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A
NYT FR

P R Æ S T E R N E

K

onfirmationerne er veloverståede, og
vi kan se tilbage på to festlige konfirmationsgudstjenester. Nu er det blevet
sommer, og vi glæder os til at præsentere sommerens aktiviteter, herunder ikke mindst de
traditionsrige sommerkoncerter.
Reformationsfejringen fortsætter, og sammen
med de øvrige kirker i Bogense Provsti, udbyder vi en række foredrag med start i sensommeren og året ud, især med lokale kræfter
som oplægsholdere. Programfolderen er lige på
trapperne og vil snart kunne findes på våbenhusets bladhylde. Rundturen af reformationsforedrag begynder i Bogense kirke og gør det
med et spændende musikforedrag af trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen
den 24.august.
Samarbejde er godt, og endnu et samarbejde
glæder vi os til at prøve; nemlig i fællesskab
med vores kirkehøjskole på Nordfyn at afholde
”Kirkens Døgn”. ”Kirkens Døgn” er et initiativ

NYT FR

og en opfordring fra Fyens Stift om at have et
helt døgn (fredag den 8. – lørdag den 9. september), hvor man fra alle fynske kirker særligt
åbner op for arrangementer. I vores regi er det
i år Særslev og Skovby, der lægger hus til et par
arrangementer med henholdsvis Michala Petri /
Lars Hannibal og børneduoen Sille og Palle. Tanken med det fælles ”Kirkens Døgn”- program i
kirkehøjskolesognene er, at der også skal være
et lokalt arrangement i løbet af døgnet, og for
os i Bogense falder det sådan, at dette lokale
arrangement bliver vores deltagelse i Stafet for
Livet. Ligesom sidste år sætter kirken nemlig
hold og holder jo så på sin vis også sig selv i
gang et døgn… Dog sker det forskudt af ”Kirkens Døgn”, nemlig lørdag den 9. – søndag den
10. september. Læs mere om Stafet for Livet
inde i bladet.
Rigtig god sommer!
Karen Holm Agersnap

A

M E N I G H E D S R Å D E T

Ny kirkesanger
Søndag den 1. maj kunne man opleve en ny kirkesanger i Bogense Kirke. Hun har erstattet
Jan Horskjær, der gik på pension ved årsskiftet. Den nye kirkesanger hedder Lara Bisserier
er amerikansk af fødsel, men dansk gift på 15.
år og har to børn, og er bosat i Nyborg. Hun er
uddannet klassisk sopran og har en bachelor og
master fra konservatorium. Hun synger såvel
opera som musicals, og har sunget på San Francisco Operaen. Hendes seneste fastansættelse
var ved Korsør Kirke. Hun har desuden haft en
privat musikskole og været korleder i Nyborg.
Birgit Folden

1. maj startede vores nye kirkesanger,
Lara Bisserier.
Vi glæder os til samarbejdet med Lara.
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Værdighed er noget,
vi giver hinanden
Sårbarhed og afhængighed er en naturlig
del af dét at være menneske. Svaret på
afmagten er ikke foragt og fordømmelse,
men medfølelse og omsorg
Af Bente Bisgaard Thomsen:
(prædiken til 2. søndag efter påske)

