DECEMBER 2017 | JANUAR - FEBRUAR 2018 | ÅRGANG 25

BOGENSE

K I R K E

MEDARBEJDERE

MENIGHEDSRÅDET

Sognepræst:

Menighedsrådsformand: Kjeld Bruun
mobil: 22 37 43 24 · e-mail: farsvilje@me.com

Karen Holm Agersnap (Kbf)
Teglgårdsvej 3 . 5400 Bogense
tlf. 64 81 10 21 . mobil: 40 41 50 38
e-mail: khag@km.dk- (Træffes ikke mandag)

Sognepræst:

Næstformand og protokolførende:
Birgit Folden
tlf. 64 86 14 53 · e-mail: bladdronningen@privat.dk

Bente Bisgaard Thomsen
Bladstrupvej 49 . 5400 Bogense
tlf. 64 86 14 19 . mobil: 24 60 04 19
e-mail: bbt@km.dk

Kasserer og Fmd. Bygningsudvalg:
Dorthe Aarøe
tlf. 60 18 09 63 · e-mail: dorthe_aaroee@hotmail.com

Præstesekretær:

Kontaktperson: Jeanie Bruun
tlf. 52 23 71 74 · e-mail: farsvilje@me.com

Organist:

Kirkeværge: Henning Gammelgaard
tlf. 63 81 63 33 . mobil 28 11 59 15
e-mail: hga@creoarkitekter.dk

Lene Maria Knudsen
tlf. 64 81 26 86 · e-mail: lemk@km.dk

Klaus Andersen · tlf. 28 55 52 46
email: klausnodeandersen@gmail.com

Kirkesanger:

Lara Bisserier · tlf. 20 66 88 80
e-mail: larabisserier@gmail.com

Kirketjener:

Lone Møldrup Pedersen
Bodøparken 30, 5400 Bogense,
mobil: 20 12 95 31 / 22 54 03 37
e-mail: lonemeyer07@gmail.com

Kirkegårdsleder:

Flemming Jørgensen
Træffes på kirkegården:
Kirkestræde 39
Hverdage kl. 7.00 – 15.00
Fredag kl. 8.00 – 12.00
tlf. 64 81 31 31 . mobil: 20 15 48 31
e-mail: kirke@mail.tele.dk

Referent: Jytte Kiilstofte Madsen
tlf. 27 57 22 60 · e-mail: jytte@jo-madsen.dk
Medlem: Marianne Poulsen
tlf. 64 44 26 26 · e-mail: marianne.poulsen21@skolekom.dk
Medlem: Karin Lindqvist Hansen
tlf. 22 73 13 09 · e-mail: karinbirgit@privat.dk
Suppleant: Grethe Ravn
tlf. 24 66 98 93 · e-mail: grethe.bogense@gmail.com
Suppleant: Louis Dresbøll
tlf.. 65 96 14 45· e-mail: dresboell@morudnet.dk
Redaktion: Birgit Folden, Grethe Ravn,
Karen Holm Agersnap (ansvarshavende)

Gravermedhjælper og
Kirketjenerafløser:

Tryk og layout: SuperSimpelt.dk

Anne Jæger

Hvis kirkebladet udebliver, kontakt Spejderleder
Mads Gitz Thingholm tlf. 26 83 15 87

Korleder:

Uffe Richter Hansen
tlf. 26281565
e-mail: ufferichter45@gmail.com

Specialklasse - konfirmander:
Sognepræst
Agnethe Søndergaard Sørensen
tlf. 64 81 11 46 · e-mail: agss@km.dk

2

PRÆSTERNE

Fmd. Aktivitetsudvalg: Kirsten Nielsen
tlf. 28 30 93 13 · e-mail: knudpeter42@gmail.com

Gravermedhjælper:
Jan Hald

NYT
FRA

BOGENSE SOGNS
KIRKEKONTOR
Teglgårdsvej 1 · 5400 Bogense
tlf. 64 81 26 86
www.bogensekirke.dk

Julemåneden er begyndt og med den en travl
– men også dejlig – tid. Børnegudstjenester og
koncerter hører til blandt de mange aktiviteter,
som omtales længere inde i bladet.

