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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sognepræst Torbjörn Stålander
Brombærvej 11, 4600 Køge.
Tlf. 61 68 18 18
E-mail: thos@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.
Sognepræst Lars Ulrik Jensen
Bellisvej 35, 4600 Køge.
Tlf. 51 21 20 85
E-mail: lauj@km.dk
Træffes efter aftale.
Fredag er fridag.
Organist Henry Linder
Tlf. 53 51 66 00
E-mail: hl@boholtekirke.dk
Tirsdag er fridag.
Formand for menighedsrådet
Arne T. Hansen
Kaprifolievej 10, 4600 Køge
Tlf. 52 50 33 82
E-mail: arne.ath@gmail.com
Kirkekontoret
Kordegn Charlotte Raunkilde
Boholte Kirke, Boholtevej 97, 4600 Køge
Tlf. 56 66 09 56
E-mail: boholte.sogn@km.dk
Kontortid: Mandag-tirsdag kl. 9 - 13,
onsdag lukket, torsdag kl. 12-15 og
fredag kl. 9-13.

Kirketjenere
Jan Kirk Larsen. Tlf. 20 41 09 54
E-mail: jkl@boholtekirke.dk
Onsdag er fridag.
Charlotte Raunkilde.
Tlf. 20 41 28 54
E-mail: chr@km.dk
cr@boholtekirke.dk
Onsdag er fridag.
Anette Jensen. Tlf. 51 85 59 34
E-mail: akj@boholtekirke.dk
Mandag er fridag.
Boholte Kirkeblad
Udgives af menighedsrådet i Boholte
Sogn. Ansvarshavende: Arne T. Hansen.
Nyt stof til næste nummer inden
den 30. juni 2017.
Layout: lars@hartig.dk
Tryk: Stenby Tryk, Taastrup
Kirkens hjemmeside:
www.boholtekirke.dk

Bemærk, at selv om kontoret er lukket om
onsdagen, indebærer det ikke, at man ikke
kan få foretaget kirkelige handlinger den
dag. Det er kun henvendelser til kirkekontoret, der er lukket for.
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Kirkebil
Hvis man ikke selv kan klare at komme til kirkens arrangementer, er man velkommen til at benytte kirkebilen. Den bestiller
man ved at ringe til Køge Taxa, tlf. 5665 3535, og sige, at man
gerne vil have en kirkebil til Boholte Kirke.
Kørestolsbrugere kan benytte samme mulighed, men som ved
anden kørsel for handicappede skal der aftales tid i forvejen. Til
arrangementer søndag og mandag skal man ringe senest fredagen før.

Ved fødsel/dåb/konfirmation/
vielse eller dødsfald

henvender man sig til kirkekontoret eller til en af præsterne.
Se telefonnumre nedenfor. Yderligere oplysninger kan fås på
kirkens hjemmeside www.boholtekirke.dk.

Boholte Kirkes Vision:
Fællesskab og dialog
- forankret i Boholte Kirke
Find os på Facebook

Følg Boholte Kirke på Facebook på vores nye Facebookside.
Her vil du kunne følge med i livet i kirken og se,
hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid. Tryk ”Synes godt om” før din nabo 

DET NYE MENIGHEDSRÅD
Så er der gået tre måneder, siden vi konstituerede os i menighedsrådet.
Det har været tre travle måneder, hvor alle skulle sætte sig ind i en masse
regler og sager, der skal tages stilling til. Som formand føler jeg, at vi er
kommet godt fra start. Alle poster og opgaver er godt fordelt. Vi har prøvet at kombinere de enkelte medlemmers kompetencer og interesser med
de poster, der skal varetages.
Samarbejdet med præsterne og det øvrige personale fungerer rigtig godt.
Der er etableret en god og åben dialog, der giver mulighed for et udviklende samarbejde.
Vi vil i menighedsrådet sammen med personalet udvikle nye tiltag. Vi
havde den glæde at kunne give værdigt trængende familier en flot pakke til
jul. Menighedsplejeudvalget har flere spændende tiltag undervejs.
Der arbejdes på en række spændende koncerter og foredrag, som vi vil
præsentere i løbet af året. Kirkebladet, som du sidder med i hånden, har vi
forsøgt at gøre mere overskueligt, med oversigt over de forskellige arrangementer ordnet efter dato.
Vi vil også gerne lade os inspirere af gode ideer, der altid er velkomne.
Aflever dine gode ideer på kirkekontoret. Vi vil tage godt i mod dem.
Har du lyst til at være frivillig hjælper, så lad os høre fra dig. Vi kan altid
bruge et par ekstra hænder og vi finder sagtens en opgave, der passer til dig.
Arne T. Hansen, formand

