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usind farver i mørket” – det blev temaet
på årets kyndelmissegudstjeneste. Fine primulaer i mange farver prydede kirken, og
sammen med lys i både lanterner, fakler, bænkenes
lysestager og ikke mindst i lysskulpturen (”Livets træ”
af Galschiødt) blev temaet udfoldet. Hertil hjulpet på
vej af kirkens kor og årets konfirmander, der læste
bibeltekster om lys op.

Bente Bisgaard Thomsen og
Karen Holm Agersnap

Kyndelmissegudstjenesten er en af flere temagudstjenester, vi har haft siden sidst. Seneste temagudstjenesten var til fastelavn, som I kan læse og se mere
om i dette kirkeblad.
Vi kan også se tilbage på en række gode julegudstjenester for folk i alle aldre og årets julekoncerter er
også værd at mindes.
Aktivitetsniveauet er højt i vores kirke, hvilket man
også vil se, når man kigger i kalenderen længere inde
i bladet. Babysalmesang er stadig et stående tilbud til
mødre / fædre med babyer op til 1 år; se mere om
holdoprettelse på kirkens hjemmeside. Årets række
af sorggruppemøder er ved at blive rundet af. Der
starter nyt hold til september, hvilket man også
kan læse om på kirkens hjemmeside.
Minikonfirmandforløbet i år er netop afsluttet;
endnu engang har det været sjovt og inspirerende at have et intenst ugeforløb med en
flok af 3. klasseelever fra Bogense skole.
Fotos herfra følger i næste kirkeblad.
Lige om hjørnet venter konfirmationerne, hvilket vi også ser frem til.
God fornøjelse med læsning af forårets kirkeblad!
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Valg til Menighedsrådet
Af Birgit Folden

I

skrivende stund er der længe
til november, hvor der er valg
til menighedsrådene over hele
landet. Men for at køreplanen holdes, og spillets regler følges, skal
der allerede først i september
indgives, som det hedder i cirkulæret, kandidatlister, og dato for
opstillingsmødet, som er anbefalet til den 13. september. Det
er samtidig det offentlige orienteringsmøde. Her fortælles om,
hvad det indebærer at sidde i et
menighedsråd.
Fra den 20. til den 27. september,
kan der afleveres kandidatlister,
som skal være klar den 3. oktober.
Indtil den 11. oktober undersøges
om kandidaterne er valgbare.
D.v.s. at de bor i sognet eller har
løst sognebånd, og er medlem af
folkekirken. Hvis der kun er indleveret en liste aflyses valget – som
bliver et såkaldt fredsvalg.
Skal der være valg, altså hvis der
er flere kandidater end de otte
(for Bogense sogn) plus præsterne, der er fødte medlemmer,
afholdes valget den 8. november.
Det var formalia. Nu til noget om,
hvordan det kan opleves at sidde i
et menighedsråd.
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IKKE STØVET OG KEDELIGT
Jeg blev valgt ind i Bogense Sogns menighedsråd i november for otte år siden. Det blev en spændende periode med udfordringer på mange fronter. Kirken stod
foran en større renovering, der betød, at den faktisk
lukkede i over et år, og gudstjenesterne blev henlagt
overvejende til Skovby Kirke, hvis menighedsråd, der
blev indgået en aftale med. Desuden blev der søgt en
ny præst. En spændende og lærerig proces, som betød mange møder og samtaler med ansøgere etc. I
samme periode skulle vi ha’ en ny organist.
Efter en tid, måtte vi i gang med nye ansøgere til en
præstevikar, idet der forestod en glædelig begivenhed
i præstegården. Desuden måtte vi efter godt et år
tage afsked med organisten, og som følge deraf slå
stillingen op.
Det er for mig og det øvrige menighedsråd en stor
glæde, at kirkens to præster, samt organisten stadig
virker i Bogense, og som kirketjeneren, der er ansat
i denne valgperiode, sagde det ved sidste menighedsrådsmøde:- ”Jeg er så glad for mit arbejde. Jeg arbejder sammen med Danmarks bedste præster, har de
bedste kollegaer, og det bedste menighedsråd.” – Og
ja, hun har noget at ha’ det i, havde netop været på en
uges kursus med kirketjenere fra hele landet, og der
hørt mangeartede og ikke just flatterende beretninger
fra kollegaer. I dette år har vi desuden ansat en ny
præstesekretær.

