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ommeren er forbi med alt hvad dertil hørte –
sommerkoncerter, Bogense By Night, Rosenfestivallen, en masse bryllupper og et stort antal
dåb. Og da vi har to plejecentre i byen, på naturlig vis
også mange bisættelser og begravelser.

Efteråret kommer til at stå i menighedsrådsvalgets
tegn. Læs på følgende sider næstformandens artikel
om emnet, og husk nu at gøre din indflydelse gældende ved at møde op til opstillingsmødet den 8. september, hvor kandidaterne vælges.

planlægning, så mere herom i
næste kirkeblad)
Men først bliver det efterår, og
traditionen tro, har vi høstgudstjeneste i september. Denne gang
med indvielse af taget samt fejring af kirkeklokkens 500-års
jubilæum over den efterfølgende
høstfrokost, som finder sted i
sideskibet.
Karen Holm Agersnap

Efteråret er også tiden, hvor konfirmanderne begynder deres forberedelse, og i år var det ikke helt
så svært at få enderne til at mødes i forhold til skolestrukturen, idet undervisningsministeriet har justeret
på reglerne for placeringen af forberedelsen.
Vi håber også at kunne gentage successen med dåbsjubilæum. Fem-års dåbsjubilarer får snart brev med
invitation til at mødes til dåbstræf den 2. oktober i
forbindelse med søndagens gudstjeneste.

BEKLAGELSE

Vi beklager, at sidste
kirkeblad udkom med så
stor forsinkelse!
Forsinkelsen skyldtes
uforudsete hændelser, og
vi gør naturligvis altid
vort bedste for at få
kirkebladet ud til tiden.

Vi har som altid mange aktiviteter på bedding, hvilket
vil kunne ses af aktivitetskalenderen. Her vil det også
fremgå, at kirkehøjskolen har sæsonstart, og bl.a kan
vi glæde os til en spændende aften med Ghita Nørby i
Bogense kirke. Folder for hele kirkehøjskolesæsonen
er under udgivelse og bliver lagt frem i våbenhuset.
Bemærk, at vi allerede nu annoncerer årets juleVINDER AF
koncert. Den finder nemlig sted kort tid efter
KONKURRENCEN
næste kirkeblad udkommer, så sæt allerede nu
VED BY NIGHT
kryds i kalenderen fredag den 9. december
kl. 17.00. Da kommer ingen mindre end Si- blev Børge Kiilsholm,
gurd Barrett (med Bjørnen Bjørn) og giver
som har fået direkte besked!
koncert for både store og små! (En julekoncert for en ældre målgruppe er under
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Hul i kirkemuren?
Træer på kirkegården? Skal kirkemuren kalkes rød, gul eller
måske grå for at passe til de huse, der ligger op til. Skal orglet
skiftes, bænkene males orange, eller hvad med et nyt alterbillede? Og skal der være flere aktiviteter i kirken?
Af Birgit Folden, næstformand Menighedsrådet

J

amen, det er bare et par
spørgsmål, som menighedsrådet kan få præsenteret,
og skal tage stilling til oven i andre vigtige emner.

Menighedsrådet og personalet på
arbejde. Fra højre og bordet rundt ses
Kirsten Nielsen, Henning Gammelgaard, Berith Jørgensen, Dorthe Aarøe
og Bente Thomsen

