Fanefjord og Bogø kirker
november - december 2020 - januar 2021
Fanefjord og Bogø Kirker følger Covid 19 anbefalinger og det kan betyde ændringer i det annoncerede, men følg med på hjemmesiderne

Julegudstjenester på Bogø

Gudstjenester

VI SYNGER SOM ALDRIG FØR

Forudbestilling til julegudstjenester på Bogø
Hvis du vil sikre dig at kunne deltage i en af julegudstjenesterne
skal man hente en billet. Tilmelding til julegudstjenester i Bogø
Kirke d. 24. december sker til Ann Julie Mølgaard på
tlf. 20 55 55 57. Billetter afhentes på graverkontoret senest tirsdag
d. 22. december 2020 kl. 14..00. Ring gerne forud for afhentning
på tlf.: 24 91 55 89.

Familiegudstjeneste
Søndag d. 29. november kl. 16.15
Familiegudstjeneste i Bogø Kirke
Denne dag er der traditionen tro Familiegudstjeneste i Bogø Kirke kl. 16:15. Det
skal handle om alle mulige slags kranse:
Kristuskrans, Luciakrans, Adventskrans.
Kom og hør! Gudstjenesten er for kirkegængere i alle aldre, og der vanker en
lille gave til alle.
TPH/Sognepræsten

Aktiviteter Bøgø

menighedsrådsmøde:
Onsdag d. 3. dec. kl. 17.00

Afholdes i Sognegården, Bogø Hovedgade 17.

Bekendtgørelse af resultat af valg til menighedsrådet i Bogø
Flg. personer er 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 se www.bogoekirke.dk

FANEFJORD kirke
Søndag d. 29. nov. kl. 10.30
1. s. i advent, Højmesse
Søndag d. 13. dec. kl. 10.30
3. s. i advent, Højmesse
Torsdag d. 17. dec. kl. 9.00
Julegudstjeneste,
Fanefjordskolen
Torsdag d. 24. dec. kl. 10.30
Julegudstjeneste (tilmelding
hos præsten nødvendig tlf.
29265005)
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.
Fanefjordcentret
Den traditionelle
juletræsfest
er aflyst grundet
Covid-19.
I stedet afholdes digital julegudstjeneste for plejehjemmets
beboere onsdag d. 9. dec.
kl. 10.30.

Syng Sammen torsdag den 3. december er AFLYST

Julehjælp i Fanefjord og Bogø Sogn

For mange af os er julen en dejlig
højtid, hvor familie, hyggeligt
samvær og gaver er i centrum, men
for nogle er det en svær tid, vi går
i møde, fordi de ikke har så mange
penge at gøre godt med. Begge vore
menigheder vil gerne være med til
at gøre julen til en glædelig højtid
for alle. Derfor er man velkommen
til at søge om julehjælp hos sognepræsten senest torsdag d. 10.
december.
Ansøgningen kan sendes pr. post eller via mail til sognepræsten
på tiph@km.dk. Man er også velkommen til at give lidt til kirkebøsserne
her i julen, hvorfra midlerne til julehjælpen primært dækkes ind.
TPH/Sognepræsten

- ja vi kan slet ikke lade være. At synge er
at leve “Midt iblandt jer er Guds rige” siger
Jesus. Mennesket kan svigte og gøre livet
sværere for hinanden, men Guds nåde og
længsel efter den giver øjeblikke af livsglæde. En af disse livsøjeblikke bliver til i sang
- måske mærker vi, at vi kommer i kontakt
med en indre varme eller at vi ingen alder
har, når vi synger. Musik og ord der kan
opleves helende for både krop og sind - alt
det der kan henføre os uden for tid og sted
ligesom kærligheden kan forbinde os med
lykkerus.
Lykken kommer altid i skikkelse af noget andet for den er næppe noget i sig selv, men vil altid være vævet ind i menneskelivets mange begivenheder. Ja lykken er lunefuld som det synges i
en nok så velkendt sang, for lykken kan ligge i at indse det ulykkelige og
komme igennem fortvivlelsen ved at håbe. Fremtiden har altid håbet som
følgesvend som i dette vers fra en sang af Tørfisk “Fuglene letter mod
vinden. Lev dit liv mens du har det. Lev det i stilhed og storm. Se fuglene
letter mod vinden. I modvind tar livet sin form”.
Der ligger en trøst og en frimodighed i at synge. Det vidste Kong Sauls
tjenere, da de foreslog, at der skulle ansættes en musikant, som skulle
spille for kongen, når han var i dårligt humør. Kong Saul var glad for
ham, fordi han fik det bedre, hver gang David spillede for ham på sin harpe. Episoden er kendt fra 1. Samuels Bog 16,14-23 - Det Gamle Testamente. Også Søren Kierkegaard som var ordets store forkynder i Danmark i
det 19. århundrede, skriver i 1843: “jeg sidder og lytter til tonerne i mit
indre, musikkens glade vink og orglets dybe alvor; at samarbejde dem,
det er en opgave () for et menneske, der i mangel af større fordringer til
livet indskrænker sig til det simple, at ville forstå sig selv. Coronakrisen
kan være en sprække, der viser os hen til, at lykkens sol altid skinner, og
at det vi ikke forstår måske, er det allervigtigste.
TPH /Sognepræst Tina Preus Hansen

Tilmelding til julegudstjenesten
Det er nødvendigt
med tilmelding til
julegudstjenesten i
Fanefjord Kirke kl. 10.30.
Tilmelding skal ske
hos sognepræsten
på tlf. 29 26 50 05 eller
mail tiph@km.dk.

Onsdag d. 2. december
kl. 12.30 - 14.30
Anne (Trine) Thielemann:
” At rejse er at leve”

Menighedsrådet er vært ved et let traktement.
Det er gratis at deltage

Julehilsen fra sognepræsten

BOGØ kirke
Søndag d. 29. nov. kl. 16.15
1. søndag i advent,
Familiegudstjeneste.
Søndag d. 6. dec. kl. 10.30
2. s. i advent, Højmesse.
Fredag d. 18. dec. kl. 8.30
kl. 9.30 Skolegudstjenester
Søndag d. 20. dec. kl. 10.30
4.s.i advent, Højmesse,
Eva Brinck Jensen
Torsdag d. 24. dec. kl. 13.30,
Julegudstjeneste (Tilmelding
nødvendig hos Ann Julie
Møllgaard, tlf. 20 55 55 57)
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
Søndag d. 10. jan kl. 10.30
1. s.e. Helligtrekonger,
Højmesse

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

MENIGHEDSRÅDSVALG fanefjord 2020
Følgende er valgt til menighedsrådet ved Fanefjord Kirke.
Charlotte Cecilie Jensen, Hans-Walter Kreisel, Søren Luxhøj Jensen,
Søren Ulrich Jensen, Ninna Louise Bjerring Lauritsen
Stedfortræder Lene Agersted Schäffer, Birgitte Nanna Folman,
Bo Clausen
Det nye menighedsråd konstituerer sig på møde den 26.11.20

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.

