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u nærmer vi os afslutningen på arbejdet med
restaureringen af tagkonstruktionen på Bogense Kirke.

Stilladsoverdækningen er planlagt nedtaget ultimo maj.
Tømrernes og murernes restaurering af spær og den
øvrige del af tagværkets tømmer og murværk er fuldført. Der er desuden skiftet skotrender og tagrender
samt renoveret murankre. Arbejdet på restaureringen
er forløbet som planlagt med lidt forsinkelse, som skyldtes tagværkets kompleksitet og tilstand. Under hele restaureringen har Hans Mikkelsen fra Nationalmuseet
været tæt inddraget.
Hans Mikkelsen har deltaget løbende i udførelsen af
tømrerarbejdet, ligesom han løbende er blevet orienteret om arbejdets udførelse af vores arkitekt Steffen
Pedersen fra Havsteen Mikkelsens tegnestue og ingeniør Ernst Andreasen fra L. P. Madsen. Det kan tilføjes, at tagværkets kompleksitet overgår, hvad Hans
Mikkelsen før har set, og at arbejdet på tømrer- og
murerarbejdet blandt andet derfor har være overordentlig omfangsrigt og tidskrævende.

der af kirken, som har været udsat
indtil tagrenoveringen er afsluttet.
Herefter får vi igen en smuk og
velholdt kirke i Bogense, som kan
holde i mange år fremover.
Kjeld Bruun, menighedsrådsformand

Klaus Andersen, Bodil Pedersen, Bente
Bisgaard Thomsen, Conny Larsen og
Grethe Pedersen

Tagværkets store bevaringsværdi er tidligere blevet
udførligt beskrevet, og den håndværksmæssige udførelse har til fulde levet op til bevaringsværdier og
håndværksmæssige traditioner. Det har haft en stor
betydning for det endelige resultat, der skal sikre
tagværkets historiske værdi til glæde for fremtidige
generationer.
Udgifterne til arbejdet ser ud til at kunne holdes inden for det budgetterede. Visse dele af tagarbejdet
har været mere omfattende, men ikke mere, end at
det på nuværende tidspunkt fortsat vurderes at kunne
holdes inden for den samlede budgetramme. Når stilladset er nedtaget følger de udvendige kalkningsarbej-

Formand Kjeld Bruun og ing. Ernst
Andreasen til rejsegildet i marts
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en helt store begivehed siden sidst, er forårets konfirmationer, men også en dejlig
påske og pinse kan vi se tilbage på
tillige med en begivenhedsrig Kr.
Himmelfartsdag, der foruden en
velbesøgt gudstjeneste, indeholdt
årets sogneudflugt. Foruden et billedudvalg fra disse begivenheder,

bringer vi også denne gang, som lovet, en billedreportage fra årets minikonfirmandundervisning.
Vi ser frem mod sommerens oplevelser både af gudstjenestelig og musikalsk art. Efterhånden er det en
tradition, at kirken har en stand til Bogense By Night,
og det er også tilfældet i år. Mere herom inde i bladet.
God sommer til jer alle!
Karen Holm Agersnap

#tillykkemedkonfirmationen
Prædiken til konfirmationen søndag den 17. april
KÆRE KONFIRMANDER!

D

a vi mødtes i onsdags til generalprøven var I simpelthen så glade og spændte!
Fra én af jer lød det spontant,
da hun kom: ”Jeg glæder mig sådan!” Og ansigtet strålede og var
så sødt.
Og nu er den store dag så kommet. Dagen, som I har glædet jer
sådan til.
Jeg vil holde min tale til jer ud fra
nogle hashtags. I kan se dem i
salmehæftet, og det var faktisk

Hashtags fra salmehæftet

rigtigt svært – men også sjovt – at vælge blandt de
mange hashtags, jeg skrev ned på mit papir, da jeg
skulle skrive talen her. Men med ordene på forsiden af
salmehæftet, prøvede jeg at indfange noget om selve
jeres konfirmation.