Arne Torben Hansen
Formand

Jytte Bahn Petersen

Poul Wegan
Næstformand

Bent Larsen
Kirkeværge

Erik Helmuth Jørgensen Kirsten Maimann Vedel

Jørgen Refsbæk Poulsen
Kasserer og kontaktperson

Eva Christiansen

MENIGHEDSRÅDS-MØDER
Torsdage kl. 19.00
den 23. marts, den 20. april, den 18. maj og den 15. juni
Menighedsrådsmøder er offentlige.
Dagsorden kan findes på hjemmesiden 8 dage før mødet.

Jan Stig Ravn Pedersen Helle Lindegaard Pedersen
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Torbjörn Stålander
Sognepræst

Lars Ulrik Jensen
Sognepræst

AKTIVITETER I BOHOLTE KIRKE

GLÆD DIG TIL

Datooversigt

Tirsdag den 10. oktober
600 konfirmander fra hele provstiet mødes i
Lovparken til rollespillet Luthers nøgler.
Vi har brug for mange frivillige.

Mandag den 27. marts kl. 14.00 HCs musikquiz ..........................se side 7
Torsdag den 30. marts kl. 19.00 Sogneaften med Safi ..................se side 7
Tirsdag den 4. april

kl. 19.00 Forårskoncert .............................se side 6

Onsdag den 5. april

kl. 19.00 Kirkehøjskole .............................se side 5

Torsdag den 13. april

kl. 17.00 Gudstjeneste og spisning ..........se side 6

Onsdag den 19. april

kl. 19.00 Kirkehøjskole .............................se side 5

Onsdag den 26. april

kl. 19.00 Kirkehøjskole .............................se side 5

Onsdag den 3. maj

kl. 19.00 Kirkehøjskole..............................se side 5

Søndag den 7. maj

kl. 07.00 Sogneudflugt til Fejø .................se side 7

Mandag den 15. maj

kl. 14.00 Katrine Wied ..............................se side 7

Onsdag den 17. maj

kl. 19.00 Kirkehøjskole..............................se side 5

Mandag den 5. juni

kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste ...................se side 6

Søndag den 29. oktober

Provstidag og fejring af reformationen. Gudstjeneste præget af Luther og debat med Naser Khader
og professor Niels Henrik Gregersen om Luthers indflydelse.

Frivillighed
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Vi vil gerne være en kirke, hvor det ikke kun er det faste personale, der
driver værket. Der skal være plads til engagement i det, man brænder for.
Vi vil gerne inddrage sognet i kirkens aktiviteter.
Her er en foreløbig liste over de muligheder, der er for at engagere sig:
Minikonfirmander - Medhjælp ved undervisningen af 3. klasserne.
Flagdage - Du kan melde dig til at hejse flaget på flagdagene.
Kirkekaffe - Vi serverer kaffe ved hver gudstjeneste.
Begravelseskaffe - Med flere frivillige kan flere få mulighed for dette i
kirkens lokaler.
Studiegrupper - Vi har allerede en velfungerende litteraturgruppe, men
der er plads til andet også.
Læsning af ind- og udgangsbøn - Vi har en gruppe, som kan suppleres.
Sociale formiddage - Kirken kan være åben for socialt samvær.
Mandag eftermiddage - Endnu et arrangement, hvor frivillige kunne
hjælpe til.
Luthers nøgler - Stort arrangement til efteråret.

KIRKEHØJSKOLE - REFORMATIONEN OG OS
Her i foråret skal det handle om reformationen.
Det er i år 500 år siden Luther slog 95 teser op på
kirkedøren i Wittenberg og dermed satte reformationen i gang. Men er den stadig aktuel for os?
Lars Ulrik Jensen vil lede os igennem en række
dagsaktuelle emner, hvor Luthers indflydelse
stadig er mærkbar. Skal reformationen virkelig
fortsættes? - spurgte Grundtvig for 200 år siden.
Skal den?
Onsdag den 5. april kl. 19.00-21.00

Reformationen og samvittigheden
”Jeg står her og kan ikke andet”, sagde Luther.
Han følte sig bundet af sin samvittighed. Siden
er presset på den enkelte blevet stadig større.
”Hvad synes du selv”? spørger vi, når noget skal
afgøres. ”Du skal være dig selv”, er rådet til konfirmanden. Men er reformation og selvrealisering
det samme?
Onsdag den 19. april kl. 19.00-21.00

Reformationen og arbejdsmoralen
Vi er et flittigt folkefærd og det er ikke mindst
reformationens skyld. Har det gjort os lykkelige? Luther afskaffede klostrene, men hvad med
fattigforsorgen og velfærden? Skal vi leve for at
arbejde, eller skal vi arbejde for at leve?