S

idste år besluttede Folketinget, at der
skulle afsættes en milliard kroner på finansloven til noget, man kalder ”værdighedspolitik”. Bevillingen er øremærket til at
sikre, at kommunernes indsats på ældreområdet fremover kommer til at tage udgangspunkt
i borgernes værdighed fremfor f.eks. deres helbredsmæssige og sociale forhold. Det skal være
værdigt – ikke uværdigt - at modtage offentlig
omsorg og pleje, når man er blevet gammel og
ikke magter opgaverne selv.
Med bevillingen håber politikerne, at borgerne
vil komme til at opleve den konkrete hjælp som
noget, der ikke blot letter den daglige tilværelse og giver tryghed, men som også styrker
deres selvværd.
Nu kan man sige, at den tanke på ingen måde
er ny. Da man i sin tid skrottede betegnelsen
fattighjælp og erstattede den med folkepension
var målet også at modvirke tilbøjeligheden til at
stemple modtagere af offentlig hjælp som usle,
uduelige og ubrugelige borgere – som uværdige
personer.
For værdighed forveksles ofte med færdighed,
som én af mine kolleger, Ole Raakjær, der arbejder som hospicepræst, udtrykker det. Værdighed bliver i så fald noget, man gør sig fortjent til og opnår ved at optræde på en bestemt
måde. For at blive betragtet som værdig, skal
man være i stand til at klare sig selv. En værdig optræden er en optræden, der indgyder respekt og beundring. Værdighed, som vi oftest
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tænker på det, er tænkt sammen med styrke
og kontrol og dermed magt. Et værdigt menneske er et menneske, der demonstrerer, at hun
eller han har magt over tilværelsen.
Men et sådant menneske har jo slet ikke brug
for hjælp. Altså må vi starte forfra. Opgaven er
at nå frem til et værdighedsbegreb, vi kan forbinde med sårbarhed og udsathed. Med skrøbelighed. Med afmagt. Og hvordan gør vi det?
Ole Raakjær, der er én af de både største tænkere og praktikere herhjemme, når det gælder
sjælesorg, siger det uhyre enkelt og uhyre genialt: Værdighed er noget, vi giver til hinanden og
modtager fra hinanden. Med andre ord sætter
Ole Raakjær en usynlig bindestreg mellem værdighed og kærlighed.
Ligesom kærlighed gives og modtages uden
fortjeneste, sådan bør det også være med værdigheden, siger han. Det menneske, der føler
sig elsket, vil helt automatisk også føle sig værdigt. At være elsk-værdig – værd at elske – er
det højeste et menneske kan opnå – og kristendommens glædelige budskab er, at vi set med
Guds øjne alle er elskværdige, slet og ret i kraft
af, at vi er mennesker. ”For deri består kærligheden – ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at
han har elsket os”, som der står i Johannes’s
første brev.(kap.4, vers 10).
Ole Raakjær var en af hovedtalerne, da Dansk
Ældreråd forleden holdt en stor konference, hvor
værdighedsbegrebet og den såkaldte ”værdighedsmiliard” blev sat til debat. I et interview i Kri-

steligt Dagblad forud for konferencen øste han af
sine mangeårige erfaringer med afmægtige mennesker som præst og ikke mindst hospicepræst.
De eksisterende hospicer, hvor døende kan
tilbringe deres sidste tid under fagligt betryggende og især kærlige, omsorgsfulde forhold,
er et godt eksempel på, at man godt kan kombinere værdighed med afmagt, siger Ole Raakjær.
”Værdighed er ikke en egenskab ved mennesket, men en gave, vi kan give til eller tage fra
hinanden gennem den måde, vi behandler hinanden på. Når man bliver behandlet med værdighed, så får man værdighed”, siger han.
Han peger på, at hospicer er et symptom på,
at lidelsen og det lidende menneske er blevet
hjemløse i det moderne sundhedsvæsen, der
ikke tænker sygdom og menneske sammen. På
et hospice tænker man i hele mennesker. Her er
mennesker ikke begrænset til den eller de sygdomme, de lider af. De er mennesker, som har
en sygdom, men de er først og fremmest mennesker. Behandlingen af dem retter sig således
ikke isoleret mod sygdommen, men i enhver
forstand mod det menneske, som har sygdommen, og som har lige så stort behov eller måske
endda større behov for ægte medmenneskelig
omsorg som professionel, sundhedsfaglig behandling og pleje.
Der skal være nogen, der har tid til at høre på
mennesket og som ikke bare fokuserer på sygdommen, siger han. Vi er blevet enormt dygtige
til at behandle rent fagligt på hospitalerne, men
vi kommer ofte til at overse mennesket bag
sygdommen.
Ifølge Ole Raakjær er løsningen lige så enkel,
som den er svær. Løsningen er mennesker, der
giver hinanden deres tid, og det er enkelt nok.
Men tid koster penge, og det er ikke enkelt. Vi
tror, vi kan erstatte mennesker med teknologi,
men en højteknologisk løsning er i virkeligheden utrolig primitiv i forhold til mennesker. Ingen teknologi kan konkurrere med f.eks. det
nervesystem, et menneske er udstyret med.
Løsningen er enkel nok. Løsningen er mennesker, der giver hinanden deres tid. Mennesker,
som bryder sig om hinanden og tager hånd om
hinanden. Mennesker, der optræder som hyrder for hinanden. Gode hyrder.