Ordforklaring: Hashtags ( # ) er komprimerede ord eller sætninger, uden mellemrum, som tydeligt og
præcist skal udtrykke et helt enkelt budskab. De har det her karakteristiske fortegn og kommenterer tit et
billede på de sociale medier som instagram eller facebook.
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I er Guds børn, det navn fik i hæftet på jeres eget navn ved jeres
dåb, og far-forholdet til Gud bliver gentaget i dag, når I knæler
ved altret og bliver konfirmeret
om lidt.
Nu vil jeg selvfølgelig ikke gennemgå alle hashtags’ne og mine
tanker om dem, men hashtagget
#uforglemmelig vil jeg lige kommentere. Vi kan jo ikke vide det
endnu, men jeg tror dagen i dag
bliver et uforglemmeligt minde
for jer og jeres familie.
Uforglemmelig er et lidt højtideligt ord, men hvis man skal bruge
det sådan lidt mere jordnært, kan
det også bruges om noget, der
har gjort indtryk. Det spurgte
jeg til, da vi evaluerede undervisningen – hvad har gjort størst
indtryk på jer ved konfirmationsforberedelsen – og det mest udbredte svar var: natkirken. Dengang I overnattede her i kirken.
En hel ny måde at være sammen
på og en hel ny måde at være i
kirke på. Og så blev det en oplevelse hvor Brenderupeleverne
også var med, og det var en rigtig
god følelse af samhørighed med
jer, jeg selv havde ved den begivenhed. Det var jo også sådan, at
A-klassen var samlet igen, og det
så ud til, at I også nød det.
En hel ny måde at være i kirke
på, det var det at have natkirke.
Og det fører mig frem til noget af

Konfirmandhold A søndag den 17. april

Regnbuen St. Bededag

Konfirmandhold B St. Bededag

det, evangelieteksten fra Johannesevangeliet, som jeg
læste fra altret før, handler om. Hashtag #mangeboliger på side 2 i sanghæftet, hentyder til den sætning,
Jesus i teksten siger til sine disciple, da han taler med
dem om tro. ”I min faders hus er der mange boliger”,
siger han, og de mange boliger forstår jeg som et
symbol på, at der ikke er noget enkelt svar på, hvem
Gud er. Der er mange svar. Han er både skaber, far,
dommer, og han er ikke kun Gud; han er også Jesus,
hans søn, og Helligånden, hans ”usynlige” nærvær og
kraft. Det er det, vi siger i trosbekendelsen – at vi
tror på Gud som en tredeling mellem Gud – Jesus – og
Helligånden. Far – Søn – og Helligånd.
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Så #mangeboliger handler om Guds
mange måder at være Gud på.
Vi præster gør en del i at inspirere
og sparre med hinanden. Og nogle
af mine kolleger advarer imod at
ødelægge festdagen i dag med
at tale om Ateistisk Forenings
kampagne mod folkekirken, som
jo er et varmt emne i medierne
lige nu! Men det jeg tænker, jeg
alligevel kan bruge kampagnen
til er at belyse det her med tro.
Skal det koste noget at tro, spørger foreningen på busbannerne
og rammer efter min mening helt
forbi, hvis det er kirkeskatten de
mener skulle være en trossag!
Men selve det her med at tro. Det
passer også til hashtagget Guds
#mangeboliger. For ligesom der
er mange måder at nærme sig
forståelsen af Gud på, er der også
mange måder at tro på – vil jeg
påstå. Der var ikke ret mange
af jer, der i forventningsskemaet
forud for undervisningens start
satte kryds ud for, at I ville konfirmeres, fordi I tror på Gud. Men
da vi talte mere om det, var det
ret tydeligt, at de fleste af jer troede på et eller andet åndeligt – at
der her i verden er mere end det,
vi lige kan se. At der er noget, der
er større end os selv og som måske spiller ind i livets gang.
I kirken forkynder vi, at dette
større og åndelige er Gud. Og at
han er kraften bag, at der er noget der hedder glæde og at der er
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noget, der hedder sorg. At der både er lys og mørke.
Vi forkynder også, at det konkrete udtryk for Guds
eksistens er, at Jesus har levet og forkyndt blandt os.
Jesus’ svar til disciplene på, hvordan man nærmer sig
Gud og troen på Gud, er at man skal følge ham, altså
mennesket Jesus. Gå på den vej, Jesus gik. For ”jeg er
vejen sandheden og livet” siger Jesus, som I også kan
se som et hashtag på sangarket.
Da vi var på udflugt i Ribe forrige uge myldrede
hashtags’ne til i dag allerede rundt i mit hoved, så det
var lidt sjovt, da vi stod foran Ribe Domkirke og én
af jer sagde, at der godt nok var mange døre ind til
Guds hus! De fleste fandt den rigtige dør og fik svaret
på det spørgsmål i gps-løbet, der hørte til her. Men
når jeg reagerede på kommentaren med domkirkens
mange døre, er det fordi døren sammen med Guds
mange boliger var en af ideerne til et hashtag i dag.
Hashtag #åbendør ser I også inde i sangarket. Og det
er faktisk et citat fra et af de bibelord, flere af jer har
valgt som jeres til konfirmationen i dag. Det lyder: ”Jeg
har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i”.
Det er et rigtig godt konfirmationsord, og det passer
til jer alle sammen. For I er alle sammen døbt, og det
der skete dengang var netop, at Gud lukkede en dør
op til sig som ingen kan lukke i. Uanset hvor meget,
nogen prøver; også om det er jer selv. Gud forlader jer
ikke, selvom I måske ind i mellem på en måde forlader
ham. For igen det med de mange boliger: det handler
også om Guds rummelighed. Om hans forståelse. Du
er elsket som du er, fortæller Gud os, og derfor står
det hashtag i centrum på forsiden af jeres sanghæfte.
Elsket som du er, glem aldrig det, selvom du nogen
gange tvivler på dig selv.
Og så må I gerne bladre om på sidste side af sangarket, kigge på det røde hashtag nederst og så sådan
lidt på forhånd modtage: det allerstørste tillykke med
konfirmationen!
Karen Holm Agersnap