Onsdag den 26. april kl. 19.00-21.00

Reformationen og krigen
Der fulgte ikke nogen umiddelbar fred med
reformationen. Protestanter og katolikker var
hurtigt i gang med at slå hinanden ihjel. Er der
sådan noget som en retfærdig krig? Kaj Munk
opfordrede til at tage våben i hånd. Bonhoeffer,
der var pacifist, endte med at gøre modstand.
Begge døde.
Onsdag den 3. maj kl. 19.00-21.00

Reformationen og friheden
Luther trådte op mod pavemagt og kejsermagt.

Kirken skulle være fri. Alligevel er folkekirken
indskrevet i Grundloven og forbundet med
staten. Hvad mente Luther om lov og ret og
hvordan har hans tanker haft indflydelse på vores
tanker om frihed?
Onsdag den 10. maj kl. 19.00-21.00

Reformationen og gudstjenesten
Luther lavede radikalt om på gudstjenesten. Men
hvordan ser det ud i dag med gudstjenestelivet?
Er det stivnet? Eller er det stadig levende? Der
skulle tales på et sprog, der var til at forstå. Men
prædikenerne skulle til gengæld være evangeliske
og ikke fulde af svinkeærinder.

Undervisningen er ved Lars Ulrik Jensen og foregår i Boholte Kirkes lokaler.
Deltagelse er gratis.
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Søndag den 30. april kl. 16.00 i Boholte Kirke

Tirsdag den 4. april kl. 19.00

Forårskoncert med
Køge Folkekor og Sommerkoret

Forårskoncert

Kom til en festlig koncert med Boholte Kirkes to kor, kirkesanger Uffe
Withen og Gæstesolist Tittit Van Der Pals på cello. Efter koncerten vil
der være en lille sammenkomst med sang , kaffe og kage.

Køge Folkekor og Sommerkoret fra Stevns kommer til Boholte Kirke og
afholder forårskoncert.
I alt kommer der ca. 70 sangere og fylder kirken med glade toner om foråret og sommeren og alt det med at noget nyt er på vej.
Ved at slå kræfterne sammen kan korene lave et mere varieret program end
hver for sig. Det betyder selvfølgelig sange med alle sangere, men også sange
med korene for sig og bedst af det hele sange for henholdsvis kvinderne
alene og herrerne alene.
Programmet er stadig under udvikling, men foreløbigt kan vi glæde os til
at høre Gade: 3 sange fra Elverskud: prolog (indledning), morgensang og
epilog (afslutning),
Menelsohn-Bartholdy: Abschied vom Walde,
Grieg: Landkending.
Aagaard: Han kommer med sommer.

Skærtorsdag den 13. april kl. 17.00

Gudstjenste

med efterfølgende spisning
Efter gudstjenesten ved Torbjörn Stålander vil der
være spisning. Tilmelding til spisning på kirkekontoret efter først til mølleprincippet. Spisebilletter
koster 100 kr. pr. person, som betales ved tilmeldingen. Beløbet dækker mad og drikke.

Anden pinsedag mandag den 5. juni, kl. 10.30

Gudstjeneste i det fri

med pølsevogn bagefter. Det er gratis.
Ved gudstjenesten medvirker
børnekoret.
Mød også sommerens vikarpræst.
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MANDAG EFTERMIDDAG
Torsdag den 30. marts kl. 19.00

Mandag den 27. marts, kl. 14.00

Sogneaften - Tak Danmark

HCs Musikquiz – en kaffebordleg

Enayat Safi er flygtning fra Afghanistan. For 15
år siden kom han til Danmark – og har fået et
liv her. Safi driver fire restauranter på Sjælland,
men ud over det læser han statskundskab på
Københavns Universitet. I taknemlighed til
Danmark, sit ophold, uddannelse osv., vil han
gerne give Danmark noget igen. En gang om måneden inviterer han ældre
fra Tingstedet hen på sin restaurant – for at sige tak til den generation, som
har bygget det Danmark, han er kommet til. Kom og hør den fulde historie.
Entré kr. 20.