I en smuk tekst fra Ezekiels Bog, er det Gud
selv der taler: ”Jeg vil selv søge efter mine får
og holde øje med dem. Som hyrden holder øje
med sin hjord, når hans får er spredt rundt om
ham, således vil jeg holde øje med mine får og
udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt
på de mørke skyers og mulmets dag”.
Billedet af de dumme, skrækslagne og splittede får, der er truet af et væld af farer fra
glubske ulve til afgrundsdybe klippespalter, sult
og tørst og skånselsløse tyveknægte, går igen
mange steder i Bibelen, bl.a. i Johannes-evangeliet, hvor det er Jesus selv, der omtaler sin rolle
blandt mennesker på jorden som fåreflokkens
gode hyrde. Den, der giver af sig selv for at
andre kan have det godt.
Der er ikke meget værdighed over et får, der
hovedløst styrter ud over stepperne, forfulgt af
en flok ulve. Ej heller over et får, der ligger i støvet og vrider sig af tørst. Men den gode hyrde
elsker sine får. Den gode hyrde vil gå ad de farligste og sværeste stier for at finde det får, der
er blevet væk fra flokken og måske ligger med
brækket ben på bunden af en kløft. Den gode
hyrde vil lede efter sine får, samle dem og lede
dem til steder med godt græs og frisk vand, og
han vil beskytte dem mod ulve og tyveknægte –
om nødvendigt med sit eget liv.
”De vildfarne vil jeg lede efter, de bortkomne vil
jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde,
de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil
jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde”,
siger Gud i Ezekiels tekst.
”Gå du hen og gør ligeså”, sagde Jesus i den
afsluttende samtale med den skriftkloge, der
ville vide, hvem hans næste var. Det var ved den
lejlighed, Jesus fortalte historien om den barmhjertige samaritaner.
Det er uhyre enkelt og uendeligt svært, siger
Ole Raakjær om kravet fra folketinget til kommunerne om at udarbejde en værdighedspolitik, der virker. Altså en ældrepolitik, der ikke
berøver borgerne deres værdighed, men tværtimod styrker den.
Løsningen er mennesker, der giver deres tid til
hinanden. Mennesker, der vil vogte og værne
deres næste på rette måde – med kærlighed.
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Udvikling – ikke afvikling
Af Grethe Ravn

I de næste mange numre af kirkebladet vil der hver gang være et portræt af
et af de mennesker, der har med kirken at gøre. Enten som ansat ved kirken
eller som en af de folkevalgte. Fordi alle har en rolle at spille, og ingen derfor kan siges at være mere vigtig end andre, bringes disse små portrætter i
alfabetisk rækkefølge. I dette nummer fortsætter vi med kasserer i menighedsrådet, Dorthe Aarøe

S

om kasserer i menighedsrådet sidder man
til daglig og sørger for, at løbende udgifter bliver betalt til tiden, fortæller Dorthe
Aarøe. Hun sprang ind i januar i år, da Karin
Hansen, den tidligere kasserer, måtte holde op
på grund af et for stort tidspres. Dorthes baggrund for at påtage sig rollen som kasserer er
mange års arbejde som plejehjemsleder, hvor
man jo også sidder med regnskaber. Ganske
vist er kirkens regnskaber strikket noget anderledes sammen end det, hun har været vant
til, siger hun, men det går fint.
Hun lægger vægt på, at kirkens økonomi passes lige så godt og solidt, som hun passer sin
egen. Og dermed også, at der købes fornuftigt
ind. Det er jo betroede midler. Det er hendes
ansvar at gennemgå regnskabet hvert kvartal i
rådet, så alle medlemmerne kan følge med i og
tage ansvar for, hvordan det står til med økonomien. Som kasserer er hun med til at lægge
budgetter i provstiet for det kommende år. Til
opgaven hører derfor også at samarbejde
med provstiets regnskabskontor, beliggende i Søndersø. Og her holdes der øje med, at budgetterne
overholdes. Man kan i sagens
natur ikke kende alle udgifter
på forhånd, idet et gammelt
hus som en kirke jo er, kræver megen vedligeholdelse.
Sådan må det bare være, når
der er tale om kulturarv, siger Dorthe.
Det, der fik hende til at gå
ind i menighedsrådsarbejdet, var en baggrund i byens
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foreningsliv. I mange år var hun aktiv i gymnastikforeningen, og gennem ti år sad hun i
skolebestyrelsen, mens børnene stadigvæk gik
i skole. Så blev der et tomrum, da det arbejde
naturligt fik en ende. Da hun op til forrige menighedsrådsvalg blev opfordret til at stille op,
sagde hun ja og blev dernæst formand for kirkegårdsudvalget.
Det, hun gerne ville, var at prøve at finde ud af,
hvordan arbejdet med at drive en kirke foregår.
Og hun er ikke blevet skuffet; men roser det
gode samarbejde mellem alle, der har med kirken at gøre. Alle vil hinanden det bedste, siger
hun. Således roser hun også samarbejdet mellem personalet ved kirkegården og kirkegårdsudvalget, som fungerer rigtig godt.
Dorthe nævner en fællestur til en kirkegård i
Holstebro som inspiration til arbejdet med vores egen kirkegård. At være med til at udvikle
og ikke afvikle kirken er vigtigt, betoner hun.
Det er godt at have indflydelse og at kunne få
lov til at prøve ideer af.
Kirkegang finder hun gerne tid til, og ro og
glæde finder hun også i den nordfynske natur,
hvor hun tit får sig en gå- eller cykeltur. I det
private er hun gift med Jan, og sammen har de
tre børn, der nu er blevet voksne. Arbejdet som
plejehjemsleder er blevet skiftet ud med daghøjskolen Femkanten i Søndersø for demente.
Et arbejde hun er meget glad for, og som nytter
noget. Det er karakteristisk for Dorthe, at hun
efterfølgende tog uddannelsen som demenskoordinator for at være ordentligt klædt på. Og
mon ikke det for hende gælder for såvel daghøjskolen som for kirken: at udvikle, ikke at
afvikle.
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R
2. pinsedag den 5. juni kl. 8.00
ANDAGT OG PILGRIMSVANDRING