Visionsdag for menighedsrådet og
kirkepersonalet i efteråret 2015 med
Mogens Mogensen, Kirkefondet. Birgit
Folden fremlægger gruppearbejde,
og blandt de øvrige deltagere ses her
Lone Pedersen
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Men det er ofte de tilsyneladende små ting, der kan få
folk op af sofaen, ud på gaden og stemme dørklokker,
og spørge ”Er det ikke for galt”?
Tirsdag den 16. august var der informationsmøde om
det kommende menighedsrådsvalg, der skal afholdes
i november. Fremmødet var beskedent, men vi håber,
at flere medlemmer af Folkekirken, der brænder for
at værne om kirken, dens omgivelser og hvad der sker
inde i kirken, vil møde frem på opstillingsmødet den
8. september og fortælle, hvad de mener, og måske
endda bliver så optaget af emnet, at de selv ønsker
indflydelse, og derfor stiller op til valget. Eller om
ikke andet bruger deres indflydelse til at afgive deres
stemme.
Opstillingen af kandidater sker således den 8. september, men så langt frem som til den 27. september, kan
der afleveres kandidatlister til valgbestyrelsen, hvis
formand er Kjeld Bruun, Østre Mole 22, Bogense.
Er der ved fristens udløb indkommet mere end en liste,
skal der være valg. Er der kun en liste med de nødvendige kandidater, for Bogenses kirkes vedkommende
otte plus et par stedfortrædere, bliver det et såkaldt
fredsvalg. Kirkens to præster er fødte medlemmer af
rådet, ligesom der er en medarbejderrepræsentant.
Opstillingsmødet den 8. september begynder kl. 19.00
og foregår i Teglgården.
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Kirkens stand til By Night
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R
Torsdag den 8. september kl. 19.00
OPSTILLINGSMØDE TIL
MENIGHEDSRÅDSVALG
Teglgården

Lørdag den 10. og
søndag den 11. september
STAFET FOR LIVET
Bogense kirke stiller hold og bidrager også
med en andagt ved løbets start. Se nærmere
detaljer på følgende sider
Fredag den 16. september kl. 10.00
NYT BABYSALMESANGS-FORLØB
BEGYNDER
For nærmere information kontakt organist
Klaus Andersen: klausnodeandersen@gmail.com

Onsdag den 28. september kl. 19.00
FILMAFTEN I KIRKEHØJSKOLEN
Vi ser og taler om ”Nøgle, hus, spejl” af
Michael Noer som optakt til foredragsaften
i oktober med hovedrolleindehaveren Ghita
Nørby.
Veflinge præstegård

Søndag den 2. oktober kl. 14.00
DÅBSTRÆF FOR ÅRG. 2011
Fem-års dåbsjubilarer inviteres til dåbstræf,
dels som medvirkende ved søndagens gudstjeneste; dels ved en lille sammenkomst i
Teglgården efterfølgende. Børnene og deres
forældre modtager invitation med posten.
Gudstjenesten er for alle.
Bogense kirke og Teglgården

Bogense kirke .

Søndag den 18. september kl. 10.30
HØSTGUDSTJENESTE
Ved årets høstgudstjeneste markerer vi også
færdiggørelse af kirkens tag og ikke mindst
kirkeklokkens 500-års jubilæum. I den anledning kommer museumsleder Palle Petersen
og fortæller om klokkens historie, hvilket
sker i forlængelse af gudstjenesten, hvor der
også bliver serveret høstfrokost i sideskibet.

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30
SANG –OG FORTÆLLEAFTEN OM
JEPPE ÅKJÆR
Se omtale på flg. sider
Bogense kirke

Tirsdag den 25.oktober kl. 19.30
FOREDRAG I KIRKEHØJSKOLEN AF GHITA
NØRBY
Se omtale på flg. sider

Bogense kirke

Bogense kirke

Tirsdag den 20. september kl. 14.00
NYT SORGGRUPPEFORLØB BEGYNDER
For nærmere information kontakt sognepræst Bente Bisgaard Thomsen eller
sognepræst Karen Holm Agersnap
(kontaktoplysninger: se ”Vejviser”)

Tirsdag den 1. november kl. 17.00
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
En kort gudstjeneste i børnehøjde med
efterfølgende spisning i Teglgården. Aftensmaden er gratis og tilmelding er ikke
nødvendig.

Teglgården.

