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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sognepræst Torbjörn Stålander
Brombærvej 11, 4600 Køge.
Tlf. 61 68 18 18
E-mail: pastor@staalander.dk
Mandag er fridag. Træffes efter aftale.
Sognepræst Maria Eva Katrine Napier
Permatopia 47, 4653 Karise
Tlf. 51 21 20 85
E-mail: mana@km.dk
Mandag er fridag. Træffes efter aftale.
Organist Henry Linder
Tlf. 53 51 66 00
E-mail: hl@boholtekirke.dk
Mandag 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:
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9 - 13,
torsdag kl. 12-15.

Kirketjenere
Jan Kirk Larsen. Tlf. 20 41 09 54
E-mail: jkl@boholtekirke.dk
Mandag er fridag.
Charlotte Raunkilde.
Tlf. 20 41 28 54
E-mail: chr@km.dk
cr@boholtekirke.dk
Mandag er fridag.

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 skal man ringe senest fredagen før.

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 15. november 2018.
Layout: lars@hartig.dk
Tryk: Stibo Complete
Kirkens hjemmeside:
www.boholtekirke.dk

Kirken
er lukket
om mandagen
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Ved fødsel/dåb/konfirmation/
vielse eller dødsfald
henvender man sig til kirkekontoret eller til en af præsterne.
Yderligere oplysninger kan fås på kirkens hjemmeside
www.boholtekirke.dk.

Til alle foredrag og musikarrangementer er det
muligt at købe billetter i forvejen.
Fra 30 dage før arrangementet kan billetter købes i
kirkekontorets åbningstid.
Resterende billetter sælges ved indgangen.

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 

DATOOVERSIGT			
Side
Tirsdag den 4. sep. kl. 14.00 Sangcafe / Nikolaj Skaaning.......... 4
Tirsdag den 18. sep. kl. 17.00 Sigurd Barrett ................................ 4
Onsdag den 26. sep. kl. 14.00 “Min anderledes livshistorie”...... 5
Lørdag den 29. sep. kl.15.00 Svensk korsang fra Valla Kyrka ... 5
Tirsdag den 2. okt. kl. 19.00 Koncert med filmmusik ................ 5
Søndag den 7. okt. kl. 16.00 Koncert med CANTA .................. 5
Onsdag den 31. okt. kl. 14.00 Præsten og Permatomia............... 6
Lørdag den 3. nov. kl. 15.00 Allehelgens koncert ........................ 6
Onsdag den 7. nov. kl. 19.00 Martin Stummann Band............... 5
Tirsdag den 13. nov. kl. 19.00 Sangcafe / Nikolaj Skaaning...... 6
Søndag den 18. nov. kl. 10.00 Provstigudstjeneste....................... 7
Søndag den 25. nov. kl. 19.00 Christmas Time / Per Nielsen... 7
Onsdag den 28. nov. kl. 14.00 Fra brandmand til bedemand.... 8
Søndag den 9. dec. 15.00 Menighedsrådets Julegave................... 8
Onsdag den 12. dec. kl. 15.00 Julestue med Luciaoptog............. 8
Søndag den 15. dec. kl. 15.00 Korkoncert...................................... 8
Torsdag den 27. dec. kl. 15.00 Juletræsfest ................................... 8

MENIGHEDSRÅDS-MØDER

FORMANDEN HAR ORDET
Boholte Kirke har succes, og det er dejligt. Vi har det seneste år
haft fremgang i antal deltagere - både de kirkelige aktiviteter, 4754
deltagere (en fremgang på 42%) og til koncerter og foredrag 1930
deltagere (en fremgang på 54%).
Men det giver os en stor udfordring, vi mangler i den grad frivillige
hjælpere, så har du et nogle ledige timer og har lyst til at hjælpe med én eller flere af
aktiviteterne i kirken. Så kontakt kirkekontoret tlf. 56 66 09 56 eller formanden
til. 52 50 33 82 for en snak om, hvor du har lyst til at hjælpe.

Brug for frivillige
Minikonfirmander - Medhjælp ved undervisningen af 3. klasserne.
Kirkekaffe - Vi serverer kaffe ved hver gudstjeneste.
Begravelseskaffe - Med flere frivillige kan flere få mulighed for dette i 		

		

kirkens lokaler.