Søndag den 6. august kl. 19.30
KONCERT ved Rosenfestivalen

Veflinge kirke

Bogense kirke

Efter en kort gudstjeneste i Veflinge kirke, kan
interesserede kirkegængere gå pilgrimsvandring
til Odense i fællesskab med menighederne fra
Veflinge og Særslev kirke. Pilgrimsvandringen
slutter med en stor gudstjeneste i Odense Domkirke og kaffebord i nabolaget. Der arrangeres
buskørsel tilbage til Veflinge. Spørgsmål til turen kan rettes til Karen Agersnap mail khag@
km.dk / tlf. 40 41 50 38

Desuden er kirken under hele Rosenfestivalen
pyntet med orkidéer fra Danmarks Orkidéforening foruden de traditionsrige roser!

Lørdag den 10. juni kl. 9.00
SOGNEUDFLUGT TIL ASSENS OG BAAGØ
Afgang P-pladsen ved Medborgerhuset
i Bogense
(se omtale på følgende sider)
Søndag den 18. juni kl. 19.30
SOMMERKONCERT
Bogense kirke

(se omtale af alle sommerkoncerterne
på følgende sider)
Tirsdag den 20. juni kl. 19.30
SOMMERKONCERT
Bogense kirke

Torsdag den 24. august kl. 19.30
LUTHER MUSIK – EN MUSIKALSK BILLEDFORTÆLLING
Bogense kirke

Arrangement som led i Bogense Provstis reformationsfejring – se omtale på følgende sider
Lørdag den 9. – søndag den 10. september
STAFET FOR LIVET
Se detaljer vedr. tilmelding osv. på følgende sider
Fredag den 8. – lørdag den 9. september
KIRKENS DØGN – I SAMARBEJDE MED NORDFYNS KIRKEHØJSKOLE
Skovby kirke fredag den 8. september kl.
20.00: Koncert med Michala Petri og Lars Hannibal. Efterfølgende aftenandagt.
Nordfyns Efterskole, Særslev (eller Særslev kirke) kl. 10.00: Salmeswing
for hele familien med Sille og
Palle fra DR Ramasjang

Søndag den 9. juli kl. 19.30
SOMMERKONCERT
Bogense kirke

Mandag den 24. juli kl. 19.30
SOMMERKONCERT
Bogense kirke

Fredag den 28. juli kl. 21.00.
SOMMERKONCERT ved Bogense by Night
Bogense kirke
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Sogneudflugt til Assens og Baagø
Som omtalt i forrige kirkeblad, går årets fælles udflugt for menighederne i Bogense, Grindløse,
Klinte og Nr. Sandager til Assens og Baagø. Turen foregår med bus og grisevogn og byder på lidt
af hvert indenfor kirkeliv/kultur/historie og natur.

