Fanefjord og Bogø kirker
APRIL & MAJ 2020
Bogø Kirke

Corona-tanker

SOGNEMØDE

Efter højmessen i Bogø Kirke søndag d. 3. maj er der sognemøde i
Sognegården. Her vil Bogø Menighedsråd fortælle om hvad der er
sket og hvad der vil ske i Bogø Kirke og Sognegården det næste år

HJEMMESIDE www.bogoekirke.dk

Bogø Kirke har fået en ny hjemmeside. Her kan man finde information om menighedsrådet, de ansatte og selvfølgelig om hvordan man kommer i kontakt med præsten. Der er også praktiske
oplysninger om livets begivenheder. Siden indeholder en kalender
over gudstjenester og de aktiviteter der er i kirken og i Sognegården. Senere kommer der tilmelding til konfirmation. Vi vil selvfølgelig stadig også informere via www.bogoetidende.dk og
www.bogø.eu

SYNG MED DAGE I SOGNEGÅRDEN

I april og maj aflyses. Vi starter igen den 3. september kl. 16.00.
Vi sender information herom.

EN BOGØ’ER FORTÆLLER
i Bogø Sognegård

1. april: Benny Knudsen fortæller om sit skoleliv.
Arrangementet flyttes til onsdag d. 2. september kl. 12:30.
6. maj: Lene Evers fortæller om sit liv med chokolade.
Arrangementet flyttes til onsdag d. 7 oktober kl. 12:30
Vi udsender information herom.

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. 14. april 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.

FANEFJORD KIRKE

Gudstjenestelisten som
planlagt, men vi ved jo ikke
(check hjemmesiden)
Søndag d. 5. april 10.30.
Konfirmation. Er i henhold til
seneste opdatering fra provst
og biskop udskudt.
Fredag d. 10. april kl. 10:30,
Langfredag, Højmesse.
Søndag d. 12. april kl. 9:00,
Påskedag, Morgenandagt.
Mandag d. 13. april kl. 10:30,
2. påskedag, Højmesse.
Søndag d. 26. april kl. 10:30,
2. s.e. påske, Højmesse.
Søndag d. 10. maj kl. 10:30,
4. s.e. påske, Højmesse.
Fanefjordcentret
Ingen gudstjeneste i april
måned.
Menighedsrådsmøde
Fanefjord
Møde den 1. april er aflyst.

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 tirsdag d. 12.

maj.
Fanefjord: Kl. 19, KOK&RUL, Fanefjord Kirkevej 11, 4792 Askeby.
Bogø: Kl. 17 i sognegården på Bogø, Bogø Hovedgade 172, 4793 Bogø By.

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.
På mødet d. 15. september, også hos KOK og RUL og i sognegården på
Bogø, er du med til at vælge hvem der skal sidde i menighedsrådet, og
du har mulighed for selv stille op som kandidat. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidaterne præsenterer sig selv, der er
mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning. I vores
pastorat er der tale om to menighedsråd, henholdsvis Fanefjord og Bogø.
Det vil også være muligt at indlevere en helt ny kandidatliste, og i tilfælde
af flere lister betyder det, at der skal gennemføres et afstemningsvalg.
Kom og vær med til at sætte dit præg på hvad din kirke skal de næste fire
år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier og
ældre, eller andre tiltag som musikgudstjenester og meditationsgudstjenester eller noget helt andet. For yderligere information henvises til hjemmesiderne: www.valgportalen.menighedsraad.dk eller www.menighedsraadsvalg.dk
TPH / Sognepræsten

I disse skønne forårsdage, hvor
solen skinner så smukt, fuglene
kvidrer så dejligt og svanerne
gør sig godt ud ude på det glinsende blå hav omkring Fanefjord
og Bogø, så er der noget grimt
og voldsomt på færde i vores samfund. Covid-19 – måske nogen
tænker, hvornår bliver jeg mon ramt eller nogen jeg kender?
Derfor må vi stå sammen netop for at holde afstand, men når vi
påvirkes af frygt, og vi ikke kan være fysisk tætte med nogen, så
har vi måske brug for at læse eller høre noget, der kan sætte ord
på den utryghed og uvished, vi alle kan opleve lige nu. I Den
Danske Salmebogs afsnit om bønner står mange gode ord.
Du kan også få en god snak med Gud, for her behøver du ikke at
holde afstand! Gud kan vi lukke helt ind i hjertekulen og betro
ham alt, hvad vi har på hjerte. Du kan også ringe eller maile til
din præst, som er klar til at tale med dig.
TPH / Sognepræsten.

BØN

53. Evige Gud! Du er barmhjertig og kærlig, men vi forstår ikke
dine veje: Børn må lide under voksnes ondskab og kulde.
Unge mister modet, fordi ingen har brug for dem.
Ulykker rammer sagesløse i blinde.
Umærkeligt sniger sygdomme sig ind på os. Uden nåde hærger
sulten. Smerten og mismodet, livsledes og døden stjæler glæden
og livslysten fra os.
Vi er afmægtige og værgeløse. Derfor beder vi dig:
Lad din gode vilje ske. Lad dit herredømme bryde frem, og brug
os i din tjeneste.

Kirkeorientering!
Flere gudstjenester og arrangementer i Fanefjord og Bogø Kirker er
aflyst for at hindre covi-19 i at sprede sig.
BEMÆRK! Der kan ske ændringer i datoer og tidspunkter. Disse
vil blive offentliggjorte på hjemmesiderne www.fanefjordkirke.dk
og www.bogoekirke.dk og på vores Facebooksider.

Konfirmandundervisning er indstillet eller foregår online.

TPH / Sognepræsten.

MENIGHEDSRÅDSVALG

Fanefjord Kirke

Gudstjenester

BOGØ KIRKE
Gudstjenester.
Gudstjenestelisten som planlagt, men vi ved jo ikke (check
hjemmesiden)
Torsdag, d. 9. april kl. 17:00,
Skærtorsdag,
Nadvergudstjeneste.
Søndag d. 12. april kl. 10:30,
Påskedag, Højmesse.
Mandag d. 13. april kl. 9:00,
2. påskedag, Morgenandagt.
Søndag d. 19. april kl. 10:30,
1. s.e. påske, Højmesse.
Søndag d. 3. maj kl. 10:30,
3. s.e. påske, Højmesse.

Menighedsrådsmøde
Bogø
Onsdag den 22. april kl. 17.00
Afholdes i Sognegården Bogø
Hovedgade 172.

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

Vielser, begravelser, bisættelser og dåb vil kunne finde sted med
stærkt reduceret antal deltagere og uden offentlig adgang.
Kirken vil kun være åben i forbindelse med disse handlinger.
Alt personale er sendt hjem, men vil kunne kontaktes via telefon og
mails. Præsten er til rådighed alle dage undtagen mandag, som er
fridag. Pas godt på jer selv og hinanden. :-)

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.