Minikonfirmander årgang 2
I februar havde Lone, Klaus og jeg for andet år i træk et forrygende og intenst minikonfirmand-ugeforløb med en flok 3.
klasse elever fra Bogense skole. De var 17, og som Lone siger:
”lige så søde som sidste år!”

N

eden for ses et udvalg af
billeder fra den kreative og
oplevelsesrige uge, vi havde
sammen. Søndag medvirkede minikonfirmanderne ved gudstjenesten
med sangindslag, og i år havde vi

også et lille ritual, en ”minikonfirmation”. Det var en glad
og stolt flok børn, der efterfølgende kunne vise deres
diplomer frem samt ikke mindst de små kunstværker,
de havde lavet i ugens løb. Det hele sluttede, i lighed med
sidste år, med ”miniblåmandag” i Odense.
Karen Holm Agersnap

Fotos:
Lone Møldrup Pedersen

Kirke, kage og kunst

45 deltagere nød det smukke vejr og samværet
Af Birgit Folden

D

er er skabt en fin tradition
i Bogense kirkes sogn, der i
samarbejde med Grindløse,
Klinte og Nr. Sandager sogne drager ud i landet på en fælles udflugt.
I år var bæltbyen Middelfart målet. Vi lagde ud med et besøg i kirken, der udover også at være de

søfarendes kirke og har navnefællesskab med Bogenses
Sct. Nikolaj Kirke, også i et års tid har delt en anden
fælles skæbne - at være indpakket i plastik og stilladser.
Den nuværende kirke erstattede i 1200 tallet en ældre og mindre kirke på stedet. Kirken er ombygget
af flere gange, og i 1500 tallet har denne ombygning
øjensynligt haft et militært formål.
Kirken ligger højt, udstråler magt og myndighed, og
i tårnet er der skydeskår og rekylbjælker til gaffelkanoner. De skibe, som i Lillebælt formastede sig til
ikke at betale strømtold, der opkrævedes indtil 1655,
kunne få et skud for boven. Den gamle smukke kirke
skæmmes i nogen grad af fladskærme til salmenumre,
og er ifølge kirketjeneren Nationalmuseets indrømmelse til vor digitaliserede tid.
Efter kirken gik vi på kroen og spiste æggekage.

Middelfart Kirkes døbefont forestiller
et englebarn, og er fremstillet af
Marmor og udført af H.W.Bissen.

Uden for keramikmuseet Clay
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Og så var det tid til kunsten i de smukkeste omgivelser
ned til Lillebælt i det gamle enkesæde Grimmerhus, nu
Clay Danmarks keramikmuseum. Deltagerne kunne
betages af den store samling af Kongeligt Porcelæn,
Bing & Grøndal samt Aluminia. 235 års keramik- og

Frokost i Middelfart

porcelænshistorie, der omfatter en samling af 55.000
stykker af omtalte keramik, porcelæn og unika.
Deltagerne kunne mindes deres barndoms middagsog kaffeborde, da såvel det muselmalede som Blå
Blomst var repræsenteret. Samlingen er anbragt i
den nye tilbygning, der var en forudsætning for, at
man fik arven. De 45 deltagere kunne desuden forundres og betages af særudstillingen ”Hånden på
Hjertet” med unika værker kendt som Fulby keramik

skabt af Birgitte og Hans Börjeson, der i et arbejdsfællesskabog ægteskab i mere end 50 år
har skabt de utrolige smukke
værker, som ens hænder næsten
måtte kærtegne. Det måtte man
så forståeligt nok ikke.
En dejlig og smuk dag, hvor vi måtte
beholde hænderne på hjertet.