Julemåneden er begyndt og med den en travl
– men også dejlig – tid. Børnegudstjenester og
koncerter hører til blandt de mange aktiviteter,
som omtales længere inde i bladet.
Kirkebladet har fået nyt layout – vi håber, I kan
lide det. Den nye grafiker, Birgitte Pliniussen,
fik som ét af vores første ønsker, at vores
traditionsrige Hammershøj-juletegning skulle
med i decembernummeret – for den hører
med, når det er jul i Bogense kirke!
Siden sidst har vi fået ny korleder, Uffe Hansen,
som har påtaget sig at lede kirkens børne- og
voksenkor. Både SFO koret og kantoriet har nu
fået onsdag som øvedag og er i gang med at
forberede fx De 9 Læsninger og for de yngstes
vedkommende luciadag. Vil man høre mere,

kan man kontakte Uffe, hvis oplysninger står på
første sides ”Vejviser”.
”Siden sidst i billeder” giver et indblik i de mange
aktiviteter, vi har haft i efterårets løb – Stafet for
Livet, høstgudstjeneste, dåbsjubilæum m.m kan
her opleves i tilbageblik.
Det store Luther-jubilæumsår er ved at
løbe ud, og vi fik her i Bogense også både
vores festgudstjeneste og æbletræ. En
af de første begivenheder i det nye år, er
minikonfirmandundervisningen, som finder sted
i uge 4. Den er efterhånden blevet en tradition,
og vi glæder os som altid.
Rigtig glædelig jul og godt nytår!
Karen Holm Agersnap
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Af Birgit Folden

Wittenberg æblet
sætter frugt i Bogense
I forbindelse med Lutheråret og fejringen af 500
året for Reformationen har der været mange tiltag
rundt i sognene for at festligholde grundlaget for den
kristendom, vi her i landet bekender os til.
I Bogense kirke var der en særlig gudstjeneste,
som sluttede med plantningen af et æbletræ, der
sammen med de øvrige træer vil udgøre en lille
æblelund til gavn og glæde.
Der glæder nemlig denne særlige regel modsat det
i Edens Have, som ingen måtte spise af, at æblerne
i denne æblelund på Bogense Kirkegård, må man
gerne spise af, når træerne bærer frugt.
Dette særlige æbletræ har taget turen til Bogense
fra Wittenberg og er navngivet "Herbestenz".

Kom og strik dåbsklude
Enhver kirke med respektfor sig selv har en lille hilsen
til de børn, der døbes i deres kirke.
Således også i Bogense kirke, og her har medlem
af menighedsrådet Jeanie Bruun sat sig for at
forsøge at samle en gruppe strikkeglade kvinder,
der kan tænke sig at mødes for netop at strikke en
sådan lille erindringsklud eller klæde, som nogen
kalder det. Jeanie Bruun vil gerne lægge hus til en
strikkecafe, og inviterer interesserede til det første
møde i januar- den 9. januar 2018 kl. 14.00. Jeg har
garn og strikkepinde, samt opskrifter, fortæller hun,
men har man strikkepinde nr. 2½ så er det en god
ide, at medbringe dem. Jeanie søger desuden for
kaffe og kage, og så kan vi aftale, hvor tit og hvor vi
skal mødes, siger hun.
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Interesserede er
velkomne til at ringe
på tlf. 5223 7174

For at sættes sig spor i verden, siger de gamle
kinesere, skal man "plante et træ, føde en søn og
skrive en bog". Karen Holm Agersnap,. sognepræst
ved Bogense Kirke har nu plantet et træ, født tre
sønner, og det med bogen - ja, hun har årene for sig.

Kirkens to præster
Karen Holm
Agersnap og Bente
Bisgaard Thomsen
fik hjælp af graver
Flemming Jørgensen
og Bodil Pedersen.
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Af Grethe Ravn

Hr. og fru Menighedsråd
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 nogenlunde alfabetisk rækkefølge. I dette nummer fortsætter vi med Kjeld og Jeanie Bruun, som
begge sidder i menighedsrådet.