MANGESIDET KULTUR
Menighedsrådet har forskellige udvalg. For eksempel
aktivitetsudvalget, der arbejder med at skabe aktiviteter i kirken. Det være sig koncerter i samarbejde med
organisten, foredrag, sogneudflugter for menigheden
m.v. – Desuden står formanden for samarbejdet med

Bogense menighedsråd 2016. Bagerst fra venstre: Birgit Folden, Dorthe Aarøe, Karen H. Agersnap, Bente B.
Thomsen, Jytte Madsen. Forrest fra venstre: Lise Jørgensen, Jeanie Bruun, Marianne Poulsen og Kjeld Bruun.
Fraværende: Kirsten Nielsen

med de frivillige ”Teglgårdens Venner”, som træder til
i forbindelse med særlige arrangementer.

tigere end på traditionel vis med
dyre stilladser og mandetimer.

Kirkegårdsudvalget, der sammen med kirkegårdspersonalet og graveren, samt ikke mindst kirkeværgen,
har særlig fokus på vedligeholdelse af kirkegården
og kirken. Kirkeværgen kan med fordel være en
bygningskyndig, der ikke nødvendigvis sidder i menighedsrådet. Forretningsudvalget, der sædvanligvis
består af formand, næstformand og kasserer, samt
præsten. Ved hvert møde, ca. ti om året, er der en
dagsorden, og føres en intern protokol, samt tages
åbne referater af, hvad der er sket under møderne,
der i øvrigt er offentlige.

I løbet af året kan menigheden
glæde sig til sommerens koncerter, og til en endnu ikke fastlagt
festlighed i forbindelse med udpakningen af kirken, samt en af
kirkeklokkernes 500 års fødselsdag.

Menighedsrådet har stor indflydelse på, hvad der sker
i og omkring kirken, men selve gudstjenesten og dens
forløb, er præsternes ansvar.

FORVENTNINGENS TID
I år og det meste af 2015 har vores kirke været indpakket i stilladser og plastik. Snart pakkes den igen
ud, og en tiltrængt kalkning venter i foråret. Kirkespirets 29.000 bornholmske egespåner blev som bekendt
tjæret ved hjælp af et firma, der netop har specialiseret sig i den slags opgaver. Folk uden højdeskræk,
hang som fluemennesker i tove og hejseværker, kaldet
rappelling. Opgaven blev klaret både billigere og hur-

Det er aldrig kedeligt at sidde i et
menighedsråd, og i Bogense har
vi et særdeles godt samarbejde,
hvor vi lytter til hinandens synspunkter, og respekterer demokratiske beslutninger.
Dette indlæg er blot tænkt som
en opvarmning til det kommende
valg. I næste kirkeblad følger vi
op med mere information.
Tænk over om det var noget for
jer, og sig frem, hvis I er interesserede i egnens kulturliv, som kirken er en stor del af, og vil være
med til at præge det.
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Lucia med SFOkoret og Pigekoret

FASTELAVN
Opbakningen var overvældende,
da omkring 100 børn og voksne
mødte op til fastelavnsgudstjeneste og derefter tøndeslagning,
fastelavnsboller m.m i Teglgården.

DAGLIGDAG I BOGENSE KIRKE
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Pilgrimsvandring med konfirmanderne til Nr.Sandager kirke
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DAGLIGDAG I BOGENSE KIRKE - FORTSAT

foredrag i BogenCharlotte Rørth holdt
d Jesus
me
se kirke om sit møde

Kyndelmissegudstjeneste med lys, fakler,
farver, sang og læsninger

Vores konfirmander var til event i
Odense i januar med hundredvis af andre
konfirmander, hvor vi med ”lys i mørket”
vandrede rundt mellem kirker og lærte
noget om Reformationen..
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Fastelavn med
brag og bulder
Af Birgit Folden

F

Fest og sjo
v

astelavn er mit navn boller vil jeg have, hvis jeg
ingen boller får så laver jeg ballade.