A K T I V I T E T S K A L E N D E R
Fredag den 24. juni kl.19.30
SOMMERKONCERT
Bogense Kirke

Søndag den 24. juli kl.19.30
SOMMERKONCERT
Bogense Kirke

Søndag den 21. august kl. 10.30
FORKLARINGSGUDSTJENESTE
i anledning af efterfølgende indskrivning af
konfirmander, men gudstjenesten er for alle.
Sognets nuværende 6. klasseelever modtager invitation til indskrivnings/orienteringsmødet pr. brev ved sommerferiens start.
Bogense kirke

Fredag den 29. juli
BOGENSE BY NIGHT Kirken har stand på
Adelgade kl. 17.00 – kl. ca. 22.00
Sommerkoncert i Bogense kirke kl. 21.00

Tirsdag den 23. august kl. 17.00
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
En gudstjeneste i børnehøjde med efterfølgende aftensmad i Teglgården

Søndag den 31. juli kl. 19.30
SOMMERKONCERT

Bogense kirke

Bogense kirke

Søndag den 28. august kl.19.30
SOMMERKONCERT

Søndag den 7. august kl. 19.30
SOMMERKONCERT ved Rosenfestivallen

Bogense kirke

Bogense kirke

Tirsdag den 20. september kl. 14.00 – 16.00
SORGGRUPPEFORLØB STARTER
Det videre forløb aftales ved mødet. For
mere info kontakt Bente Bisgaard Thomsen
eller Karen Holm Agersnap (Se ”Vejviser” på
første side)

Tirsdag den 16. august kl. 19.00
MENIGHEDSMØDE
– Appetitvækker på menighedsrådsvalg 2016
Mød det nuværende menighedsråd samt kirkens personale og frivillige til en spændende
og oplysende aften i anledning af det forestående menighedsrådsvalg. Alle er velkomne,
og det er helt uforpligtende at deltage. Der
bliver serveret kaffe og kage undervejs.

Teglgården

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
Onsdag den 15. juni – tirsdag den 9. august
kl. 19.00 i Teglgården

Bogense kirke
Bogense Sogns kirkeblad nr. 2 2016
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Sommerkoncerter i Bogense Kirke 2016
Ingen sommer uden en perlerække af klassiske koncerter i Bogense Kirke!
Fredag d. 24. juni kl. 19.30

"DET STØRSTE AF ALLE KLAVERVÆRKER"
Det unge klaverfænomen Gustav Krogh Piekut,
prisvinder i talrige internationale konkurrencer, spiller
Ludvig van Beethovens Diabellivariationer. Stykket beskrives af pianisten Alfred Brendel som "Det største af
alle klaverværker" og rummer alle facetter af Beethovens kompositionskunst. Virtuost, lyrisk, højdramatisk,
grænseoverskridende....altsammen vredet ud af et lille
uskyldigt valsetema. Værket er klaverspillets Mount
Everest, men Gustav Krogh Piekut er trods sine bare
20 år allerede en mester på sit instrument!
Entré kr. 50, børn og unge under 18 gratis.
Gustav Krogh Piekut, klaver

21.00 (!)

E,
N
N
Ø
K
S
ED
M
T
H
G
I
E!
G
BY N
N
A
L
K
KE
isten
NORDIS
el, violin

li k l.
d. 29. ju
g
a
d
e
r
F
e
Theres
,
n
e
s
r
e
An d
violin

p
elige Ka
mantisk
et Kong
D
i
ulær, ro
r
p
le
o
il
p
p
s
r
lo
le
o
il
rieg og
S
sp
af bl.a. G
dersen,
n
r
e
A
k
e
r
s
æ
e
r
V
The
erer.
natten.
ompagn
sommer
k
.
k
a
n
e
s
musik i
Fri entré
nder
A
s
u
la
K
Sibelius.
Søndag d. 31. juli kl. 19.30

EN DIVA KOMMER TIL BYEN!
Endnu engang kan Bogense Kirke præsentere et verdensnavn i international opera. Sopranen Akiko
Nakajima henrykkede publikum i Bogense i 2014, og denne gang synger hun også musical, bl.a. fra
"Sound of Music". Pianisten og dirigenten Niels Muus sidder ved kirkens dejlige flygel.
Entré kr. 100, børn og unge under 18 gratis.
12
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Søndag d. 24. juli kl. 19.30

BLOKFLØJTENS
DRONNING!
Michala Petri, musiker og virtuos
fra allerøverste hylde. Bogense
Kirke præsenterer med stolthed
Michala Petri og guitaristen
Lars Hannibal i deres 25 års
jubilæumssæson.
Entré kr. 100, børn og unge
under 18 gratis.