Engle som de
For tre år siden holdt jeg en juleprædiken, hvor
jeg var inspireret af en særlig slags engle –
engle i keramik, som med deres kropssprog
og deres navn signalerer en særlig egenskab.
”Lysengel”, ”Omsorgsengel”, ”Bedende engel”,
”Taknemmelighedsengel” for eksempel. Siden
den jul er samlingen af englene i min vinduskarm
vokset, og da jeg fandt dem frem i år, fandt jeg
også min engleprædiken frem og besluttede at
bringe et uddrag i dette års julekirkeblad Julens budskab. Det er netop i en engels
mund, det bliver lagt, for den ”forkynder en

6

stor glæde, som skal være for hele folket”,
som der står i juleevangeliet. I den allernyeste
bibeloversættelse er ordet ”engel” imidlertid helt
udgået! Eller rettere: Det er i oversættelsen af to
mindre dele af Bibelen – ”Første Mosebog” og
”Prædikerens Bog” - at englene er udeladt. Det er
nemlig ikke en engel, der kommer til Abraham og
meddeler ham Saras mirakuløse graviditet, men
derimod ”Et sendebud”. Og det er selvfølgelig
en meget god beskrivelse af en engel – englen
ER i Bibelen Guds sendebud, også den, der
viser sig julenat, men mange af anmelderne af
den nudanske oversættelse ærgrer sig over, at

Det er unægtelig ikke helt almindeligt, at et
ægtepar begge har sæde i det samme råd, som
det er tilfældet med Kjeld og Jeanie Bruun. Og
det er selvfølgelig det, som dette portræt skal
handle en del om. Hvordan begyndte det, og
hvordan ser de hver for sig og sammen på deres
opgaver? Og hvad vil de i det hele taget med
deres arbejde for kirken?
Det var faktisk Jeanie, der kom først ind og nu
sidder i rådet for fjerde gang. Hun har altid været
kirkeligt interesseret, påvirket som hun var af sin far.
Men det var Jan Horskjær, kirkens tidligere sanger,
der opfordrede hende til at stille op til rådet i sin tid.
Ind kom hun som suppleant. Det varede imidlertid
ikke længe, før et medlem fraflyttede sognet, og
så var Jeanie pludselig fuldgyldigt medlem og
oven i købet med ansvar som kontaktperson.
Som kontaktperson har man med løn, afsked
og ansættelse at gøre. Med MUS-samtaler og
arbejdspladsvurdering, med arbejdsplaner og
personalepleje. Et ret omfattende, men også
meget interessant arbejde, synes hun.
Kjeld kom også først ind i rådet som suppleant
og er nu på sin tredje periode. Siden hen er
han som bekendt blevet formand for rådet.
Et råd, der med hans ord er meget homogent.
Han sidder også i provstiudvalget, som bl.a.
har ansvar for kirkernes drift og økonomi. Som
menighedsformand samler man alle trådene
og har naturligvis det overordnede ansvar. Men

det er magtpåliggende for ham at slå fast,
hvor vigtigt det er, at både medarbejdere og
de forskellige udvalg under menighedsrådet i
høj grad er selvkørende inden for de fastlagte
rammer. Derfor er motivationsniveauet højt. Det er
også vigtigt, at aktivitetsniveauet i kirken er højt
og vedblivende skal være højt. De frivilliges hjælp
på det praktiske område kan i den forbindelse
slet ikke overvurderes.
Ægtefællerne bedyrer, at de ikke blander sig i
hinandens arbejde. Den ene får ikke mere at
vide end de øvrige rådsmedlemmer og vice
versa. Men naturligvis kan det ikke undgås, at de
taler om, hvad der sker i kirken. Et enkelt godt råd
kan der også blive givet. Det, der driver begges
arbejde, er glæden ved at gøre noget godt for
andre. For derved bliver man selv glad.
På spørgsmålet om, hvordan de ser på fremtiden
for kirken, siger Kjeld, at det gode arbejde
skal fastholdes og fortsættes. Særligt skal
unge mennesker inviteres ind i det kirkelige liv.
Præsterne er dygtige til at sætte fokus på det
område. Arbejdet med spaghettigudstjenester,
babysalmesang og minikonfirmander er en
del af indsatsen. Til næste år skal det første
hold minikonfirmander konfirmeres. Det bliver
spændende at se, hvad der så er sket.
Ifølge hr. og fru Menighedsråd kan vi være stolte
af vores kirke.