B

Baagø ligger i Lillebælt ca. en halv times
sejlads fra Assens. Øen har et rigt fugleliv, takket være to store indsøer og fine
strandenge, men det meste af jorden er opdyrket og udnyttes erhvervsmæssigt. Kun godt 20
personer bor fast på øen, der ikke desto mindre huser hele to kirker: en almindelig dansk
sognekirke, der betjenes fra Assens samt en
russisk-ortodoks kirke, der bestyres af Søster
Amvrosia. Vi skal naturligvis besøge begge kirker og høre om deres historie.
Udflugtens første stop bliver Vor Frue Kirke i
Assens, hvor det legendariske drengekor ”Syngedrengene” har hjemme. Herfra kører vi til
havnen og tager færgen til Baagø kl. 11. På den
anden side venter Poul Nielsen med traktor og
vogn, som kan laste op til 40 passagerer. Poul
Nielsen har lovet at vise Bogøs herligheder frem
på en rundtur, der starter og slutter ved færgelejet. Halvvejs holdes der en lille times frokostpause i ”Hestestalden”, der også rummer
en fin samling af gamle landbrugsredskaber og
husgeråd.
Kl. 15.35 går færgen tilbage til Assens, hvor
bussen venter og kører os tilbage til Nordfyn.
Forventet ankomst til Bogense kl. ca. 17 og lidt
senere i Grindløse. Har man tid og lyst, bliver

der dog mulighed for at slutte dagen lidt festligt af med fællesspisning på et af spisestederne
i Bogense.
Der er afgang fra Grindløse Præstegård kl.
8.45. Herfra kører bussen til Bogense, hvor der
er opsamling ved Medborgerhuset på Gyldensteensvej kl. 9.00.
Tilmeldingsfristen er udløbet og pladserne er
begrænsede, men prøv evt. at kontakte til Carina Bettina Larsen (topfasan1@outlook.dk)
tlf.: 31 – 66 43 88 for at høre om det er flere
pladser
Pris for turen er kr. 100,- per person (børn
gratis). Prisen omfatter transport (bus/færge/
traktorvogn) samt frokost. Drikkevarer og evt.
kaffe skal man selv medbringe. (I havnekiosken
kan købes kaffe, is m.m.).

Søster Amvrosia, kom til Danmark i starten af
0’erne og flyttede dengang ind på slottet Hesbjerg. Ejeren, Jørgen Laursen-Vig stillede slottet
til rådighed som kloster for den russisk-ortodokse
kirke, men på grund af omfattende fugtproblemer,
herunder svamp, måtte samarbejdet opgives. I
stedet købte kirkens venskabsforening en gård på
Baagø, hvor der nu er indrettet en fin lille kirke i
den ortodokse kirkes stil. På gården er der indrettet plads til pilgrimme og sommerlejr for børn fra
dansk/russiske familier.
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Sommerkoncerter i Bogense Kirke
Både lokale og turister har taget godt mod de klassiske
sommerkoncerter i Bogense Kirke, og 2017 byder endnu
engang på en række fine musikalske oplevelser.

Andrea Vivanet, klaver

Rune Leicht, klaver

Kristina Vidic, sopran

Royal Danish Brass

Søndag d. 18. juni
kl. 19.30 spiller den
fremragende italienske pianist Andrea
Vivanet værker
af bl.a. Haydn og
Tchaikovsky. Andrea
Vivanet bor i Paris,
men har efterhånden
hele verden som sin
arbejdsplads. På det
sidste har DR spillet
uddrag af Vivanets
meget anmelderroste
første CD.
Entré kr. 50.

Tirsdag d. 20. juni
kl. 19.30 byder
Bogense Kirke velkommen til endnu en
stor klaveroplevelse
med de helt unge
klaverløver, dels prisvindere fra internationale konkurrencer,
dels de allerstørste
danske talenter fra
Klaverskolen Gradus. Publikum får
igen lejlighed til at
høre vinderen af
"Vidunderbørn",
trettenårige Rune
Leicht Lund. Musik
af bl.a. Beethoven og
Chopin.
Entré kr. 50.

Søndag d. 9. juli
kl. 19.30 synger
den unge, serbiske
sopran Kristina Vidic
kærlighedssange fra
hele verden. Kristinas
karriere er for alvor
ved at tage fart, ikke
mindst i USA, og der
venter publikum en
sangoplevelse af de
helt store. Sange af
bl.a. Schubert, Fauré
og Mozart. Kristina
Vidic akkompagneres
af pianisten Klaus
Andersen.
Entré kr. 50.