Efter et par år, hvor der ikke har været holdt fastelavn
med tøndeslagning i forbindelse med gudstjeneste i Bogense kirke, besluttede menighedsrådet, at nu skulle
det prøves igen.
Og det var en absolut succes, Op mod 100 børn og
deres voksne flokkedes på kirkebænkene – eller måske var det slet ikke børn, men derimod alfer, feer,
prinsesser, farlige ildsprudlende drager, hekse, brandmænd, indsatsledere, tigerdyr, katte, fine damer,
bankrøvere, folk fra Harry Potter og Dark Waders
univers.
Fastelavnsfantasien var flyvende, og selvom de unge
måtte vente med bollerne til efter gudstjenesten, var
der ikke ballade. – De søde Teglgårdens Venner var
parate med varm chokolade, og boller, og senere slikposer, og på 1.salen ventede tønderne på de hårde
slag, der skulle sikre den stærke kattekonge- og
dronning værdigheden.
I gamle dage, var det i øvrigt en levende, sort kat, man
puttede i tønden, deraf navnet Kattekonge. Det arme

kræ, om den overlevede er nok
tvivlsomt, men i gamle dage var
man også af den mening, at en
sort kat betød uheld og ulykke,
og mishandlingen derfor kunne
forsvares. Heldigvis er denne barbariske uskik for tøndefyld, afløst
af karameller og andet slik.
Da jeg var barn, havde vi skolefri fastelavns mandag, og kunne
klæde os ud og rasle penge sammen. Vi sang om bollerne op og
ned, men håbede på penge, for
ikke alle boller var lige lækre. Balladen kunne bestå i, at man gemte
kaffekanden, der dengang var en
såkaldt Madam Blå. Om aftenen
var der fastelavnsfest i forsamlingshuset, hvor vi slog katten af
tønden. Og nej, heller ikke i min
barndom var det en levende kat.
Fastelavn var en fest, hvor man
slog sig løs inden fastetiden, hvor
man ikke måtte spise kød.
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R
Tirsdag den 1. marts kl. 19.30
KIRKEHØJSKOLE LITTERATURAFTEN
Vi læser og taler om spændingsromanen
”Hytten” af William Paul Young
Grindløse præstegård

Fredag den 4. marts kl. 20.00
NATKIRKE MED HOLD B
Konfirmandhold B tilrettelægger natkirkegudstjeneste og overnatter efterfølgende i
kirken. Natkirken er åben for besøgende kl.
20.00 - ca. 22.30
Bogense kirke

Langfredag den 25. marts kl. 19.30
LITURGISK GUDSTJENESTE
Med kordeltagelse, fællessang og
tekstlæsning

Anden Pinsedag 16. maj
PILGRIMSVANDRING
Kort gudstjeneste kl. 8.00 og efterfølgende
pilgrimsvandring til Odense.
Tilmelding: se følgende sider
Onsdag den 18. maj kl. 17.00
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Gudstjeneste i børnehøjde med efterfølgende
aftensmad. Gratis. Tilmelding ikke nødvendig.
Bogense kirke og Teglgården

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
Onsdag den 9. marts, onsdag den 11. maj,
onsdag den 15. juni
kl. 19.00 i Teglgården. Ret til ændringer
forbeholdes – se www.bogensekirke.dk

Bogense kirke

Lørdag den 16. april kl. 9.00 – 17.00
UDFLUGT MED KIRKEHØJSKOLEN
til Koldinghus og Sdr. Bjert kirke.
Pris: 150 kr.
Tilmelding: se følgende sider

Fremragende

Torsdag den 28. april kl. 19.30
KONCERT MED SOPRAN KRISTINA VIDIC
Bogense kirke. Fri entré

Torsdag d. 28. april kl. 19.30
er der koncert i Bogense
Kirke med den serbiske
sopran Kristina Vidic.

