kyndelmisse rødder i en
folkelig tradition, hvor den dag
er midvinter – at man nu er kommet halvvejs igennem vinteren
og derfor går mod lysere tider.
I Fanefjord Kirke markeres denne dag med en aftengudstjeneste,
hvor vi får musikledsagelse af vores kirkesanger og oboist Sanne
Damore. Efter gudstjenesten bydes på kyndelmissepandekager til
alle. Kom og vær med til denne stemningsfulde aftensgudstjeneste. TPH – Sognepræsten

Søndag d. 23. februar
kl. 13 – Fastelavnsgudstjeneste
med konfirmander.
Kom og oplev en anderledes gudstjeneste, hvor det er årets konfirmander,
der selv sætter deres helt eget personlige præg på et gudstjenesteforløb med
forskellige meningsfyldte indslag. Efter
gudstjenesten vanker der mundgodt
til alle. Tag hele familien med og kom
gerne udklædte både børn og voksne.

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. 27. februar,
torsdag d. 12. marts,
torsdag d. 16. april,
torsdag d. 7. maj.
Alle dag er kl. 16

EN BOGØ’ER FORTÆLLER
1. onsdag i hver måned kl. 12.30 – 14.30
Onsdag den 5. februar: Thorbjørn fortæller om sine spændende
rejser til DDR (før murens fald)
Onsdag den 4. marts. Svend Aage fortæller om arbejdsliv og
Lokalhistorisk forening.
Onsdag den 1. april. Benny Knudsen fortæller om hvorfor han
kom til Bogø og Livet derefter.
Onsdag den 6. maj. Lene Evers fortæller om sit liv med chokolade.

Menighedsrådsmøde Bogø
Torsdag den 6. februar kl. 17.00 i Sognegården,
Bogø Hovedgade 172

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, h.tychsen@mail.dk
Hjemmeside www.fanefjordkirke.dk
Facebook: Fanefjord Kirke
Bogø Kirke, 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
Facebook: Bogø Kirke.

TPH / Sognepræsten.

Fanefjordcentret
Onsdag d. 5. februar kl. 10:30,
Plejehjemsgudstjeneste.
Onsdag den 4. marts, Plejehjemsgudstjeneste

BOGØ KIRKE
Søndag den 2. februar kl. 16, Sidste
s.e. helligtrekonger. Højmesse og
kyndelmissepandekager.
Søndag den 16. februar kl. 10.30,
Seksagesima, Højmesse
Søndag den 23. februar kl. 9.00,
Fastelavns søndag, Morgenandagt
Søndag den 1. marts kl. 10.30, 1. s.
i fasten, Højmesse ved Tine Ravnsted Reeh Larsen.

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

Torsdag d. 27. februar
kl. 19 – Stemningskirke.
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
Menighedsrådet holder ikke møde i februar. Dato for marts kommer i næste annonce og på hjemmesiden. Afholdes i Præstegården i Vollerup, Præstelundsvej 4.

Menighedsrådsvalget - VALGÅR
I år er det valgår angående Menighedsrådene i Bogø og Fanefjord
kirker. Der skal være valg til september, men i foråret vil der bliver
indkaldt til orienteringsmøder. Der vil i de kommende annoncer
fra kirkerne blive oplyst mere, så det vil være en god ide at følge
med i annoncerne de kommende måneder.
Valget med beskrivelser, datoer m.v. vil blive offentliggjort på
kirkernes hjemmesider www.fanefjordkirke.dk og
www.bogoekirke.dk
Du kan på hjemmesiderne også læse meget mere om gudstjenester, koncerter, menighedsråd, livets begivenheder m.v. og der er
link til Folkekirken.dk.
Begge kirker er også aktive på facebook på henholdsvis Fanefjord
kirke og Bogø kirke. Også her kan man følge livets gang i kirkerne.