á la ”Hit Med Sangen”

Her er et nyt arrangement til alle de sangglade.
Inspireret af TV - programmet ”Hit med Sangen” synger og gætter deltagerne sig igennem et bredt udvalg af
alletiders hits og evergreens.
HC’s Musikquiz er en ”kaffe-bord-leg”: Quizspørgsmål
og sangtekster vises på storskærmen, mens kaffebords-holdene udfylder
tipskuponer og synger med på sangene. HC Jepsen er quizmasteren. Han
spiller guitar til fællessangen - og er i øvrigt uddannet amatørkorleder.
Entre kr. 20,00

Søndag den 7. maj kl 7.00 fra Boholte Kirke

Mandag den 15. maj, kl. 14.00

Sogneudflugt

Turen går i år til Fejø, hvor der venter os
nogle spændende oplevelser. Vi skal tidligt
afsted, da vi skal nå færgen fra Kragenæs kl.
09.00. Der vil være kaffe og rundstykker i bussen. Kl. 10.00 er der gudstjeneste i Fejø Kirke.
Efter gudstjenesten skal vi spise på kroen. Der er også en guidet rundtur
på øen, hvor vi bl.a. skal se møllen og frugtplantagerne. Vi forlader øen
igen kl. 14.40
På hjemturen gør vi holdt på Udby Kro,
hvor vi får kaffe og lagkage. Vi forventer
at være tilbage i Boholte kl. ca. 17.30
Pris pr. deltager er kr. 180,00.
Tilmelding og betaling kan ske fra kirkens kontor fra den 1. april til den
21. april. Billetterne sælges efter ”først til mølle” princippet.

På sporet af forbryderne
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Tidligt om morgenen en dag i februar modtog redaktør Katrine Wied et opkald. Få timer forinden havde
en mor slået alarm til politiet og var nu urolig for sine
børn. Det blev en af de værste sager, som den erfarne
krimijournalist nogensinde har dækket. En sag, som
kostede en far fængsel på livstid for at slå sine tre børn ihjel. Katrine Wied,
der arbejder som redaktør på DAGBLADET Køge, vil tage tilhørerne med
til nogle af de mange sager, som hun gennem årene har skrevet om. Det
er sager om drab, voldtægt, jalousi og grådighed, der viser nogle af menneskenes grimmeste sider. Hun vil samtidig fortælle om, hvordan medierne
arbejder med krimistoffet og også fortælle om, hvordan det foregår, når
politiet efterforsker sagerne og forbryderne bliver dømt i retten.
Entre kr. 20,00

PRÆSTERNES HJØRNE

Det forvandlede liv

op på den anden side af vandet og derfra kom den aldrig tilbage. Det talte
de meget om og følte ofte stor sorg over det. En af larverne lovede højtideligt de andre, at den ville vende tilbage, hvis den en dag skulle komme
op på den anden side. En dag mærkede den larve, at dens tid var kommet.
Den forpuppede sig og faldt i dyb søvn. Da den vågnede, havde den vinger
og den vidste, at der kun var en vej og det
var op, op over vandoverfladen, så den
kunne trække vejret. Larven var blevet
til en flot guldsmed, der kunne svæve i
luften. Guldsmeden glemte ikke sit løfte
og forsøgte mange gange at dykke ned
under vandet til sine gamle venner, men
den kunne ikke, for en guldsmed kan ikke
dykke ned under vandet. I begyndelsen
var den meget ked af det, men den var
også glad for sit nye liv. Den trøstede sig
med, at larverne under vandet jo havde
det godt, selv om de måtte savne den. Men
den vidste også, at de en skønne dag selv
ville komme op til den og også de blive til
guldsmede.

af sognepræst Lars Ulrik Jensen

Der var en gang en dam, hvori der levede nogle larver. De havde det godt
med hinanden og nød livet. Men ofte skete det, at en af larverne forsvandt

Sådan er det med døden. Det er det land,
man ikke vender tilbage fra. Men historien om guldsmeden fortæller, at døden
også kan ses som en ny begyndelse. Vi har
jo også fået et løfte om et nyt og forvandlet liv i Guds rige.
Historien er oprindeligt skrevet af Doris
Stickney for at forklare død for børn.
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PRÆSTERNES HJØRNE