Mandag d. 24. juli
kl. 19.30 blæser de
fem medlemmer af
Royal Danish Brass op
til en fest for ørerne
i Bogense Kirke.
De fem musikere,
alle nuværende eller
tidligere medlemmer
af Det Kgl. Kapel og
DR Symfoniorkester,
spiller musik af bl.a.
John Dowland og
Beethoven. Snyd ikke
jer selv for at opleve
dette fantastiske
ensemble!
Entré kr. 100, og der
bydes på en forfriskning efter koncerten.

Fredag d. 28. juli kl. 21.00 (!) byder Bogense Kirke på
skøn musik i sommernatten i forbindelse med Bogense by
Night. Pianisten Klaus Andersen spiller værker af bl.a. Bach
og Sibelius. Fri entré.

Fortsættes næste side
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Søndag d. 6. august kl. 19.30, i forbindelse med Rosenfestivalen, spiller den splinternye Aros Trio musik af bl.a.
Beethoven og Rachmaninoff. Rima Chacaturian, Litauen,
klaver, Therese Andersen, violin og Anne Sofie Gørvild,
cello, er alle blandt de mest fremtrædende i deres generation af unge musikere, og deres samarbejde imødeses
med stor spænding. Publikum i Bogense kender allerede
Therese Andersen fra adskillige optrædender i Bogense
Kirke. Entré kr. 50.
Therese Andersen, violinist i Aros Trio

Alle koncerter varer ca. en time, og børn og unge under 18 kommer gratis ind.

Stafet for Livet 2017
Bogense Kirke er med igen, når Kræftens Bekæmpelse på Nordfyn afvikler ”stafet for livet” i Bogense. Det sker i weekenden den 8-10. september.
Udover deltagelsen i selve stafetten, bidrager kirken også med en guds
tjeneste søndag morgen.
Lørdag den 9. september kl. 13 lyder startskuddet til dette års ”Stafet for Livet” ved
Nordfyns-hallen i Bogense. Her vil der blive
gået/travet eller løbet i ét væk et helt døgn –
nat som dag – i respekt for og solidaritet med
de mennesker, der er ramt af en kræftsygdom.
Til formålet er der udlagt to ruter: En kort på
knap en halv kilometer på selve pladsen og en
lidt længere, som går i kanten af Fredskoven.

Lysposerne har givet navn til den smukke
ceremoni lørdag aften, hvor de, der måtte give
op overfor kræften mindes både i stilhed, tale
og fællessang
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Stafetten afbrydes kortvarigt lørdag aften,
hvor alle deltagere samles til den såkaldte
lys-ceremoni. Her vil sognepræst Bente Bisgaard Thomsen holde tale, hvorefter de lysposer, deltagerne har tændt, stilles ud langs banen
for at lyse for de gående natten igennem.
Det er anden gang, Bogense Kirke deltager i
stafetten, hvor menighedsrådsmedlemmer og
personale ved kirken dels skal være med til
at gå – dels sørger for gudstjenesten søndag
morgen. I år har vi besluttet at aflyse den faste gudstjeneste i kirken denne dag for i stedet at give kirkegængerne lejlighed til at opleve
den helt særlige stafet-for-livet-stemning. For
gudstjenesten står sognepræst Karen Holm
Agersnap.
Skulle der være andre, som kunne tænke sig at
stille op til stafetten på kirkens hold, er I meget
velkomne til at kontakte sognepræst Bente B.
Thomsen, der fungerer som holdleder. Ring på
tlf. 24 – 60 04 19 eller skriv til BBT@km.dk.
Man kan også selv skrive sig på kirkens hold
via stafettens hjemmeside, hvor man også kan
købe lysposer m.m. https://www.stafetforlivet.
dk/stafet/nordfyn

Luther Musik

– en musikalsk billedfortælling
Reformatorens tid, liv, tanker og 500 års musik på en time

F

or sammen at fejre reformationsåret, har
pastoraterne i Bogense provsti arrangeret
en række foredrag, som går på skift rundt
i provstiets kirker.
Forløbet begynder med en Luther-koncert i Bogense kirke. Vi skal høre en koncert af trompetist Dorthe Zielke samt organist Søren Johannsen, der med en visuel fortælling på storskærm
går rundt om både mennesket Martin Luther,
reformatoren og reformationen. Historien bliver fortalt med billeder, citater og film, mens
man hører levende musik i kirken. Musikken
der spilles, på forskellige trompeter og orgel,
er helt fra renæssancen til nutidig musik og er
komponeret af kendte komponister som Telemann, Bach, Mozart, Dvorák, Carl Nielsen og
Bent Fabricius-Bjerre.
”Næst efter Gud er musikken det, som
mest fortjener at fejres” – Martin Luther