Teglgården
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R
Søndag den 27. november kl. 10.30
ADVENTSGUDSTJENESTE
Koret medvirker, og efter gudstjenesten
serveres gløgg og æbleskiver

Fredag den 9. december kl. 17.00
JULEKONCERT MED SIGURD BARRETT
Se omtale på flg. sider
Bogense kirke

Bogense kirke

Onsdag den 30. november kl. 19.30
LITTERATURAFTEN I KIRKEHØJSKOLEN
Vi læser og taler om romanen ”En ny tid”
af Ida Jessen

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
tirsdag den 11. oktober kl. 19.00 og onsdag
den 2. november kl. 18.00 i Teglgården

Særslev præstegård

En 500 års fødselsdag
Det er sjældent, at man fejrer 500 års fødselsdage. Men
det gør vi i år, idet Bogense kirkes store klokke har ringet
for byens sognebørn i 500 år. En dato for dens igangsættelse kendes ikke, men på siden af den, står der årstallet
1516.

Å

rstallet fortæller, at klokken er fra katolsk tid i
Danmark. Det fortæller
også, at byen havde nogle velhavende mæcener, som forærede
kirken en stor klokke. Man havde
tilbage i 1200-tallet fået en mindre klokke, og den blev nu suppleret med en væsentlig større.
På den tid havde kirken endnu
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ikke fået bygget et tårn, så den har sandsynligvis været ophængt i en klokkestabel af træ uden for kirken.
Midt i 1400-tallet fik kirken et tårn, som klokkerne
blev hængt op i, og hvorfra deres ringninger herefter
lød ud over den lille købstad.
Den nu 500-årige klokke benyttes stadig ved alle kirkens ringninger, mens den lille klokke er revnet og
ikke mere er i brug. Klokkerne blev manuelt betjent
indtil 2008, hvor ringningen blev automatiseret.

Indtil 2008 blev Bogenses kirkeklokke betjent manuelt. Her
ses forhenværende kirketjener,
Kirsten Nielsen, ”i sving”

Den store klokke er støbt af den nederlandske klokkestøber Henrik de Campen den Ældre, som havde et
værksted i Lübeck. Den har et tværmål på 97 cm. På
ydersiden har den tre latinske indskrifter samt to relieffer. Det ene relief viser Jesus med jordkloden i venstre hånd, mens højre hånd er løftet i en velsignende
gestus. På modsatte side er der et relief af jomfru
Maria siddende med det lille Jesusbarn. Klokkestøber
de Campen leverede også klokker til andre kirker i
Danmark, f.eks. i Svendborg og Næstved.
Flere gange hen over årene er klokken blevet repareret, men med de mange klokkeslag, den har modtaget i tidens løb, forstår man godt, at den bliver slidt.
Den seneste hovedistandsættelse var i 1964. Forhåbentlig kan den holde i mange år fremover til
glæde for Bogense og dens indbyggere.
Museumsleder
Palle E. Petersen
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For liv og livsmod
Personale og menighedsrådsmedlemmer ved Bogense
Kirke har meldt sig på banen og vil den anden weekend i
september være med, når byen for femte år i træk afvikler
”stafet for livet”

L

ørdag den 10. september
kl. 13 lyder startskuddet til
dette års ”Stafet for Livet”
ved Nordfyns-hallen i Bogense.
Her vil frivillige bogstavelig talt
bruge fødderne i indsatsen mod
kræft, idet de på skift sørger for
at bemande en cirkulær, grusbelagt
bane. 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
henvist til – i en periode eller måske
hele deres liv – at kæmpe målrettet og udholdende
for at holde sig
i live.

Stafetten går i gang
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Stafetten afbrydes kortvarigt lørdag aften, hvor alle
deltagere samles til den såkaldte lys-ceremoni. Her
vil biskop Tine Lindhardt holde tale, hvorefter de lysposer, deltagerne har tændt, sendes op mod nattehimlen under et minuts stilhed.
Det er første gang, Bogense Kirke deltager i stafetten, hvor menighedsrådsmedlemmer og personale ved
kirken dels skal være med til at gå – dels sørge for en
kort andagt søndag morgen.
Hvis nogen i menigheden skulle have lyst til at være
med, 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 via stafettens hjemmeside
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/nordfyn støtte
kirkens hold og arrangementet i det hele taget.