Spaghettigudstjenester - Hjælp til madlavning, borddækning og afrydning
Studiegrupper – Strikkegruppe - Vi har allerede én velfungerede gruppe,

		

men der er plads til mange flere grupper.

Læsning af ind- og udgangsbøn - Vi har en gruppe, som kan suppleres
Onsdage eftermiddage - Endnu et arrangement, hvor frivillige kan hjælpe til
Morgenandagt – Hjælp til det efterfølgende kaffebord
Flagdage - Du kan melde dig til at hejse flaget på flagdage.
Vi glæder os til at høre fra dig

Torsdage kl. 19.00. Alle møder er offentlige.
20. september, 25. oktober, 22. november og 13. december

Arne T. Hansen, formand for menighedsrådet
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 4. september kl. 14.00

Tirsdag den 18. september kl. 17.00

Musikalsk sognemedhjælper ved Boholte Kirke Nikolaj
Skaaning sidder ved klaveret. Nikolaj har tilrettelagt
1. afdeling, som består af fællessange fra bl.a.
højskolesangbogen. I pausen lader Nikolaj hatten
gå rundt til sangønsker efter kaffen. Vel mødt til
sangcafé i Boholte Kirke.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage

Sigurd Barrett er atter tilbage til Boholte kirke med sine dejlige bibelhistorier og sange. ’Sigurd fortæller bibelhistorier’ er Danmarks bedst sælgende
børnebog, og med den har Sigurd Barrett fyldt mere end 250 kirker med
bibelkoncerter for børn og voksne. Sigurd er som sædvanlig i storform,
og I kan glæde jer til en koncert, der med respekt for det kristne budskab
sætter gang i kirken, tankerne og ikke mindst føddernes vippen til musikken. Det bliver med andre ord svært at sidde stille, når Sigurd fortæller
bibelhistorier.
Boholte Børnekor medvirker til en festlig koncert.
Billetter koster 50 kr. for voksne. Børn u. 14 år er gratis, men skal have
billet. Søndag den 26. august åbnes for salget af billetter på kirkekontoret kl. 12-13. Resterende billetter sælges herefter i kirkekontorets almindelige åbningstid. Evt. ikke solgte billetter kan købes i døren.

SANG-CAFÉ

Sigurd Barrett fortæller bibelhistorier

Café morgenandagt

– Første gang fredag den 7. september kl. 09.30

Som et nyt tiltag i Boholte kirke, vil der fredage den 7. september, 5.
oktober, 2. november kl. 9.30 være
en lille andagt af 25 min. varighed.
Under andagten vil der være fællessang og en refleksion fra præsten.
Vi vil også lytte til lidt musik fra
organisten, som vi kan nyde, mens vi
vågner stille og roligt og tager dagen
ind. Bagefter mødes vi til hyggeligt
samvær med kaffe/the og et stykke
brød.
Menighedsrådet og præsterne
glæder sig til at se jer alle.
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Onsdag den 26. september kl. 14.00

Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00

Hej, jeg hedder Daniel. Jeg har en anderledes livshistorie, som jeg tænker, I kan
drage nytte af at høre. Vi lever i en verden
hvor det, at være anderledes ikke er helt
let, da mange har berøringsangst i deres
møde med en handikappet. Jeg starter min
fortælling fra min fødsel og frem til i dag.
Jeg er bla. født med 5 fingre, men har nu
kun 4 fingre på hver hånd. Jeg har et 2-delt
spiserør. Min sygdom hedder Water syndrom. Jeg kommer også ind på de
problemer og svære beslutninger, i forbindelse med mine utallige operationer, mine forældre blev stillet overfor, gennem min barndom. Mit foredrag
tager ca. en time, og det er uden de spørgsmål, jeg forhåbentlig bliver stillet.
Det er dejligt når folk tør stille spørgsmål, i stedet for bare at kigge.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.

Nikolaj Skaaning, klaver og Henry
Linder, klarinet, orgel og klaver holder
festlig koncert med bl.a. filmmusik på
programmet..
Entre kr. 50.00 inkl.
en forfriskning i pausen.

