Fanefjord og Bogø kirker
MARTS & APRIL 2020
Bogø Kirke

Fanefjord Kirke

Gudstjenester

Søndag d. 22. marts kl. 13:00,
Familiegudstjeneste
Kom til en spændende og sjov
familiegudstjeneste i Bogø Kirke
og tag dine søskende, mor og
far, bedsteforældre og alle dine
venner med. Vi skal høre fortællingen om Noahs Ark og få alle
dyrene med om bord på overlevelsens skib og så skal vi synge sammen. Der er en lille gave til
alle børnene bagefter. TPH / Sognepræsten.

Præstens træffetid.
I præstens træffetid kan du få en snak
med præsten om det, som fylder i dit liv.
I præstens træffetid i Bogø Sognegård
hver tirsdag fra og med d. 10. marts til og
med d. 12. maj fra kl. 15:30 - kl. 16:30, kan
du få en snak med din sognepræst om alt
mellem himmel og jord. Man kan ringe
på forhånd, men det er ikke nødvendigt –
man kan blot dukke op til en snak om det,
man har på hjerte. TPH / Sognepræsten.

FANEFJORD KIRKE
Torsdag d. 27. februar kl 19.00,
Stemningskirke.
Søndag den 8. marts kl. 9.00,
2. s. i. fasten. Morgenandagt
ved Eva Brinck
Søndag den 22. marts kl. 10.30,
Midfaste, Højmesse
Torsdag den 26. marts kl. 19.00,
Stemningskirke
Søndag den 5. april kl. 10.30,
Konfirmation.
Søndag den 5. april kl. 13.00,
Familiegudstjeneste

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. 12. marts torsdag d. 16. april - torsdag d. 7. maj. Alle dag er kl. 16

EN BOGØ’ER FORTÆLLER
i Bogø Sognegård
1. onsdag i hver måned
kl. 12.30 – 14.30

Lavet af en konfirmand fra Fanefjord
2020

Onsdag den 4. marts. Svend Aage fortæller

Fanefjordcentret
Onsdag den 4. marts kl. 10.30,
Plejehjemsgudstjeneste

om arbejdsliv og Lokalhistorisk forening.
Menighedsrådet er vært ved et let traktement.

Menighedsmøde Bogø
Tirsdag den 24. marts kl.17.00
i Sognegården, Bogø Hovedgade 172

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.

Der findes to sakramenter i Den Danske Folkekirke. Dåben er
den ene og nadver den anden, og grunden til det skyldes, at
den tyske reformator Martin Luther kun anerkendte to ud af syv
sakramenter, fordi han lagde vægt på, at de to sakramenter er
indstiftet af Jesus selv. Når dåbskandidaten eller den, der bærer
barnet, svarer ja til at ville døbes på denne tro, holdes hovedet ind
over dåbsfadet og der døbes i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Når vi døber, gør vi det på vegne af Gud; det er hans
handling udført af menneskers hånd. Noget af det de fleste hæfter
sig ved, når der er dåb, er symbolerne, der tages i brug. Vi har
mange symboler i kirken, ligesom Jesus brugte mange, når han
talte til dem omkring sig. Vandet er sådan et symbol, der skal lede
vores tanker hen på, at vi bliver rene. Uden vand kan vi heller ikke
leve, vand er livsnødvendigt. På Jesu tid døbte man i floder, men
da kristendommen kom hertil i slutningen af 900 e. kr., døbte man
også i store kar, hvor hele kroppen kom under vand. På den måde
tydeliggjorde man den anden side af dåben, nemlig at vi genfødes
– som et nyt menneske. Den døbte bliver en del af en virkelighed,
som ikke er til at se med det blotte øje, bliver del af det kristne fællesskab med alt, hvad det betyder af tro, håb og kærlighed. I dåben bliver vi født på ny til et liv i Kristus, med et løfte om at Gud
vil være med os alle dage indtil verdens ende. TPH / Sognepræsten

Torsdag d. 27. februar
og torsdag d. 26. marts
kl. 19 – Stemningskirke.

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.

Dåbsfad fra Fanefjord Kirke er tegnet og støbt af kantor Sloth, Vordingborg i
1956

BOGØ KIRKE
Gudstjenester.
Søndag d. 1. marts kl. 10:30,
1. s. i fasten, Højmesse med
Tine Ravnsted Reeh Larsen.
Søndag d. 15.marts kl. 10:30,
3. s. i fasten, Højmesse.
Søndag d. 22. marts kl. 13:00,
Familiegudstjeneste.
Søndag d. 29. marts kl. 10:30,
Mariæ Bebudelse, Højmesse.
Torsdag, d. 9. april 17:00,
Skærtorsdag, Nadvergudstjeneste med efterfølgende spisning i
sognegården.

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

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 til stede 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
Næste møde er tirsdag den 3. marts 2020 kl.14.30
Afholdes i Præstegården, Præstelundsvej 4, 4792 Askeby