Inden opsending opstilles lysposerne i en smuk hjerteform

Jeppe Åkjær 150 år

D

en 10. september 1866 fødtes Jeppe Åkjær
i Fly Sogn ved Skive. Landet over markeres
hans 150 års fødselsdag med foredrag og koncerter, og menighedsrådet inviterer til Åkjæraften i
kirken tirsdag d. 4. oktober kl. 19.30. Sognepræst
Bente Bisgård Thomsen fortæller om digteren, som
var særdeles kontroversiel i sin samtid. I dag kender
vi mest digtene i "Rugens Sange" og naturligvis Jens
Vejmand, men Bente Thomsen vil også komme ind på
de mange andre facetter af den oprørske og sammensatte Åkjær.
Ingen Åkjæraften uden sange, og ingen synger dem
i dag bedre end barytonen Lars Thodberg Bertelsen,
som også medvirker ved arrangementet. Han akkompagneres af Klaus Andersen ved kirkens flygel.

Jeppe Åkjær

Og ja, til en rund fødselsdag hører
der naturligvis kaffe og kage!

Filmen tager ordet
Mød Ghita Nørby og hør hende fortælle om arbejdet med
filmen ”Nøgle hus Spejl” – om Lily, der flytter på plejehjem
og møder kærligheden

K

ærlighed har ingen alder
siger man, men er det
rigtigt? Kan man stadig
møde kærligheden og lidenskaben, når man er over 80 år og
bor på plejehjem? Det er spørgsmålet i instruktør Michael Noers
tredje spillefilm, der har to af
dansk og svensk films absolutte
stjerneveteraner – 80-årige Ghita
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Nørby og 81-årige Sven Wollter
– i hovedrollerne. Tirsdag den
25. oktober bliver der mulighed
for at høre Lily selv – alias Ghita
Nørby – sætte ord på nogle af de
mange tanker og følelser, filmen
(og livet) sætter i gang.
»Når man taler om demens og
alzheimers handler det ofte om,
at mennesker bliver aggressive,
men det kunne måske også være

med til at løsne nogle bånd, så man pludselig siger »jeg
elsker dig«. Når jeg rejser rundt og holder foredrag,
fortæller jeg altid om, at filmen er en kærlighedsfilm
og en lys film. Med en tung baggrund. Og jeg taler om,
hvor vigtig den er, fordi den er et tabu«, siger hun.
Foredraget med Ghita Nørby holdes i Bogense Kirke,
Det indgår som led i Kirkehøjskolens efterårsprogram, der indledes med fremvisning af netop filmen
om Lily. Efter foredraget bliver der lejlighed til at stille
spørgsmål. Fhv. redaktør Birgit Folden, Bogense, vil
indlede og styre diskussionen.

Kom til julekoncert og syng julen
ind sammen med Sigurd Barrett
& Bjørnen Bjørn
På utallige opfordringer fra de mindste blandt vores sognebørn, gæster Sigurd Barrett Bogense kirke igen!

G

læd jer til Sigurd og Bjørnen Bjørns store julekoncert "Syng julen ind med Sigurd" fredag
den 9. december kl. 17.00. En koncert, hvor
der vil være nissedrillerier, musikere med nissehuer,
og masser af fællessang.

Sigurd Barrett
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Sigurds julekoncerter er for længst blevet et tilløbsstykke overalt i landet, og for et år siden udgav Sigurd
den anmelderroste cd "Julens salmer", hvor Glade Jul
og alle de andre juleklassikere bliver serveret på en ny
måde for hele familien.

Sigurd har planlagt en helt særlig julesangs-battle.
Hvor mange julesange kan man nå at synge på 5 minutter? Jule quiz bliver der også – og selvfølgelig
mulighed for at synge julen ind, store som små, med
både julens salmer og sange men også med Sigurds
egne kendte sange fra TV. Tag børn og børnebørn i
hånden... vi ses til "Syng julen ind med Sigurd 2016!”

unge som gamle - hvor alle med
garanti kommer i den rette julestemning!