Torsdag den 5. maj kl. 9.00
SOGNEUDFLUGT
Efter Kr. Himmelfarts gudstjenesten
udflugt til Middelfart. Pris: 100 kr.
Tilmelding: se følgende sider

H
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un er udannet i Beograd og på Operaakademiet i København og er nu
i gang med en international karriere. Således når hun lige at komme hjem fra
Pittsburgh, hvor hun skal synge Wagners
Wesendonck Lieder, inden vi får fornøjelsen
af hendes fornemme sangkunst i Bogense!

Udflugt med
kirkehøjskolen

PRAKTISKE
INFORMATIONER:
Afgang: 9.00 fra Bogense rådhus
Hjemkomst: ca. 17.00
Pris: 150 kr. Der afregnes på turen.
Der skal selv medbringes madpakke
til frokost.
Tilmelding kan ske til sognepræst
Gunvor Sandvad på telefon 6484
1137 eller på mail: gsa@km.dk

Lørdag den 16. april

K

irkehøjskolens udflugt går i år til området omkring Kolding.
Her skal vi besøge Koldinghus hvor vi vil få et
oplæg fra en guide og herefter kan man frit gå rundt
på området.
Derefter går turen til Sønder Bjert sogn. Her vil vi
spise vores madpakker og efterfølgende besøger vi
sognepræsten i sognet, Tine Illum.
Hun vil fortælle os om hvordan der arbejdes med fornyelse i folkekirken indenfor salmer, bønner, gudstjeneste-liturgi og menighedsarbejde.

Efter foredraget vil der være
kaffe og kage på Sønder Bjert
kro.

sopran i Bogense Kirke
Koncerten i Bogense Kirke bliver en musikalsk rejse
med sange fra Italien, Tyskland, Danmark, Kristinas
hjemland Serbien og så langt væk fra som Amerika og
Japan. Temaet er kærlighed, og det kan man jo aldrig få
nok af, hverken mellem mennesker eller lande.
Der venter publikum en stor oplevelse, og så er den
tilmed gratis!
Kristina Vidic akkompagneres på kirkens dejlige flygel
af Klaus Andersen. Efter koncerten bydes der på en
lille forfriskning, og der bliver mulighed for at hilse på
aftenens solist.

Kristina Vidic
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Kirke, keramik, kaffe og frokost

K

Af Birgit Folden

ort sagt sogneudflugt for menighederne i Bogense, Grindløse, Klinte og Nr. Sandager sogne.

Sogneudflugten finder i år sted Kr. Himmelfartsdag
den 5. maj. Dagen begynder i Bogense Kirke kl. 9.00,
hvor der er en kort gudstjeneste. Umiddelbart derefter er der busafgang til Middelfart, hvor vi skal besøge
Middelfart kirke, der har haft et skæbnefællesskab
med Bogense, idet den i længere tid har været indpakket i forbindelse med en større renovering
af taget. Derefter er der frokost.
Efterfølgende besøges keramikmuseet
Grimmerhus – nu Clay, der rummer
fantastiske samlinger af keramik og
porcelæn. For nogle år siden modtog museet en stor samling af
55.000 unikke stykker porcelæn og keramik fra Kongeligt
Porcelæn, Bing & Grøndal,
samt Aluminia. Ca. 235 års
keramik- og designudvikling, og som betingede en
ny tilbygning. Denne blev
indviet i 2015. Det er en
spændende oplevelse at
besøge museet. Den nye
tilbygning er delvis nedgravet mod Lillebælt.

Naturligvis får vi frokost og eftermiddagskaffe undervejs. Det er ikke fastlagt nærmere, men tro mig,
det blir’ godt. Alt dette for kr. 100, pr. person, der
betales i bussen.
Keramikmuseet Clay
i Middelfart
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Vi skal bede om bindende tilmelding til formand for
aktivitetsudvalget Kirsten Nielsen tlf. 6481 2227 eller mail knudpeter42@mail.com senest den 16. april.