englene er skrevet ud af Første Mosebog, ja en
kritiker siger endda, at det er udtryk for at tale
ned til moderne læsere, at de ikke må besværes
med gamle ord som ”engel”. I den forbindelse
kan også eksemplet med Noahs Ark anvendes –
”Ark” er nemlig oversat til ”Båd” i nyoversættelsen.
Det storladne og magiske er reduceret væk, når
man ikke tør tage de gamle ord i sin mund. Den
moderne læser ved udmærket godt hvad en
engel og en ark er, siger kritikeren.
Og vores nutidige forfattere har heller ikke
berøringsangst med ordene, tværtimod er de
nyttige i formidlingen af et moderne liv og af
dybe eksistentielle temaer. Skuespilleren, Lotte
Tarp, har således skrevet et indlæg i en antologi
om alderdom, der hedder ”Der sidder en engel
på min skulder”. Lotte Tarp er, sammen med en
række andre kulturpersonlighed blevet bedt

om at skrive et indlæg om sine overvejelser om
alderdommen. Lotte Tarp fortæller om sin mor og
den demenssygdom, hun er blevet ramt af. Som
det er typisk for demente, bliver moren konfus og
kan hverken huske, hvad hun lige har lavet, eller
hvad hun lige har sagt. Og det, hun siger, er tit
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Hvad gør man, når…

på skulderen har modsagt den gamle kvinde. At
det ikke ”bare” er et liv, men at hendes liv er helt
unikt, også selvom det slutter så trist.
Alles liv er unikke, noget helt specielt. Det kan vi i
juleaften spejle i det liv, der begyndte i en stald i
Betlehem julenat. Det var ikke bare et liv. Det var et
helt særligt liv, der skulle være en glæde for ”hele
folket”, et liv der også skulle betyde trøst og nyt
håb. Et liv der havde sit ophav i Gud, den gode
magt, der er større end alle engles tilsammen. I
det lille Betlehemsbarns liv skal vi spejle vores liv,
for så får vi øje på en kraft der er så stærk, at den
kan bære os gennem alle livets kriser og også
løfte vores livs glæder endnu mere.
Det er som et selfie, hvor vi lader vores eget
ansigt være inden for samme ramme som Guds.
En affotografering som sammenfattes i det lille
Jesusbarns ansigt. Fra den vinkel er det ligesom
med englene, vi synger om i ”Et barn er født i
Betlehem”:
Da vorde engle vi som de - Guds milde ansigt
skal vi se.
Anskuer vi det derfra, bliver også vi som engle
- budbringere. Budbringere af, at livet fra Gud
ikke ”bare er et liv”, men skal være en glæde og
gave for alle.
noget sludder, og hun oplever at folk lægger
afstand til hende. Men: ”der sidder en engel på
min skulder”, betror hun sin datter, og giver udtryk
for, at hun ikke er bange for den. Englen iagttager
hende, siger hun, og måske er det den eneste
tryghed, hun har tilbage, måske ligger der i denne
iagttagen, at englen også passer på hende og
holder lidt sammen på det kaos, der dag for dag
vokser inde i hende.
Lotte Tarp slutter af med at beskrive en udflugt til
havet, hun og moren tog, kort efter diagnosen.
Midt i datterens sorg og bekymring havde moren
udtalt: ”Det er jo bare et liv”. Hun sagde det lige
ud i luften, fortæller Lotte Tarp og tilføjer: "Eller
måske var det til englen på hendes skulder".
Jeg syntes, det er en sørgelig replik. ”Det er jo
bare et liv”. Og jeg håber, at der i slutningen på
Lotte Tarps fortælling også kan findes en trøst;
nemlig derved, at der overhovedet er en engel
på morens skulder, som vil blive hos hende, også
når hun ikke længere kan nås af datteren og
andre mennesker.
”Det er jo bare et liv”. Jeg håber også, at englen
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.... MAN FÅR ET BARN?
Jordemoderen sender en fødselsanmeldelse til
sognepræsten i sognet, hvor man bor. Hvis man
ikke er gift med faderen til barnet og ønsker fælles
forældremyndighed, skal man udfylde en omsorgsog ansvarserklæring på hjemmesiden borger.dk
hjælp af sit NemID. Besked herom går elektronisk til
sognepræsten. Fristen for at udfylde omsorgs- og
ansvarserklæringen er 14 dage. Herefter overgår
sagen til Statsforvaltningen.

