Fanefjord og Bogø kirker
november - december 2020
Fanefjord og Bogø Kirker følger Covid 19 anbefalinger og det kan betyde ændringer i det annoncerede, men følg med på hjemmesiderne

Coronahilsen
I denne coronatid er vi begyndt
at hilse på hinanden, vi giver ikke
hånd, men vi siger højt godmorgen,
hej eller godaften. Vi finder hinanden på ny, og vi giver rask væk
albuehilsener og luftkrammere for
vi kan slet ikke undvære hinanden.
Vores amputerede tilværelse har
vist os andre veje at gå i det fysiske
fællesskab og nye måder at forbinde
os med hinanden på, og som Jesus
siger: Søg, så skal I finde; bank på,
så skal der lukkes op for jer. For
enhver, som søger, finder; og den,
som banker på lukkes, der op for”
Matt 7, 7-8. I kristendommen ligger der netop et budskab om, at der altid
er en vej at gå, som ikke er virkeliggjort og som først bliver det i vores liv,
hvis vi søger og forsøger at tilegne os? under alle livets omskifteligheder.
Derfor er der vigtigt at stive livsmodet af med nye hverdagsvirkeligheder
og nye måder at glæde hinanden på. Verden skal virkeliggøres i os, og det
bliver den i vores liv med hinanden. Gud er den levende Gud, der lever
med i menneskets liv i tid og evighed og i kærlighed. Kristendommen
rummer altid håb og handlekraft.
TPH/Sognepræsten

Stemningskirke
Torsdag d. 29. oktober kl. 19.00

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

Gudstjenester

Søndag d. 1. november
Allehelgensgudstjeneste
i begge kirker.
Bogø kl. 17.00 og
Fanefjord kl. 19.00

FANEFJORD kirke
Søndag d. 1. nov. kl. 19.00
Alle helgens dag, gudstjeneste
Søndag d. 15. nov. kl. 10.30
23. s.e trinitatis Højmesse
Søndag d. 22. nov. kl. 15.00
Sidste s. i kirkeåret, De 9 læsninger
Søndag d. 29. nov. kl. 10.30
1. s. i advent, Højmesse
Søndag d. 13. dec. kl. 10.30
3. s, i advent, Højmesse
Fanefjordcentret
Grundet Covid-19 udskydes
plejehjemsgudstjenester indtil
videre

Denne dag er der traditionen tro adventsgudstjeneste i Bogø Kirke. Vi mødes på pladsen foran kirken,
hvor juletræet bliver tændt ca. kl. 16. Der serveres
gløgg og knas i sognegården og godteposer til
børnene. Adventsgudstjenesten kl. 16:15 afslutter
festlighederne. Det skal handle om alle mulige slags
kranse: Kristuskrans, Luciakrans, Adventskrans.
Kom og hør! Gudstjenesten er for kirkegængere i
alle aldre og gaver til alle.
TPH/Sognepræsten

Aktiviteter Bøgø

Information om brug af Bogø Kirke i en coronatid.
ANTAL KIRKEGÆNGERE
Der er 14 tilgængelige kirkebænke. Hvis kirkegængere ikke er i familie
med hinanden, kan der max. sidde 2 personer pr. bænk. Dvs. i alt 28
kirkegængere. Hvis man er i familie med hinanden, eller har daglig tæt
kontakt, kan der sidde 4 personer pr. bænk. Dvs. max. 56 kirkegængere.
Husk at holde min. 1 m. afstand ved ind og udgang af kirken. Husk også
at bruge håndsprit. Dette gælder også den kommende juls gudstjenester.
Bogø Menighedsråd d. 14. oktober 2020

En Bogø’er Fortæller
Onsdag den 4. november kl. 12.30 - 14.30
Lotte Marchsteiner. ” Min Pilgrimstur på Caminoen.
Menighedsrådet er vært ved et let traktement.
Det er gratis at deltage.