Foredrag: “Min anderledes livshistorie”

Koncert med filmmusik

Søndag den 7. oktober kl. 16.00

Koncert med CANTA Fauré Requiem

Dolly Suite, Pavane, CANTA Kor og Orkester
Solister Sopran, Sofie Jensen, Baryton, Simon Schelling
Dirigent Jesper Grove Jørgensen
Entre kr. 100,-. Billetter BILLETTO eller ved indgang.
Koncerten er arrangeret af CANTA og støttet af Køge Kommune

Onsdag den 29. september kl. 15.00

Svensk korsang fra Valla Kyrka

Koret fra Valla Kyrka byder på et blandet program. Valla ligger på øen
Tjørn på den svenske vestkyst ca. 80 km nord for Göteborg.
Dirigent er organist
fra Valla Kyrka,
Barbro Wiskari.
Akkompagnatør er
Henry Linder
Fri Entre
5

MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Onsdag den 31. oktober kl. 14.00

Onsdag den 7. november kl. 19.00

For knap fire år siden tog en lille familie på
Amager beslutningen om at flytte i det bæredygtige, selvforsynende rækkehus- og landbrugsfællesskab, Permatopia i Karise. På det
tidspunkt var projektet stadig på tegnebrættet
og først den 16. juni i år blev nøglerne til det spritnye økologiske rækkehus
overdraget. Kom og hør Boholte kirkes præst, Maria Eva Napier, dele sine
tanker om Gud og grøn omstilling og om
visionen for Permatopia. Maria kommer
ind på de muligheder og udfordringer,
der følger med, når 90 familier skal bygge
minisamfundet Permatopia op fra bunden.
Foredraget er arrangeret som en del af
Boholte kirkes profil som Grøn Kirke
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.

Vi gentager den store succes fra efteråret 2017
Orkesteret med den autentiske lyd
fra 50´erne og 60´ernes Swing- og
Jazzmusik. De fem rutinerede musikere leverer sammen med deres sanger
Deborah Herbert en stor musikalsk oplevelse.
Repertoiret er
sammensat af solid
swingjazz fra den store amerikanske sangbog, nogle
danske sange i swingudgave, blues og gospel. Den akustiske orkesterlyd uden store forstærkere er med til at
forme den rigtige stemning. Martin Stummann klaver og vibrafon, Brandur
Øssursson saxofon og klarinet, Lars Ellehammer Hansen guitar, Isabella
Christensen kontrabas, Sven-Eli Lund trommer.
Entre kr. 50.00 inkl. en forfriskning i pausen

Jazzkoncert med Martin Stummann Band

Præsten og Permatopia

Lørdag den 3. november kl. 15.00

Tirsdag den 13. november kl. 19.00

Allehelgens koncert

Køge Kor og Boholte
Kantori synger musik
af bl.a. Mozart, Fauré,
Buxtehude, Bach og
Vivaldi. Dirigent: Henry
Linder. Klaver: Henrik
Bo Hansen. Violiner: Anette Welner og Marianne Rydell.
Fri entré.

SANG-CAFÉ

Musikalsk sognemedhjælper ved Boholte Kirke Nikolaj
Skaaning sidder ved klaveret. Nikolaj har tilrettelagt
1. afdeling, som består af fællessange fra bl.a.
højskolesangbogen. I pausen lader Nikolaj hatten
gå rundt til sangønsker efter kaffen. Vel mødt til
sangcafé i Boholte Kirke.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Søndag den 18. november kl. 10.00. Provstigudstjeneste

Søndag den 25. november kl. 19.00

Trompetist Per Nielsen
Christmas Time

Bliv en del af noget større!