Det sårbare liv

af sognepræst Torbjörn Stålander
At leve som menneske er meget sårbart og risikabelt. Vi kan selv lave
fejlvurderinger af situationer og komme til skade, eller andre kan lave
fejlvurderinger, som gør, at vi uforvarende kommer til skade. Det gælder
f.eks. i trafikken, men det gælder også i mange andre situationer. For at
undgå skader kan man gøre to ting: enten lukke sig inde i sin bolig eller
vise tillid til andre, selv om det en gang imellem går galt. I trafikken har
man den fordel, at man kan holde øje med, om andre overholder deres
vigepligt, og selv holde tilbage, hvis de ikke gør. I samtaler har man ikke
samme mulighed for at beskytte sig mod andres overtrædelse af ”vigepligten”. Man kan vælge at flytte sine følelser ind i et sikkert tårn eller – ja,
hvad kan man ellers?
Det svære ved samtaler er, at man kan komme til at såre andre uden at
vide, at man overskrider vigepligten, og uden at have til hensigt at såre
nogen. Det man sagde, var måske venligt ment, men man kom til at ribbe
op i gamle sår, man ikke kendte til. Er man selv såret, kan det være skræmmende at være åben for andre. Det er ”nemmere” at lade døren til tårnet
med følelserne være lukket for at undgå at blive endnu mere såret.

græde sammen med dig og mig, når vi bliver såret - og han kan hele sårene.
For mig giver det ny mening til ordet fra Gal 2,20: Jeg lever ikke mere selv,
men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds
søn. Den smerte, som han bar på korset, gælder også mit følelsesliv – det
gælder hele mig.

Vi er skabt til at have fællesskab, først og fremmest med Gud, men også
med hinanden. Vælger man at lukke sine følelser inde i tårnet, sker der
det, at ALLE bliver lukket ude. Det kan ikke lade sig gøre kun at lukke
Gud eller et enkelt menneske ind – det er enten eller.

Torbjörn Stålander har orlov til sommer

I sommermånederne juni, juli og august 2017 har sognepræst Torbjörn
Stålander studieorlov. Han skal undersøge spørgsmålet om, hvorfor
danskerne ikke går så meget i kirke. Roskilde Stift lader hvert år en
række præster studere et selvvalgt emne i tre måneder. Vi lykønsker
Torbjörn med orloven og glæder os til at høre om undersøgelsen.
Stiftet vil sørge for en vikarpræst, som tiltræder 1. juni.

Men der er en løsning. Løsningen er smertefuld, men det er den eneste
måde, hvorpå vi kan leve fuldt ud. Vi må lade Gud rive tårnet ned, så vi
kan komme ud og igen leve i fællesskab med Gud og andre mennesker.
Det betyder, at man bliver sårbar igen, men nu er Jesus der, og han vil
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G.U.F.

BABYSALMESANG

Boholte Kirkes ungdomsklub

”I en mørk kælder – gemt fra offentlighedens søgelys – mødes de…”
Vi taler om livet, søger svar, stiller spørgsmål og bliver udrustet til livet.

Hver anden tirsdag mødes vi kl. 19-21 i lige uger på
Brombærvej 11 i kælderlokalet hos Torbjörn (sognepræst).
Vi synger, læser i Bibelen, leger, ser film, spiller og hygger med kage og saft.
G.U.F. er for nuværende og tidligere konfirmander
(og deres venner) i alderen 13-18 år.
G.U.F. står for Guds Udvidede Familie.

Det er gratis. Kom og vær med.
Med venlig hilsen
”Gufferne” og Torbjörn Stålander

Babysalmesang i kirken
begynder

onsdag den 15. marts 2017, kl. 10.00-11.30 og
strækker sig over 13 onsdage til den 14. juni
Man kan godt ”hoppe af og på” undervejs.

Vi mødes i kirken kl. 10.00 og synger, danser og leger til ca. 10.45,
hvorefter der er lidt mad og almindelig hygge til omkring kl. 11.30
Den, der står for musikken, er:
Nikolaj Skaaning, der er musiker, musikpædagog og
organist i Hårlev og Varpelev Kirker.
Sted: Boholte Kirke, Boholtevej 97, Køge

Du er velkommen til at tage din mødregruppe med.
Babysalmesang er gratis.
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KORENE

Boholte Kantori

Boholte Kirkes børnekor optager nye medlemmer

Kom og syng med i kirkens børnekor!

Boholte Kantori består af cirka 25 glade sangere, som mødes
hver mandag aften kl. 19-21 i
Boholte kirke, Boholtevej 97, 4600 Køge og synger god musik.