Publikum får udleveret et sanghæfte med tekster,
så der kan synges med ”for fuld juleudblæsning”.
Det bliver en fantastisk oplevelse for hele familien –

Billetterne kan købes enten på
www.billetto.dk eller ved indgangen.

Entré 100 kr. Børn under 12 år
ifølge med voksne har gratis indgang.
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K I R K E L I G E
I

MAJ - JUNI - JULI - 2016
DØBTE:
7.
12.
12.
12.
26.
24.

maj:
juni:
juni:
juni:
juni:
juli:

Lukas Smedegaard Jæger
Amelia Sletskov Møller
Alaya Nystrup Rye
Lilly Nystrup Rye
Josephine Theodorsen Udsen
Mario Søgaard Andersen

VIEDE:
7. maj:	Sandie Nørgaard Jæger og Stig
Smedegaard Jensen
21. maj:	Rikke Emilie Kajberg og Thomas
Klovborg Nielsen
4. juni:	Daria Frestad og Kim Martin
Bechsgaard
25. juni:	Marie Zeuthen Andersen og
Mikael Nonbo Lauridsen

BEGRAVEDE/BISATTE:
6.
1.
4.
10.
18.
24.
29.
8.
26.
26.
28.
29.
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maj:
juni:
juni:
juni:
juni:
juni:
juni:
juli:
juli:
juli:
juli:
juli:

H A N D L I N G E R

B O G E N S E

Gunna Margit Pedersen
Hans Peter Buhl
Claus Stevn Bundgaard
Jørgen Christian Kajberg
Svend Jeppesen
Knud Peter Knudsen
Kristian Poulsen
Kai Rune Frandsen
Bent Helge Larsen
Flemming Christian F Andersen
Karl Børge Ehlers
Hannelise Friedrichsen
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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 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

S E P T E M B E R

-

O K T O B E R

–

N O V E M B E R

Søndag

4. september

kl. 10.30

Bogense Kirke

15. s. e. trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

11. september

kl. 10.30

Bogense Kirke

16. s. e. trinitatis

Bente B. Thomsen

Søndag

18. september

kl. 10.30

Bogense Kirke

17. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste.
Klokkefejring og
tagindvielse

Karen H. Agersnap

Søndag

25. september

kl. 10.30

Bogense Kirke

18. s. e. trinitatis

Ole Hansen

Søndag

2. oktober

kl. 14.00

Bogense Kirke

19. s. e. trinitatis
Med dåbstræf

Karen H. Agersnap
Bente B. Thomsen

Søndag

9. oktober

kl. 10.30

Bogense Kirke

20. s. e. trinitatis

Bente B. Thomsen

Søndag

16. oktober

kl. 9.00

Bogense Kirke

21. s. e. trinitatis

Bente B. Thomsen

Søndag

23. oktober

kl. 10.30

Bogense Kirke

22. s. e. trinitatis

Ole F. Hansen

Søndag

30. oktober

kl. 10.30

Bogense Kirke

23. s. e. trinitatis

Karen H. Agersnap

Tirsdag

1. november

Kl. 17.00

Bogense Kirke

Spaghettigudstjeneste.
Efterfølgende aftensmad i Teglgården.

Karen H. Agersnap

Søndag

6. november

kl. 19.30

Bogense Kirke

Alle Helgens dag

Bente B. Thomsen
Karen H. Agersnap

Søndag

13. november

kl. 10.30

Bogense Kirke

25. s. e. trinitatis

Karen H. Agersnap

Søndag

20. november

kl. 10.30

Bogense Kirke

Sidste søndag i kirkeåret

Bente B. Thomsen

Søndag

27. november

kl. 10.30

Bogense Kirke

1. søndag i advent
Koret medvirker.
Æbleskiver og gløgg
efterfølgende.

Karen H. Agersnap

Søndag

4. december

kl. 10.30

Bogense Kirke

2. søndag i advent

Bente H. Thomsen

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.