KIRKELIGE

HANDLINGER
BOGENSE SOGN
AUGUST – SEPTEMBER - OKTOBER
DØBTE
27.august: Enya Marie Meyer Kromann
24. september: Astrid Lumby Olsen
1.oktober: Viktor la Cour Dyrvig
1.oktober : Marie Møllebjerg

Glædelig jul!
Karen Holm Agersnap

VIEDE
5. august:
Nanna Birch og Casper Mark Kajberg
2. september:
Julie Meldgaard Petersen
og Søren Krogh Olsen

BEGRAVEDE/BISATTE:
8.august: Edith Dagmar Kristine S Pedersen
17.august: Eilif Mortensen
22.september: Bente Theodorsen
29.september: Hans Christian Vestergaard
29.september:
Inger Marie Abildgaard Frederiksen
4. oktober: Inger Marie Kristensen
5.oktober: Poul Niels Peder Poulsen

….MAN ØNSKER SIT BARN
DØBT ELLER NAVNGIVET?
…Så kontakter man sognepræsten for at aftale en
dato for hhv. dåb og en forberedende samtale. Vil
man i første omgang kun have sit barn navngivet,
skal man udfylde en navngivningsblanket. Det kan
ske digitalt umiddelbart efter fødslen (10 dage).
Sker navngivningen senere, skal man kontakte
sognepræsten. På familiestyrelsens hjemmeside www.
familiestyrelsen.dk/navne findes en oversigt over
godkendte fornavne og frie efternavne.
…MAN ØNSKER AT BLIVE GIFT?
…så kontakter man sognepræsten i sognet, hvor
man gerne vil giftes. Når man har aftalt dato og sted,
udfylder man via borger.dk en vielseserklæring, som
sendes til bopælskommunen. Denne udsteder en
såkaldt prøvelsesattest, som skal afleveres til præsten,
der skal foretage vielsen. En prøvelsesattest er kun
gyldig i 4 mdr. fra udstedelsesdatoen.
…MAN ØNSKER
BISÆTTELSE/BEGRAVELSE?
Dødsfald anmeldes på borger.dk ved hjælp
af NemID senest to hverdage efter dødsfaldet.
Samtidigt kontakter man sognepræsten i sognet,
hvor dødsfaldet er sket, for at aftale det videre
forløb. Ønsker man yderligere hjælp, kontaktes en
bedemand, der ofte varetager såvel praktiske som
administrative opgaver i tilknytning til dødsfaldet.
…MAN ØNSKER AT SKIFTE NAVN?
Så udfylder man en navneændrings-blanket via
hjemmesiden borger.dk. Evt. indbetaler man et gebyr.,
som dækker omkostningerne ved behandlingen af
navneændringen. Navneændring i tilknytning til vielse
er gratis og tilsvarende gives der rabat, hvis f.eks. en hel
familie skal skifte navn.
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R
DECEMBER
Mandag den 4. december kl. 19.00:
Musikskolens julekoncert,
Bogense kirke
Onsdag den 6. december kl. 10.30:
Adventsgudstjeneste for plejehjem og aktivitetscenter
Bogense kirke
Torsdag den 7. december kl. 9.30:
Julegudstjeneste for børnehavebørn
Bogense kirke
Tirsdag den 12. december kl. 19,30
Julekoncert med Bogensekoret,
Bogense kirke
Onsdag den 13. december kl. 9.30:
Julegudstjeneste for vuggestue –og dagplejebørn
Bogense kirke
Torsdag den 14. december kl. 17.00:
Luciaoptog med SFO –og pigekor
Bogense kirke
Søndag den 17. december kl. 10.30:
De 9 læsninger v. kirkens kor, Bogense kirke
Torsdag den 21. december
Skolens juleafslutning
7. - 9. klasse kl. 10.00
0. - 6. klasse og Regnbuen kl. 11.00
Bogense kirke

JANUAR
Søndag den 1. januar 2018 kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste med kransekage og champagne
efterfølgende,
Bogense kirke
Tirsdag den 9. januar kl. 19.00:
Filmaften med kirkehøjskolen
Veflinge konfirmandstue
Onsdag 10. januar kl. 19.30
Menighedsrådsmøde,
Teglgården
Søndag den 28. januar kl. 10.30:
Familiegudstjeneste med minikonfirmanderne
– for alle. Efterfølgende kaffe / saft og pizzasnegle
Bogense kirke