Pilgrimsvandring 2. pinsedag
Fynsk Pilgrimsvandring tilbyder igen i år vandringer fra kystbyerne til Odense i pinsen. En lidt kortere en-dags-tur starter
2. pinsedag fra Bogense
Af Bente Bisgaard Thomsen

D

et begyndte med en friluftsgudstjeneste i pinsen på Æbelø i 2013 og fortsatte i 2014 og -15
på Gyldensteen Strand. Første gang, da vi holdt
gudstjeneste på Æbelø, blev vi så at sige overrasket af
godt vejr. Morgenen havde været grå og diset, men
under gudstjenesten brød solen igennem, og resten af
dagen forløb under en skyfri blå himmel i bagende sol.
På Langø har vi holdt gudstjeneste under tag i den
nybyggede tilbygning, hvorfra der er fri udsigt over
de smukke omgivelser. Begge gange har vejret været
fint, men det har vist sig problematisk at sidde under
et tag, der holder ikke blot regn, men også solen og
dermed varmen ude. Vinden har frit spil, så deltagerne
i gudstjenesten har rent ud sagt hundefrosset. I år har
vi af samme grund valgt ikke at holde gudstjeneste i
det fri, men tilbyder i stedet mulighed for en rask gåtur til Odense med efterfølgende deltagelse i en stor
fælles pilgrims-gudstjeneste.

Initiativet med pilgrimsvandring i pinsen blev for 12 år
siden taget af Fynsk Pilgrimsvandring, der også i år tilbyder vandringer fra en række kystbyer. Disse vandringer starter om lørdagen med stop og overnatning undervejs. Man kan dog også gøre, som sognepræst Ole F.
Hansen i Veflinge har gjort i flere år: Tage hele turen på
én dag og vælge en kortere, mere direkte rute.
Pilgrimsvandringen fra Veflinge indledes med en kort andagt i Veflinge Kirke kl. 8, hvorefter kursen sættes mod
Odense. Første stop gøres ved skovkapellet ved Langesø.

For Bogense kirkes menighed er
der i år mulighed for at deltage i
pilgrimsvandringen ved at starte
med en kort gudstjeneste i Bogense kirke, der ligesom i Veflinge,
afholdes kl. 8.00. Fra Bogense køres til Langesø, hvor man mødes
med gruppen fra Veflinge og fortsætter i samlet flok mod Odense.
Efter den store pilgrimsgudstjeneste, der i år holdes i Gråbrødre
Klosterkirke, fordi domkirken skal
kalkes, er der arrangeret bustransport tilbage til Veflinge. Gudstjenesten afholdes kl. 16.30.
Af hensyn til turens endelige tilrettelæggelse og busbestilling, beder vi
om tilmelding senest mandag d. 9.
maj til sognepræst Bente Thomsen,
tlf. 2460 0419. Det gælder også,
hvis man kunne tænke sig at deltage
i pilgrimsgudstjenesten i Odense,
men ikke orker at gå 25 km.

Bogense Sogns kirkeblad nr. 1 2016

13

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

KONFIRMATIONER 2016

NOVEMBER – DECEMBER JANUAR 2015-2016
DØBTE:
15. november: Lauge Kruse Stentebjerg
15. november: Mads Bøllingtoft Justesen

BEGRAVEDE/BISATTE:
5. november: Ib Kajberg
5. november: Mogens Reismer
11. november: Poul Egon Nielsen
27. november: Karl Peter Johannes Hansen
10. december: Erik Emil Jensen
12. december: Gerhard Bruno Petersen
19. december: Svend Aage Munch Kofoed
2. januar:
Knud Erik Lading
8. januar:
Arne Dibbern
13. januar:
Sine Margrethe Madsen
20. januar:
Else Hansen
28. januar:
Janne Lundsgaard
29. januar:
Aage Møller Andersen
30. januar:
Anna Haugaard

14

Bogense Sogns kirkeblad nr. 1 2016

Søndag d. 17. april 2016 kl. 10.00:
Camilla Pasfall Hansen
Cecilie Kristensen
Christian Emil Laursen
Emil Maegaard Baden
Laura Maegaard Baden
Emilie Helene Justesen
Ida Ploug Andersen
Ida Marie Bengtson Kure
Julie Melin Kjærgaard
Luca Schmidt Hansen
Marie-Louise Birch
Mathilde Hauge Nielsen
Michelle Hansen
Nicolai Skovlund Andersen
Sabine Lykke Stylsvig Kofoed
Silje Sofie Lehnskov Jakobsen
Sofie Eggert Tindhof
Sofie Amalie Wawrzonek
Thor Ejner Ellegaard Nielsen

