FANEFJORD OG BOGØ KIRKER
DECEMBER 2020 - JANUAR & FEBRUAR 2021
Fanefjord og Bogø Kirker følger Covid 19 anbefalinger og det kan betyde ændringer i det annoncerede, men følg med på hjemmesiderne

Fælles for de to kirker

Gudstjenester

Søndag d. 7. februar kl. 14.00 i Fanefjord Kirke og kl. 16.00 i Bogø Kirke.
Kyndelmissegudstjenester.

Kyndelmisse eller Missa Cendelarum, som
det hedder på latin, betyder lysmesse – 40
dage efter juleaften. I begge vore kirker
markeres denne dag ved at holde en gudstjeneste, hvor vi takker gud, for det lys han
lod føde julenat, Jesu lys i verden, som vi
altid finder i kirkens rum. Udenfor er lyset
på vej tilbage, og erantis og vintergækker
er på vej op af jorden for at minde os om,
at foråret og de varmere tider er på vej.
Vær med til en stemningsfuld gudstjeneste
fuld af lys, varme og muligvis med musisk
indslag.
TPH/Sognepræsten

Aktiviteter Bøgø

Aktiviteterne ”En Bogø’er Fortæller” og ”Syng Sammen” forsøges gennemført, når det igen bliver tilladt at samles igen.
Følg med på vores hjemmeside: www.bogoekirke.dk eller
Facebooksiden: Bogø Kirke. Giv den et ”like”, så kan du følge med,
når der er nyheder, vi gerne vil dele.

Stemningskirke
Stemningskirke i Fanefjord
Kirke torsdag d. 28. januar kl.
19.00.

FANEFJORD KIRKE
Torsdag d. 24. dec. kl. 10.30.
Julegudstjeneste
(Der er ikke flere pladser til
Julegudstjenesten)
Fredag d. 25. dec. kl. 10.30.
1. Juledag, Højmesse
Søndag d. 27. dec. kl. 10.30.
Julesøndag, Højmesse.
Søndag d. 3. januar kl. 10.30.
Helligtrekonger søndag,
Højmesse.
Søndag d. 17. januar kl. 10.30.
2. s.e. Helligtrekonger,
Højmesse.
Torsdag d. 28. januar kl. 19.00.
Stemningskirke.
Søndag d. 31. januar kl. 10.30.
Septuagesima, Højmesse.
Søndag d. 7. februar kl. 14.00.
Seksagesima søndag,
Kyndelmissegudstjeneste
FANEFJORDCENTRET
Der afholdes virtuel gudstjeneste onsdag den 6. januar 2021

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

MENIGHEDSRÅD FANEFJORD 2020
Menighedsrådet har 10. december konstitueret sig som følger:
Formand: Charlotte Cecilie Jensen,
Næstformand: Søren Ulrich Jensen Også Kirkeværge
Kasserer: Søren Luxhøj Jensen
Sekretær: Ninna Louise Bjerring Lauritsen
Bygningssagkyndig: Hans-Walter Kreisel,
Medlemmer øvrigt.
Birgitte Folman

MØDER 2021: 4. feb. kl. 19-21, 18. marts kl. 19-21.
Møderne afholdes i Præstegården i Vollerup,
Præstelundsvej 4, 4792 Askeby

Den gode afhængighed!
Der er mange gode traditioner – afhængigheder – indenfor kristendommen. Afhængigheder, der er forskellige, men alligevel
hænger de sammen.

MENIGHEDSRÅDSMØDE

Dåbskjolen.

Afholdes 25. februar 2021 kl. 17.00 i Sognegården, Bogø Hovedgade 17. Alle er velkomne.
Bekendtgørelse af resultat af valg til menighedsrådet i Bogø
Det nyvalgte menighedsråd har konstitueret sig:
Formand: Anne (Trine) Thielemann
Næstformand: Jesper Wæver Mather
Kasserer og Kirkeværge: Winni Børresen
Kontaktperson og Sekretær: Helle Hansen
Medlem: Hans Erik Albrekt

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 Charlotte Cecilie Jensen, 27 14 60 96
e-mail: cciliej@hotmail.com
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.

BOGØ KIRKE
Torsdag d. 24. december
kl. 12.00 og 13.30.
Der er ikke flere billetter til
julegudstjenesterne. Der er
mulighed for at deltage i middagsgudstjenesten fredag d. 25.
december kl. 12.00 eller i højmessen lørdag d. 26. december
kl. 10.30.
Fredag d. 25. dec. kl. 12.00.
Juledag, Højmesse
Lørdag d. 26. dec. kl. 10.30.
2. juledag, Højmesse
Torsdag d. 31. dec. kl. 15.00.
Nytårsaften, kort gudstjeneste
– Husk at bestille plads.
Søndag d. 10. januar kl. 10.30.
1. s.e. helligtrekonger,
Højmesse.
Søndag d. 24. januar kl. 10.30.
Sidste s.e. helligtrekonger,
Højmesse.
Søndag d. 7. februar kl. 16.00.
Seksagesima,
Kyndelmissegudstjeneste.
Der er mulighed for at deltage i
middagsgudstjenesten fredag
d. 25. december kl. 12.00 eller i
højmessen lørdag d. 26. december kl. 10.30.

Når børn døbes, er dåbskjolen en
fast tradition. I mange familier
vælger man, at børnene bliver døbt
i den samme dåbskjole. For ikke
så længe siden døbte jeg en lille
pige i en dåbskjole, der var syet af
hendes mormors brudekjole. Den
var blevet brugt første gang, da
mormorens første barn skulle døbes. Og det er nemt at spore hvem,
der siden da er blevet døbt i kjolen.
Hvert barn, der har båret kjolen
under dåben, har fået broderet sit
navn på den. Der var rigtig mange navne på den kjole – navne, der hver
fortæller en historie om, at børnene har et fællesskab på forhånd. Det er
nogle vigtige og stærke relationer, der binder dem sammen fra dag ét. Et
fællesskab, der med sine relationer og sin sammenhæng er givet til barnet
på forhånd. Det er på forhånd givet ganske gratis.

Dåben
Dåbskjolen med de mange navne og den særlige familiehistorik er et godt
billede på, hvad dåben er og betyder. I dåben bliver den døbte også en del
af historien - af det forud givet fællesskab. Ikke kun med familien, men
med alle andre døbte og ikke mindst med Gud. Også helt uden at skulle
gøre sig fortjent til det. Sammenhængen er givet.
TPH/Sognepræsten