De fleste ting bliver sjovere når man er mange sammen. Når man oplever
at være en del af et stort fællesskab. Og selvom det ellers altid er sjovt og
opløftende at komme i sin lokale sognekirke om søndagen, så er det også
berigende at møde mange andre som deler ens interesse og livsopfattelse.
Derfor holder alle kirkerne i Køge Provsti hvert år en fælles gudstjeneste i Køge Kirke. I år løber provstigudstjenesten af stablen søndag den
18.november kl.10.00. Temaet for årets fællesgudstjeneste er ”At være
menneske.” Der vil være kor, organister og præster fra hele provstiet.
Sidste år fandt over 300 mennesker vejen forbi Køge Kirke til denne gudstjeneste, men der kan sagtens være mange flere i Køge Kirke.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning
i Køgehallerne efterfulgt af et foredrag af
skuespiller Henning Jensen med titlen:
”En rejse så lang.” Her vil Henning Jensen
med humor, selvironi og kærlighed til sit
fag fortælle om sine 40 år i dansk teater
og film. Om mennesker han mødte – også
dem, han helst ville have været foruden. Om groteske, vanvittige og morsomme situationer. Om sit fags hemmeligheder og voldsomme krav. Om
kampe og sejre. Om nederlag og kunsten at rejse sig igen. Om livsrejsen fra
barndommens husmandssted på Stevns til stjerneskuespiller ved Det Kgl.
Teater. Det er en historie om en enorm investering og vilje til at kæmpe
sig frem til det næsten uopnåelige. En historie om at tro på sine instinkter,
forfølge sine drømme, realisere dem og dermed vinde sit liv.
Alle er velkomne både til gudstjeneste, spisning og foredrag. Deltagelse er
gratis, men tilmelding til spisning er nødvendig til Boholte kirkes kontor.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 2. november.

Julen har trompetlyd i hvert fald, når trompetisten Per Nielsen optræder
i Boholte Kirke. Per Nielsen, der til daglig er trompetist i Sønderjyllands
Symfoniorkester, blæser igen i 2018 julen ind med sine populære julekoncerter, som i de senere år har fyldt bænkerækkerne i Danmarks kirker.
Per Nielsen spiller kendte julemelodier fra albummerne ”Christmas Time”
og ”Christmas Joy”, for sidstnævnte modtog han få uger efter udgivelsen i
2011 en guldplade med et salg på mere end 10.000 cd’er.
På repertoiret er der en perlerække af de mest kendte julesalmer og -sange
som ”Nu tændes tusind julelys”, ”En stjerne skinner i nat”, “Når jeg ser et
stjerneskud” og ”Amazing Grace”.
Populariteten understreges yderligere af, at hans 14 cd’er er solgt i mere
end 400.000 solgte eksemplarer, hvilket gør ham til landets mest populære
instrumentalmusiker.
Publikum i landets kirker er garanteret en hyggelig og stemningsfuld aften,
når Per på sin charmerende sønderjyske facon
uformelt præsenterer
julens melodier. Ved
julekoncerterne medvirker desuden pianisten
Jacob Trautner og violinisten Alexandru Radu.
Billetter á 195 kr.
+ gebyr sælges via
Ticketmaster.dk
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Onsdag den 28. november kl. 14.00

Onsdag den 12. december kl. 15.00

Mit navn er Kim Henning Mithiof. Jeg er eksamineret bedemand og driver
sammen med min hustru Elsebeth ”Køge Begravelsesforretning” samt fire
andre bedemandsforretninger på Østsjælland. Jeg glæder mig meget til at
komme i Boholte kirke og fortælle om mit arbejde som
bedemand og om hvordan jeg kom fra ”Brandmand til
bedemand” . Jeg vil orienterer om bedemandsuddannelsen + dokumentet ”Min sidste vilje”, samt fortælle
om bedemandens mange opgaver. Der vil også være
mulighed for at se en rustvogn, en kiste + urner.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage

Vi skal julehygge, synge m.m. Børnekoret vil
gå luciaoptog og synge et par sange.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og julekage

Fra brandmand til bedemand

Julestue med Luciaoptog

Søndag den 15. december kl. 15.00

KorKoncert

Korkoncert med Boholte Kantori og Boholte
Børnekor.
Dirigenter: Jonas Jæger, Nikolaj Skaaning og
Henry Linder.
Gæstesolist: Hanne Riberholt, saxofon.
Fri entre.

Søndag den 9. december kl. 15.00
Menighedsrådets Julegave:

Koncert med Anne Margrethe Dahl og
Frans Rasmussen

Torsdag den 27.december kl. 15.00

Forstander ved Operaakademiet, Det Kgl. Teater
og operasanger Anne Margrethe Dahl byder
sammen med gemalen, dirigenten, TV-værten
(Stemmer fra opgangen) Frans Rasmussen på et
causeri. Her bydes der på anekdoter fra deres liv i
første række af det danske musikliv men også fortællinger af mere privat karakter fra det fælles liv
i og med musikken. Det krydres med en buket af
opera-, operette- og musicalarier.
Fri entre inkl. en forfriskning i pausen.