300 kirkekoncerter i Danmark og har optrådt i
Europa, USA, Asien og Australien.
Dorthe Zielke er orkestermusiker og har vikarieret i orkestre lige fra DR Big Bandet og
Det Kgl. Kapel til det berømte Mahler Chamber
Orchestra. Hun spiller ofte ved begivenheder i
kirken.
Dorthe Zielke står for den visuelle tilrettelæggelse af den musikalske billedfortælling
Søren Johannsen er organist i Christians
Kirke, København. Han har opført J.S. Bachs
samlede orgelværker otte gange i koncertrækker og en gang over 22 timer i samme døgn,
hvilket man kan finde i Guiness Book of Records 2001.
Søren Johannsen står for de musikalske arrangementer i den musikalske billedfortælling

Som bekendt er det i 2017 fem hundrede år
siden, Martin Luther offentliggjorde 95 kritiske påstande om den katolske kirkes lære og
praksis. Dengang havde den katolske kirke,
med paven i spidsen, en enorm og enerådende
magt og rigdom, der satte sig dybe spor i det
enkelte menneskes liv. Især den forhadte afladshandel, som handlede om sjælens frelse fra
skærsilden, var et redskab, som den katolske
kirke brugte til at manifestere sin magt med
overalt i Europa. Luthers teser, som han slog
op på slotskirkedøren i Wittenberg, blev startskuddet til reformationen – fornyelsen af den
kristne kirke i Europa.
Trompetist Dorthe Zielke og organist
Søren Johannsen har spillet sammen siden
1998, da de mødtes på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium. Siden har de spillet over
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K I R K E L I G E
I

H A N D L I N G E R

B O G E N S E

S O G N

FEBRUAR - MARTS - APRIL 2017
DØBTE:
11.
19.
1.
1.
23.
23.
23.
23.

februar:
marts:
april
april:
april:
april:
april
april:

BEGRAVEDE/BISATTE:
Alfred Bloss Haugaard Nielsen
Silje Alba Bøgelund Thuesen
Klara Sofie Maj
Melia Naya Haugaard Sørensen
Laurits Engelbrekt Bro
Oskar Ammerit Bak
Mikkel Vincent Ovesen
Sinlapachai Pramoonsin

VIEDE:
1. april:

Rikke Hald og Jørgen Thelin

3.
4.
7.
10.
11.
28.
25.
10.
6.
6.
7.
11.
12.
15.

februar:
februar:
februar:
februar:
februar:
februar:
februar:
marts:
april:
april:
april:
april:
april:
april:

Per Drud Larsen
Edit Elisabeth Jørgensen
Vidosava Nielsen
Hans Jørgen Møller
Bent Nicolajsen
Maja Irene Thomsen
Poula Elkjær Jørgensen
Erik Jensen
Lill Rendtorff
Mathilde Kajberg Rasmussen
Gudmund Larsen
Ebba Margrethe Andersen
Inge Elise Poulsen
Ove Sebald

KONFIRMERET
SØNDAG DEN 7. MAJ:

KONFIRMERET
STORE BEDEDAG DEN 12. MAJ:

Astrid Hjeresen Christoffersen
Benjamin Dahl Nielsen
Caroline Holm Andersen
Cecilie Borg Hansen
Ida-Maria Jacobsen
Joachim Godsk Plauborg Hoppe
Josephine Belli Thomsen
Line Hjeresen Christoffersen
Marie Lund Anderson
Mike Wròbel
Mikkel Nørgaard Pedersen
Oskar Ammerit Bak
Regitze Rehder Andersen
Sinlapachai Pramoonsin
Tobias Jonathan Knudsen

Anna Elisabeth Jørgensen
Asta Johanne Østrup Kristensen
Chris Gabriel Dupont Jørgensen
Christian Broe Rasmussen
Christiane Elena Visan
Cleo Milla Lassen
Daniel-Adrian Iorgovan
Jeff Frimann Kay
Julie Nygaard Larsen
Laura Hvistendal Stolpe
Line Poulsen Jakobsen
Maja Louise Sørensen
Markus Bonne Eriksen
Mia Marie Boas Andersen
Mikkel Vincent Ovesen
Naja Eidseth Andersen
Nanna Maar Clasen
Sofie Marianne Sejr Andersen
Sophie Holmelund Demant
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HVAD GØR MAN, NÅR…
… MAN FÅR ET BARN?
Så sørger jordemoderen for at sende en fødselsanmeldelse til kirkekontoret. Hvis man ikke er
gift med faren til barnet, skal man senest 14
dage efter fødslen udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk ved hjælp af
sit NemID.