St. Bededag d. 22. april kl. 10.00:
Alberte Staal Højgård Hansen
Amalie Petersen
Anika Grønning Fogt
Frederik Bøtcher Helberg
Jessica Segine Diana Holm
Justin Danielsen
Karla Smidt Christiansen
Kristian Edsberg Dahlmann Larsen
Lea Lunddahl
Mads Skovlund Andersen
Mai Zeuthen
Marie Smidt Christiansen
Mathias Riber Jensen
Mathilde Skovbo Hermansen
Mikkel Møller Hansen
Mikkel Daugaard Knudsen
Simone Holm Larsen
Sofie Amalie Flye
Valdemar Svane Rahbeck Thomsen
St. Bededag d. 22. april kl. 12.30:
Amanda Mona Simonsen
Emil Albert Arnoldsen
Mick Vorbeck Møller

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 510 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 2016
M A R T S

–

A P R I L

–

M A J

Fredag

4. marts

kl. 20.00 Bogense Kirke

Natkirke med konfirmandhold B

Karen H. Agersnap
Bente B. Thomsen

Søndag

6. marts

kl. 10.30 Bogense Kirke

Midfaste

Karen H. Agersnap

Søndag

13. marts kl. 10.30 Bogense Kirke

Mariæ bebudelsesdag
Kirkekaffe

Bente B. Thomsen

Søndag

20. marts kl. 11.30

Bogense Kirke

Palmesøndag

Ole Hansen

Torsdag 24. marts kl. 10.30 Bogense Kirke

Skærtorsdag

Bente B. Thomsen

Fredag

25. marts kl. 19.30 Bogense Kirke

Langfredag
Karen H. Agersnap
Liturgisk gudstj. m. kordeltagelse

Søndag

27. marts kl. 10.30 Bogense Kirke

Påskedag

Karen H. Agersnap

Søndag

28. marts kl. 10.00 Padesø Kirke

2.Påskedag
Fælles gudstjeneste

Præsterne bag
kirkehøjskolen

Søndag

3. april

kl. 10.30 Bogense Kirke

1.s.e.påske
Kirkekaffe

Karen H. Agersnap

Søndag

10. april

kl. 10.30 Bogense Kirke

2.s.e.påske

Bente B. Thomsen

Søndag

17. april

kl. 10.00 Bogense Kirke

3.s.e.påske
Konfirmation hold A

Karen H. Agersnap

Fredag

22. april

kl. 10.00 Bogense Kirke

Bededag
Konfirmation hold B

Bente B. Thomsen

Fredag

22. april

kl. 12.30 Bogense Kirke

Bededag
Konfirmation

Jakob Olesen

Søndag

24. april

kl. 10.30 Bogense Kirke

4.s.e.påske

Karen H. Agersnap

Søndag

1. maj

kl. 10.30 Bogense Kirke

5.s.e.påske
Med kordeltagelse

Karen H. Agersnap

Torsdag 5. maj

kl. 9.00

Kristi Himmelfartsdag

Karen H. Agersnap

Lørdag

7. maj

kl. 10.30 Bogense Kirke

Lørdagsdåb

Bente B. Thomsen

Søndag

8. maj

kl. 10.30 Bogense Kirke

6.s.e.påske

Bente B. Thomsen

Søndag

15.maj

kl. 10.30 Bogense Kirke

Pinsedag

Karen H. Agersnap

Mandag 16. maj

kl. 8.00

Bogense Kirke

2.pinsedag

Karen H. Agersnap

Søndag

18. maj

kl. 17.00

Bogense Kirke

Spaghettigudstjeneste
Eft. flg. aftensmad i Teglgården

Karen H. Agersnap

Søndag

22. maj

kl. 10.30 Bogense Kirke

Trinitatis

Bente B. Thomsen

Søndag

29. maj

kl. 10.30 Bogense Kirke

1.s.e.trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

5. juni

Kl. 9.00

2.s.e.trinitatis

Bente B. Thomsen

Bogense Kirke

Bogense Kirke

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.