Juletræsfest med musik, sang og nisser

Kom og vær med til en rigtig juletræsfest, hvor vi skal synge og danse
omkring juletræet sammen med en rigtig julemand. Der kommer også en
rigtig tryllekunstner. Der vil være godteposer til alle børnene, samt lidt godt
til ganen.
Ring eller skriv gerne til kirkekontoret, inden den 18. december for
tilmelding til arrangementet, af hensyn til indkøb af fortæring/godteposer.
Telefon 5666 0956. mail: chr@km.dk.
Det er gratis at deltage.
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MINIKONFIRMANDER				

SPAGHETTIGUDSTJENSTER

Sjov og hygge i kirken for alle børn i 3. klasserne

Fortælling, musik og leg

- starter torsdag d. 25. oktober kl. 14.30

Kom til spaghettigudstjeneste i
Boholte kirke.
Præsten fortæller
spændende historier fra Bibelen.
Sammen med vores
musiker hjælper børnene med til fortællingens dramatik gennem bevægelse og lyd. Til sidst leger vi en leg
eller laver en aktivitet ud fra fortællingen. Der vil også
være lystænding, salmer og stilletid. Boholte børnekor
er med til gudstjenesten 3-5 gange årligt.
Her til efteråret kan man til gudstjenesterne bl.a. møde
Biblens vilde dyr, lede efter engle og høre historien om,
hvordan Gud skabte verden på 7 dage.
Efter gudstjenesten nyder vi et dejligt måltid mad
sammen, og der vil ind i mellem være mulighed for en
lille kreativ aktivitet efter maden. Gudstjenesten retter
sig mod de 3-8 årige, men alle, små som store, er meget
velkomne.
1. torsdag i hver måned undtagen januar, juli og
august.
Gudstjenesten starter kl. 17 og vi spiser fra ca. 17.3018.30.
Af hensyn til antal af spisende er det fint, hvis man tilmelder sig. Men man kan også bare møde op. Måltidet
er gratis og tag gerne familien med.

Minikonfirmandundervisning er
for børn i
3. klasse,
der er nysgerrige på, hvad der sker i kirken,:
Hvorfor synger man halleluja og amen i
kirken? Og hvad betyder det? Var det, en
der hed Mogens, der skrev de ti bud? Hvorfor blev Jesus korsfæstet? Hvordan døber
man et barn? Hvad er bøn, og er det ok at
bede Gud om en iPhone X? Hvem er Helligånden, og var den lede stjerne led?
Til minikonfirmandundervisning mødes vi
og hygger og har det sjovt. Vi tænder lys i kirken, hører Bibelhistorier og snakker om stort
og småt. Vi skal døbe dukker, være kreative,
bruge kroppen, synge og vi slutter forløbet
af med vores eget krybbespil, som spilles til
gudstjenesten d. 1. søndag i advent.
Vi spiser også lidt brød og frugt sammen.
Formålet med minikonfirmander er at give
børnene en mulighed for at lære kirken at
kende, og vi vil gerne give børnene en mu-

lighed for at fordybe sig i og reflektere over
livets store spørgsmål.
Holdet mødes 7 gange i alt inkl. gudstjenesten 1. søndag i advent, hvor de fremfører
krybbespil til højmessen, der efterfølges af
hyggelig stund med æbleskiver.
Vi mødes torsdage, hvor vi henter børnene
ved Ellemarksskolen kl. 14. Børnene skal
hentes af forældre i Boholte kirke kl. 16.
Børn, som ikke er fra Ellemarksskolen, skal
afleveres ved kirken kl. 14.30. Forløbet starter torsdag d. 25. oktober og afsluttes med
familiegudstjeneste 2. december kl. 10.30.
Det er sognepræst Maria Eva Napier og
menighedsrådsmedlem Helle Lindegaard der
står for minikonfirmandforløbet. Spørgsmål
kan stilles til Maria på mail eller telefon.
Tilmelding sker til kirkekontoret på tlf.
5666 0956 eller mail boholte.sogn@km.dk
senest 15. september. Husk at oplyse navn,
adresse, tlf. nr. samt mailadresse, samt hvilken skole/klasse barnet kommer fra.
1. søndag i advent: Ved gudstjenesten opfører mini-konfirmanderne krybbespil, og der
er æbleskiver til kirkekaffen.
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AT SYNGE I KOR
Sopran Anette Jensen skriver om det at
synge i kor:

Sangglæde i Boholte Kantori
Musik er et sprog der forstås på tværs af kulturer,
og det findes i utallige former, fra ren rytmisk
trommen til komplicerede symfonier.
Fælles for musikken er, at den påvirker os, den
rytmiske musik kan få os til at danse, anden musik kan få os til at smile og le, og anden igen rører
os så dybt, at det kan få tårerne frem.
Et er dog at lytte til musikken, noget andet er at
være med og skabe musikken. Det kan man gøre
i et kor, hvor stemmerne udgør instrumenterne,
sopran, alt, tenor, baryton, bas og i koret skal
de enkelte instrumenter på samme måde som i

UNGDOMSKLUB
orkestret spille sammen til en højere enhed.
Det er korlederen der har ansvaret for at stemmerne fungerer sammen, og i Boholte Kantori har vi
en dygtig og professionel korleder, der ikke går af
vejen for mere krævende musikstykker, men den
enkelte korsanger skal også forstå sin rolle, og i
koret er det ikke den individuelle stemme men
samarbejdet og samklangen med de øvrige stemmer, der er afgørende for korets vellyd.
Det er blandt andet dette fælleskab, samarbejde
og hensyntagen til andre, der gør korsang spændende og givende. Også det at stå midt i musikken og have indflydelse på den samlede vellyd,
taler direkte ind i tilhørernes følelser.
Korsang giver glæde til korsangerne igennem
musikken, men oveni kommer også glæden ved
at fungere socialt i en større gruppe, være fælles om et projekt, vise
og modtage respekt samtidig med
at man individuelt yder sit bedste.
Det er udfordrende, men sjovt og
fornøjeligt, og man bliver glad i
sjælen af at synge i kor.
Korsang skaber glæde hos korsangerne, såvel som hos tilhørerne,
og Boholte Kantori og Køge Kor,
som for tiden synger sammen, er
ingen undtagelse.
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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.
”Gufferne” og Torbjörn Stålander

BABYSALMESANG

KORENE

Boholte Kantori/Køge Kor
Sæsonstart er torsdag den 6. september
Fast øveaften er
torsdage i Boholte kirkes sal kl. 19-21.
Nye sangere, især tenorer og alter er velkomne.

Babysalmesang i kirken
er hver tirsdag i skoleåret 2018/2019
Vi følger desuden skolernes ferieplan.
Man kan godt ”hoppe af og på” undervejs.
Vi mødes i kirken kl. 10 og synger, danser og
leger til kl. 10.45, hvorefter der er lidt mad og
almindelig hygge til omkring kl. 11.30.

Kom og syng
med i børnekoret
Alle sangglade børn fra 3. klasse og opefter er
velkomne til at blive medlem af børnekor.
Koret medvirker i løbet af året ved ved et
mindre antal gudstjenester og arrangementer.

Det er ikke et krav at du kan læse noder, men du
skal kunne synge rent.
For at sikre det, afholdes en kort foresyngning.
Kontakt venligst Henry Linder
tlf. 53 51 66 00 eller
mail henry.linder15@gmail.com
hvis du er interesseret i at synge med.

Repertoiret er en blanding af almindelig én- og
flerstemmig kormusik og
gospels og salmer til brug for gudstjenesten.

Korene synger til gudstjenester
den 23. september og den 14. oktober
i Boholte kirke samt til
Allehelgenskoncert 3. november og til
Julekoncerten 15. december.
Det er gratis at være med.

Medlemmerne bliver aflønnet for deltagelse i
prøver og koncerter/gudstjenester.
Lønnen er 25 kr. for en korprøve og
50 kr. for en optræden i kirken.

Kirken lægger meget vægt på, at der i løbet af
året også er spændende og sjove arrangementer
for kormedlemmerne og deres familier.