… MAN ØNSKER SIT BARN DØBT
ELLER NAVNGIVET?
...så henvender man sig til præsten inden 6 måneder fra barnets fødsel og aftaler det videre
forløb.

… MAN ØNSKER BEGRAVELSE/
BISÆTTELSE?
Så kontakter man præsten for at aftale dato
og det videre forløb. Dødsfaldet skal desuden
anmeldes på hjemmesiden www.borger.dk ved
hjælp af NemID.
Anmeldelsen skal ske senest to hverdage efter
dødsfaldet. Som regel tages der kontakt til en
bedemand vedrørende praktiske spørgsmål.

… MAN ØNSKER AT SKIFTE NAVN?
Så går man ind på følgende hjemmesider om
navne og registrering: www.familiestyrelsen.dk/
navne - her findes lister over godkendte fornavne
og de frie efternavne. Navneændringen sker via
en digital anmeldelse med NemID på hjemmesiden www.borger.dk.
Det koster som udgangspunkt 480 kr. at få behandlet en ansøgning om navneændring, men
sker din navneændring i forbindelse med en vielse, er den i langt de fleste tilfælde gratis. Gebyret kan betales med Dankort via www.borger.dk
eller med et girokort.

… MAN ØNSKER UDSKRIFT AF NY
DÅBSATTEST?
Så går man ind på www.borger.dk og rekvirerer
den med NemID, hvorefter man får attesten tilsendt fra kirkekontoret.

GUDSTJENESTER

J U N I
Søndag

4. juni

–

J U L I

-

A U G U S T

2 0 1 7

kl. 10.30

Bogense Kirke

Pinsedag

Karen H. Agersnap

Mandag 5. juni

kl. 8.00

Veflinge kirke

Fælles 2.pinsedagsandagt med
efterfølgende
pilgrimsvandring

Gunvor Sandvad

Søndag

11. juni

kl. 14.00

Bogense Kirke

Trinitatis Søndag

Bente B. Thomsen

Søndag

18. juni

kl. 10.30

Bogense Kirke

1. s. e. Trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

25. juni

kl. 10.30

Bogense Kirke

2. s. e. Trinitatis

Bente B. Thomsen

Søndag

2. juli

Kl. 10.30

Bogense kirke

3. s. e. Trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

9. juli

kl. 09.00

Bogense Kirke

4. s. e. Trinitatis

Bente B. Thomsen

Lørdag

15. juli

kl. 10.30

Bogense kirke

Lørdagsdåb

Bente B. Thomsen

Søndag

16. juli

kl. 10.30

Bogense Kirke

5. s. e. Trinitatis

Bente B. Thomsen

Søndag

23. juli

kl. 19.30

Bogense Kirke

6. s. e. Trinitatis

Bente B. Thomsen

Søndag

30. juli

kl. 10.30

Bogense kirke

7. s. e. Trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

6. august

kl. 10.30

Bogense kirke

8. s. e. Trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

13. august

kl. 10.30

Bogense kirke

9. s. e. Trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

20. august

kl. 09.00

Bogense Kirke

10. s. e. Trinitatis

Bente B. Thomsen

Søndag

27. august

kl. 10.30

Bogense Kirke

11. s. e. Trinitatis

Karen H. Agersnap

Lørdag

2. september

kl. 10.30

Bogense kirke

Evt. lørdagsdåb

Karen H. Agersnap

Søndag

3. september

kl. 10.30

Bogense Kirke

12. s. e. Trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

10. september kl. 8.25

Plænen
v. Nordfyns
hallen

13. s. e. Trinitatis
Stafet for Livetgudstjeneste

Karen H. Agersnap

KIRKEBIL
Der køres til alle gudstjenester, arrangementer og kirkelige
handlinger i Bogense Kirke. Kørsel bestilles dagen forinden før
kl. 18.00 på tlf. 64 81 19 90, Karstens Taxa.
www.step.dk