Alle sangglade børn fra 3. klasse og opefter er velkomne til at blive
medlem af Boholte Kirkes børnekor.

Hvis du har lyst til at blive en del af koret,
skal du henvende dig til korleder organist Henry Linder.
Nodekendskab forudsættes ikke, men du bør kunne synge rent.
Kontakt Henry Linder for mere information og
for at aflægge en lille sangprøve.

Koret har til opgave at medvirke ved en række koncerter i kirken i
løbet af året, samt at synge ved et mindre antal gudstjenester.
Repertoiret er en spændende blanding af almindelig én- og flerstemmig
kormusik og musik af mere kirkelig art,
herunder gospel og salmer til brug for gudstjenesten.

Kontaktinfo:
Organist Henry Lindner
Telefon: 5351 6600
henry.linder15@gmail.com,

Kirken lægger meget vægt på, at der i løbet af året også er spændende og
sjove arrangementer for kormedlemmerne og deres familier.
Som noget nyt vil medlemmerne fremover blive aflønnet for
deltagelse i prøver og koncerter/gudstjenester.
Lønnen er 25 kr. for en korprøve og 50 kr. for en optræden i kirken
ved en koncert eller en gudstjeneste.

hvis du vil deltage i koret.

Koret øver hver tirsdag kl. 16.30 – 18.00 fra august
til og med maj i kirken og ledes af hhv. Nikolaj Skaaning og Poul Erik
Juhl, der står for prøverne på skift.
Kirkens organist, Henry Linder, vil øve med koret
op til de gudstjenester, hvor koret medvirker.

Vi glæder os til at få rigtig mange nye sangere i koret.
Interesserede kan henvende sig til:
Nikolaj Skaaning, tlf.: 40 45 49 78
Poul Erik Juhl, tlf.: 25 11 87 13 og tlf.: 56 65 09 75
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GUDSTJENESTER
19. marts - Torbjörn Stålander - kor medvirker

6. maj - Torbjörn Stålander (konfirmation)

4. juni - Lars Ulrik Jensen (pinsedag)

26. marts - Torbjörn Stålander

7. maj – Vi henviser til Køge Kirke (udflugt se side 7)

5. juni - NN og Lars Ulrik Jensen
		 (Anden pinsedag)

12. maj, kl. 10 - Lars Ulrik Jensen (konfirmation)
2. april - Lis Levring

12. maj, kl. 12 - Torbjörn Stålander (konfirmation)

9. april - Torbjörn Stålander - Palmesøndag

13. maj - Torbjörn Stålander (konfirmation)

13. april - Torbjörn Stålander kl. 17 - Skærtorsdag

14. maj – Charlotte Winther

14. april - Torbjörn Stålander - Langfredag

21. maj - Lars Ulrik Jensen

16. april - Lars Ulrik Jensen - Påskedag

25. maj - Lars Ulrik Jensen (Kristi himmelfartsdag)

17. april - Lars Ulrik Jensen - Anden påskedag

27. maj - Torbjörn Stålander (konfirmation)

23. april - Lars Ulrik Jensen

28. maj - Torbjörn Stålander

30. april - Lars Ulrik Jensen

Gudstjenester er kl. 10.30
hvis ikke andet er anført.

11. juni - NN
18. juni - Lars Ulrik Jensen
25. juni - NN
2. juli – Lars Ulrik Jensen
9. juli – Lars Ulrik Jensen
16. juli - NN
23. juli - NN
30. juli - NN
6. august - NN

Spaghettigudstjenester

13. august – Lars Ulrik Jensen

ved sognepræst Lars Ulrik Jensen

20. august - NN

Tilmelding til spisning tirsdag:
den første torsdag i
måneden kl. 17.00-18.30 Ring til kirkekontoret på 5666 0956
eller skriv til boholte.sogn@km.dk.
den 6. april,
Pris: 20 kr. pr. voksen, børn gratis.
den 4. maj,
Spaghettigudstjenester er gudstjenester for
børn i øjenhøjde. Vi synger nogle få sange,
den 1. juni
prædikenen er et lille fortælleteater, og
bagefter spiser og hygger vi os.

27. august – Lars Ulrik Jensen

Handicapgudstjenester

på Agerbækhuse, Gymnasievej 30 anden onsdag i måneden
Onsdag den 12. april, kl. 19.00
Onsdag den 10. maj, kl. 19.00
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Onsdag den 14. juni, kl. 19.00