Akiko Nakaj

im

a

Michala Petra og Lars Hannibal

Søndag d. 7. august kl. 19.30,
Rosenfestivalen.
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VERDENSNAVN PÅ CELLO!
Ádám Jávorkai er en troldmand på sit instrument. Hans
elegante spil har vundet ham et stort navn, og han færdes
hjemmevant på alverdens musikscener. Opvokset i Budapest
i den rige musiktradition, som mange romafamilier giver
videre fra generation til generation, nu med base i Wien for
sin omfattende koncertvirksomhed. Han akkompagneres af
den fremragende hollandske pianist Clara Biermasz.
Entré kr. 50, børn og unge under 18 gratis.

Søndag d. 28. august kl. 19.30

UNGE
KLAVERLØVER!

De er mellem 12 og 18 år, og de
spiller klaver, så man tror, det er
løgn! Det er det bare ikke, og ved
koncerten præsenteres tre kommende klaverstjerner, Kristian
Riisager, Toma Ciocan og Rune
Leicht Lund, alle fra Klaverskolen
Gradus.12-årige Rune kan mange
sikkert huske som vinder af DR 1'
"Vidunderbørn".
Entré kr. 50, børn og unge under
18 gratis.
Rune Leicht Lund, pianist

KIR K ELIGE

H A N DLINGER I

F E B R U A R

DØBTE:
14. februar:
6. marts:
13. marts:
27. marts:
10. april:
24. april:
24. april:
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–

M A R T S

–

A P R I L

VIEDE:
Silje Nathalie Kajberg Knudsen
Lily Dons Halvorsen
Isabel Bonolo Eskesen
Marius Hansen Jørgensen
Alfred Stokholm Kruse
Elias Lærche Knudsen
Sofia Engelstoft Simonsen
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2. april:	Linda Engelbrekt Kristensen
og Rene Bro
16. april:	Louise Dorrit Banke Bollerup
og Michael Johansen

BEGRAVEDE/BISATTE:
2. februar:
11. februar:
13. februar:
19. februar:
27. februar:

B O

Mogens Edmund Nielsen
Kaja Louise Caroline Hansen
Birthe Johanne Lund Anderson
Teddi Belli Pedersen
Gunhild Larsen

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.

GEN SE
2 0 16

SOGN

1. marts: Anni Lis Schmidt
1. marts: Bruno Lund Pedersen
9. marts: Karl Otto Vang Larsen
10. marts: Elin Margit Pedersen
10. marts:	Inge Andrea Hansen Nielsen
22. marts: Lilly Vera Petersen
23. marts: Rigmor Andersen
20. april: Ruth Synia Jensen
25. april:	Alma la Cour Dyrvig
29. april: Else Melbye Juul
30. april: Gerda Marie Wacher

… 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
J U N I

–

J U L I

-

A U G U S T

Søndag

5. juni

kl. 9.00

Bogense Kirke

2. s.e. Trinitatis

Bente B. Thomsen

Søndag

12. juni

kl. 10.30

Bogense Kirke

3. s.e. Trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

19. juni

kl. 14.00

Bogense Kirke

4. s.e. Trinitatis

Hanne Eggers

Søndag

26. juni

kl. 10.30

Bogense Kirke

5. s.e. Trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

3. juli

kl. 10.30

Bogense Kirke

6. s.e. Trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

10. juli

kl. 10.30

Bogense Kirke

7. s.e. Trinitatis

Bente B. Thomsen

Søndag

17. juli

kl. 19.30

Bogense Kirke

8. s.e. Trinitatis

Bente B. Thomsen

Søndag

24. juli

kl. 10.30

Bogense Kirke

9 s.e. Trinitatis.

Bente B. Thomsen

Søndag

31. juli

kl. 10.30

Bogense Kirke

10. s.e. Trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

7. august

kl. 10.30

Bogense Kirke

11. s.e. Trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

14. august

kl. 9.00

Bogense Kirke

12. s.e. Trinitatis

Bente B. Thomsen

Søndag

21. august

kl. 10.30

Bogense Kirke

13. s.e. Trinitatis
Konfirmandindskrivning
eftflg.

Karen H. Agersnap

Tirsdag

23. august

Kl.17.00

Bogense Kirke

Spaghettigudstjeneste

Karen H. Agersnap

Søndag

28. august

kl. 10.30

Bogense Kirke

14. s.e. Trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

4. september

kl. 10.30

Bogense Kirke

15. s.e. Trinitatis

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.