FEBRUAR
Søndag den 11. februar:
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende
tøndeslagning i Marineforeningen samt kaffe, kakao
og boller i Teglgården
Bogense kirke
Tirsdag den 20. februar kl. 19.30:
Foredrag i kirkehøjskolen v Jørn Aarup-Kristensen og
Frede Madsen: Præstegårdskultur og kirkeliv gennem
500 år
Bogense kirke
Tirsdag den 13. marts kl. 19.30:
Foredrag i kirkehøjskolen v. Maren Grønløkke:
Landskabet som spejl
Skovby sognehus
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LIDT OM AKTIVITERNE
Ann-Mette Elten Julekoncert
Bogense Kirke onsdag den 13. dec. kl. 19.30
Læn dig tilbage, luk øjnene og glem alt om
juletravlhed for en stund i selskab med en
sangerinde, hvis repertoire spænder utrolig bredt.
Hygge og højtidelighed er indbegrebet af en
julekoncert med Ann-Mette Elten. Med sin klare
popstemme omfavner hun traditionens julesange
og giver nyt liv til vore mest elskede julesalmer. Og
luften sitrer, når hun giver sig i kast med nogle af de
helt store klassiske sange fra sit album ”Adagio”.
Kirkekoncerter
Ann-Mette Elten har i mere end 30 år turneret
landet rundt med På Slaget 12, og mange af
bandets sange har for længst opnået status af
evergreens. Nogle af disse og andre højdepunkter
fra hendes efterhånden lange karriere har AnnMette valgt at tage med ind i kirkerne.
Alle, der indtil har oplevet Ann-Mette synge de
store klassiske sange, er blevet overvældede. At
en sangerinde med så meget pop i bagagen
også mestrer denne genre, var der ingen, der
havde regnet med. Ann-Mette synger klassiske
sange som ”O mio babbino caro” og ”Pie Jesu”

Billetter på ticketmaster.dk
og ved indgangen a kr. 175,-.
med en følelsesfuld indlevelse, der giver mindelser
om de store internationale stjerner.
En julekoncert med Ann-Mette Elten er en
oplevelse, og ja, det er hende med ”Hjem til
Aarhus”.
af Birgit Folden

Filmaften i kirkehøjskolen: ”Der kommer en dag”
Veflinge konfirmandstue den 9. januar kl. 19.00
DER KOMMER EN DAG er en "David mod Goliat"historie. Året er 1967. En ny ungdomskultur er
på vej. Kapløbet om rummet er på sit højeste,
og drømmen om frigørelse vinder frem over alt.
På Nørrebro fjernes de to uadskillelige brødre,
Elmer på 10 og Erik på 13, fra deres syge mor
og anbringes på børnehjemmet Gudbjerg,
hvor tiden står stille. Forstanderen har sine egne
filosofier og reglementer. Her skal uvorne drenge
blive til lydige samfundsborgere for enhver pris. Fra
allerførste dag forstår brødrene, at de har mistet
deres frihed, og en daglig kamp for overlevelse

begynder. Drengene forsøger at leve under
radaren, men Elmers livlige astronautdrømme
og klumpfod får ham konstant i problemer. Som
tiden går og kræfterne truer med at slippe op,
indser brødrene, de er helt på egen hånd,og et
gryende oprør tager langsomt form. Bevæbnet
med Elmers fantasi og Eriks mod indledes det ulige
slag for at undslippe Gudbjerg og stå op imod
forstanderen og hans livsfarlige magttyranni.
Når vi har set filmen, tager vi en snak om den,
mens vi drikker kaffe. Alle er velkomne og
arrangementet er gratis
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Alle i Bogense – børn
som voksne – inviteres til
fastelavnsgudstjeneste i Bogense
kirke søndag den 11. februar
kl. 10.30 med efterfølgende
tøndeslagning i Marineforeningen.
Der er kåring af kattekonge og
kattedronning og godteposer
til alle. Efter arrangementet
i Marineforeningen går vi i
Teglgården og får boller og kakao
/ kaffe. Børnene opfordres til at
komme udklædte

Fastelavn med
Bogense kirke
Bogense kirke søndag
den 11. februar kl. 10.30

TILMELDING

Landskabet som spejl
– En musikalsk lystvandring gennem
200 års dansk landskabsmaleri
Kirkehøjskoleforedrag med Maren Bock Grønløkke
den 13. marts 2018 kl. 19.30 i Skovby Sognehus

til Kirsten Nielsen,
tlf. 28 30 93 13 eller
e-mail: knudpeter42@gmail.com

Præstegårdskultur gennem 500 år
Kirkehøjskoleforedrag tirsdag d. 20. februar
kl. 19.30 i Bogense Kirke

I causerende form fortæller Maren Bock Grønløkke den
danske identitetshistories udvikling fra Guldalderen til i
dag ved hjælp af landskabsmalerier gennem 200 år. Ved
enkelte billeder gør vi ophold med fællessang af de kendte
årstids- og fædrelandssange, der kan belyse den enkelte
periode. Landskabsmaleriet er en af dansk kunsthistories
fornemste genrer og er så nært knyttet til den sangskat,
vi kender fra højskolesangbogen, at billede og tekst ofte
smelter sammen.