Koret øver hver tirsdag kl. 16.30 – 18.00 fra
august til og med maj i kirken.

Vi glæder os til at få rigtig mange nye
sangere i koret.

Den der står for musikken, er:
Nikolaj Skaaning der er Kirkemusiker ved
Boholte Kirke.
Babysalmesang er gratis.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Interesserede kan henvende sig til lederne:
Nikolaj Skaaning, 4045 4978,
nikolajskaaning@gmail.com
Jonas Jæger Jensen, 3063 2098

Du må meget gerne tage din mødreguppe med.
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GUDSTJENESTER
September 2018
02. september 14. søndag efter trinitatis
Torbjörn Stålander
06. september Spaghettigudstjeneste
Maria Eva Napier
07. september Morgenandagt
Torbjörn Stålander
09. september 15. søndag efter trinitatis (Høstgudstjeneste)
				
Torbjørn Stålander
16. september 16. søndag efter trinitatis
Torbjörn Stålander
16. september Rytmisk gudstjeneste 		
23. september 17. søndag efter trinitatis
Maria Eva Napier
30. september 18. søndag efter trinitatis
Maria Eva Napier

Kl. 10.30
Kl. 17.00
Kl. 09.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 15.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Oktober
04. oktober
05. oktober
07. oktober
14. oktober
21. oktober
21. oktober
28. oktober

Spaghettigudstjeneste
Morgenandagt
19. søndag efter trinitatis
20. søndag efter trinitatis
21. søndag efter trinitaits
Rytmisk gudstjeneste
22. søndag efter trinitatis

Maria Eva Napier
Maria Eva Napier
Torbjörn Stålander
Maria Eva Napier
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Maria Eva Napier

Kl. 17.00
Kl. 09.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 15.00
Kl. 10.30

November
01. november
02. november
04. november
11. november
11. november
18. november
25. november

Spaghettigudstjeneste
Maria Eva Napier
Morgenandagt
Torbjörn stålander
Allehelgenssøndag
Maria Eva Napier
24. søndag efter trinitatis
Torbjörn Stålander
Rytmisk gudstjeneste
Torbjörn Stålander
Provstigudstjeneste i Køge Kirke
Sidste søndag i kirkeåret
Torbjörn Stålander

Kl. 17.00
Kl. 09.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 15.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30

December
02. december
06. december
09. december
16. december
23. december
24. december
24. december
24. december
25. december
26. december
30. december

1. søndag i advent
Spaghettigudstjeneste
2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Juleaften Børnegudstjeneste
Juleaften Børnegudstjeneste
Juleaften gudstjeneste
Juledag
Anden Juledag
Julesøndag

Maria Eva Napier
Maria Eva Napier
Torbjörn Stålander
Maria Eva Napier
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Maria Eva Napier
Maria Eva Napier
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander

Kl. 10.30
Kl. 17.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 12.00
Kl. 14.00
Kl. 16.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Januar
01. Januar

Nytårsdag

Maria Eva Napier

Kl. 16.00

Grøn kirke
Boholte kirke er en
grøn kirke. Grøn
Kirke har som omdrejningspunkt et
bedre grønt miljø for
havet, dyrene og os
selv. Derfor tager Boholte Kirke fat i
et nyt tiltag: At udfase plastikservice
ved at bruge krus, af miljøvenligt
majs materiale og rørepinde af træ.
Med dette tiltag, er vi som kirke med
til at sætte et grønt fokus på bedre
bæredygtighed, til glæde for vores
miljø og skaberværket.

Handicapgudstjenester

på Agerbækhuse, Gymnasievej 30. Anden onsdag i måneden kl. 19.00
12. september, 10. oktober, 14. november og 12. december
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Kirken og
FN’s verdensmål
Har du lyst til at høre mere om,
hvorfor Boholte kirke er medlem
af Grøn kirke, kan du møde sognepræst Maria Eva Napier på Søndre
Havnedag den 29. august, hvor hun
deltager i en paneldebat om FN’s klimamål. Læs mere om Grøn kirkes fokus på FN’s klimamål
i 2018-20: http://
www.gronkirke.dk/
ny-strategi-med-fokuspaa-haab/