Syng Sammen torsdag den 5. november kl. 16.00
Vi synger fra højskolesangbogen. Med udgangspunkt i højskolesangbogen vil organist Pia Dahl fortælle og vi synger sammen. Deltagerne kan
ønske sange til sidst. Grundet de nuværende covid19 regler starter vi med
at synge i kirken. Kaffen serveres i Sognegården. Alle er velkommen

Alle helgens dag falder altid
på den første søndag i november og ifølge traditionen er
det den dag, hvor man mindes dem, der ikke længere er
iblandt os længere. Ved gudstjenesten vil navnene på dem,
som i årets løb er døde bliver
læst op, og der tændes et lys
for dem. Gennem de bibelske læsninger, prædiken og
salmer sættes ord på det kristne håb om et evigt liv, der rækker ud over
døden og bringer lys ind i mørket. Grundet situationen med covid-19 er
det nødvendigt med tilmelding til sognepræsten enten på mobil 29 26 50
05 eller E-mail: tiph@km.dk. Er man fra samme husstand eller i daglig
tæt kontakt må man gerne sidde tæt sammen på kirkebænkene ellers skal
afstandskravet på 2 meter overholdes.
TPH/Sognepræsten

De ni læsninger
Søndag d. 22. november kl. 15.00
De ni læsninger.

Det er en engelsk tradition med læsninger af
bibelske tekster, der relaterer til julen, vekslende med musikindslag og salmer. Vi skal
bl.a. synge nogle af de engelske ”Christmas
Carols”, der er oversat til dansk og medtaget
i sangbogen. Muligvis medvirker konfirmanderne og sangere fra gospelkoret Caya. TPH/Sognepræsten

MENIGHEDSRÅDSVALG fanefjord 2020
Følgende er valgt til menighedsrådet ved Fanefjord Kirke.

Familiegudstjeneste
Søndag d. 29. november kl. 16.15

Allehelgensgudstjeneste

BOGØ kirke
Torsdag d. 29. okt. kl. 19.00
Stemningskirke.
Søndag d. 1. nov. kl. 17.00
Alle helgens dag Gudstjeneste.
Søndag d. 8. nov. kl. 10.30
22. s.e. trinitatis, Højmesse.
Søndag d. 22. nov. kl. 10.30
Sidste s. i kirkeåret, Højmesse.
Søndag d. 29. nov. kl. 16.15
1. søndag i advent,
Familiegudstjeneste.
Søndag d. 6. dec. kl. 10.30
2. s. i advent, Højmesse.

MENIGHEDSRÅDSmøde
Onsdag d. 18. nov. kl. 17.00
Afholdes i Sognegården,
Bogø Hovedgade 17.

Bekendtgørelse af resultat af
valg til menighedsrådet i Bogø

Sogn Flg. personer er tirsdag d. 15.
september 2020 valgt af valgforsamlingen til Bogø Menighedsråd:
Winni Børresen Anne (Trine)
Thielemann Helle Hansen Hans
Erik Albrekt Jesper Wæver Mather
Som suppleanter er valgt: Charlotte
Dunk Saxnæs Hans Fruergaard
Thomsen For yderlige oplysninger
om mulighed for at udløse afstemningssvalg, se www.bogoekirke.dk

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

Charlotte Cecilie Jensen, Hans-Walter Kreisel og Henrik Hansen, Søren
Luxhøj Jensen, Søren Ulrich Jensen, Ninna Louise Bjerring Lauritsen
Stedfortræder Lene Agersted Schäffer - Birgitte Nanna Folman - Bo Clausen
Menighedsrådet konstituerer sig senere og der skal ikke afholdes valg til
menighedsrådet i Fanefjord.

Koncert
Torsdag d. 5. november
kl. 19.30.

Strygekvartetten CoMa kommer og
spiller ”Jesus Kristi 7 ord på korset” af Joseph Haydn. Kirkesanger
Per Klog vil læse teksterne mellem
satserne.
CoMa-Kvartetten har gennem de
sidste 10 år spillet mesterværket til
koncerter i hele landet. I alt er det
blevet til ca. 100 opførelser.
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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.