Foredraget inkluderer 20 dias og 9 sange fra
højskolesangbogen. Varighed: Ca. 2 timer inkl. pause
Maren Bock Grønlykke er cand. mag. i kunsthistorie,
religionsvidenskab og tysk og pensioneret gymnasielektor.
Da hun er opvokset i det danske mindretal i Sydslesvig,
har Danmarkshistorie og nationale spørgsmål beskæftiget
hende allerede fra barneårene. Hun er vokset op med
højskolesangbogen og har gennem hele sit voksenliv været
optaget af folkelig formidling.

Hen over sommeren har der været en udstilling i Den Fynske
Landsby om livet de fynske præstegårde. Udstillingen er nu blevet
til en vandreudstilling, som vil ”vandre” rundt på Fyn. Man kan se
udstillingen i Bogense Kirke fra 20. februar til 11. marts.
Jørn Aarup-Kristensen, tidl. rektor, Søndersø og Frede Madsen,
tidl. museumslærer, Odense har brugt de seneste fire år på
at lave udstillingen. De vil præsentere udstillingen og fortælle
om den særlige kultur, som har udfoldet sig i og omkring
de fynske præstegårde. De vil også stille spørgsmålet: Om
præstegårdskulturens tid er ved at være forbi?
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GUDSTJENESTER
DAG

DATO

TIDSPUNKT

KIRKE

BEGIVENHED

PRÆST

Søndag

3.december

kl. 10.30

Bogense Kirke

1. søndag i Advent
efterflg. gløgg og æbleskiver.

Karen H. Agersnap

Søndag

10.december

kl. 10.30

Bogense Kirke

2. søndag i Advent

Bente B. Thomsen

Søndag

17.december

kl. 10.30

Bogense Kirke

3. Søndag i Advent
De 9 læsninger

Karen H. Agersnap

Søndag

24.december

kl. 14.00

Bogense

Juleaften

Karen H. Agersnap

Søndag

24.december

kl. 16.00

Bogense

Juleaften

Karen H. Agersnap

Mandag

25.december

kl. 9.00

Bogense

Juledag

Bente B. Thomsen

Tirsdag

26.december

kl. 10.30

Bogense

Anden juledag

Karen H. Agersnap

Søndag

31.december

kl. 10.30

Bogense

Julesøndag

Bente B. Thomsen

mandag

1.januar

kl. 16.00

Bogense

Nytårsdag
Efterfølgende champagne og
kransekage

Karen H. Agersnap

Søndag

7.januar

kl. 10.30

Bogense

1.søndag efter Hellig tre konger

Karen H. Agersnap

Lørdag

13.januar

kl. 10.30

Bogense

Lørdagsdåb

Karen H. Agersnap

Søndag

14.januar

kl. 10.30

Bogense

2.søndag efter Hellig tre konger

Karen H. Agersnap

Søndag

21.januar

kl. 9.00

Bogense

Sidste søndag efter Hellig tre
konger

Bente B. Thomsen

Søndag

28.januar

kl. 10.30

Bogense

Septuagesima
Familiegudstjeneste m.
minikonfirmanderne

Karen H. Agersnap

Søndag

4.februar

kl. 10.30

Bogense

Seksagesima

Bente B. Thomsen

Søndag

11.februar

kl. 10.30

Bogense

Fastelavn
Efterflg. tøndeslagning i
Marineforeningens lokaler

Karen H. Agersnap

Søndag

18.februar

kl. 9.00

Bogense

1. søndag i fasten

Bente B. Thomsen

Søndag

25.februar

kl. 10.30

Bogense

2. søndag i fasten
Efterflg. kirkekaffe

Karen H. Agersnap

Søndag

4.marts

kl. 10.30

Bogense

3. søndag i fasten

Bente B. Thomsen
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