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Kirkebil
Hvis man ikke selv kan klare at komme til kirkens arrangemen-
ter, 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.

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.

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
Jytte Bahn Petersen
Humlevej 14, 4600 Køge.
Tlf. 51 85 59 35
E-mail: jbp@boholtekirke.dk

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.

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 1. april 2019.

Kirkens hjemmeside: 
www.boholtekirke.dk

Layout: lars@hartig.dk
Tryk: Stibo Complete

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 frem-
tid. Tryk ”Synes godt om” før din nabo

PRAKTISKE OPLYSNINGER

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.
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MENIGHEDSRÅDS-MØDER
Torsdage kl. 18.00. Alle møder er offentlige.
24. januar, 14. februar, 21. marts samt 11. april 2019=.

DATOOVERSIGT                                  KONSTITUERING
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Tirsdag den 15. januar kl. 14.00  Sangcafe med Nikolaj Skaaning ................................................ 5
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  Københavns Wienertrio ............................................................. 5

Torsdag den 17. januar kl. 16.45  Økumenisk kirkevandring i København ................................ 5

Onsdag den 30. januar kl. 14.00  Foredrag med Lene Tvedegaard fra Gartneri Toftegaard ... 5
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Torsdag den 18. april kl. 17.00  Skærtorsdag Gudstjeneste med efterfølgende spisning ........ 8

Onsdag den 24. april kl. 18.00  Danmark spiser sammen ............................................................ 8

Et nyt flertal har valgt følgende: 
Formand Jytte Bahn Petersen, Næstformand 
Helle Lindegaard, Kirkeværge Jan Ravn, 
Sekretær Charlotte Raunkilde, Bygningskyn-
dig Poul Wegan, Kasserer Eva Christiansen, 
Kontaktperson Erik Jørgensen.

Tak til menigheden 
Det er således det sidste kirkeblad 
fra min hånd. Jeg vil gerne benytte 
lejlighed til at takke menigheden 
for den store opbakning i de to år, jeg fik lov til 
at være formand. Vi har nået mange nye tiltag, 
alle med stor opbakning. Jeg ville gerne have 
fortsat, men sådan skulle det ikke være.

Arne T. Hansen

Som det fremgår af kirkebladet, er der sket 
ændringer på posterne i Boholte Kirkes 
Menighedsråd. 
Vi glæder os til det kommende samarbejde 
med hele rådet og alle i menigheden, og vil 
selvfølgelig fortsætte med de allerede kendte 
aktiviteter i kirken.
Vi ønsker hermed hele sognet en glædelig jul 
samt et velsignet nyt år 2019.
På vegne af Boholte Menighedsråd

Jytte Bahn Petersen

Side
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PRÆSTEN HAR ORDET       DECEMBER 2018

Lørdag den 15. december kl. 15.00
Korkoncert med Boholte Kantori 
og Boholte Børnekor
Dirigenter: Jonas Jæger, Nikolaj Skaaning og Henry Linder.
Gæstesolist: Hanne Riberholt, saxofon.
Fri Entre

Torsdag den 27.december kl. 15.00
Juletræsfest
med musik, sang og nisser
Kom og vær med til en rigtig juletræsfest, hvor 
vi skal synge og danse omkring juletræet sam-
men med en rigtig julemand. Der kommer også en rigtig tryl-
lekunstner.  Der vil være godteposer til alle børnene, samt lidt 
godt til ganen. Ring eller skriv gerne til kirkekontoret, inden 
den 18. december tilmelding til arrangementet, af hensyn til 
indkøb af fortæring/godteposer. Telefon 56 66 09 56. mail: 
chr@km.dk. Det er gratis at deltage.

Onsdag den 12. december kl. 15.00 
Julestue med Luciaoptog 
Vi skal julehygge, synge m.m. 
Børnekoret vil gå luciaoptog 
og synge et par sange. 
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe 
og kage.

Hvad handler julen i grunden om?
Her i julen fejrer vi Jesu fødsel. Vi fryder os over det lille barn, og glæder os over hele 
historien og den stemning, som følger med. I hvert fald for en lille stund.
Barn Jesus kan vi håndtere, men hvad med den voksne Jesus?
Juleevangeliet giver ikke mening, hvis ikke vi samtidig vedkender os historien om Jesu 
og hans gerninger. 
For Jesus var Gud, som kom til Jorden.
Mange mennesker er skeptiske over for historien om Jesus, hvilket jeg godt kan forstå! 
Men det må kirken tage æren for, for det er i hvert fald ikke Jesu skyld.
Hvordan er Gud?
I juleevangeliet står der, at mennesker har Guds velbehag. VI har Guds velbehag! Man 
kan undre sig over at Gud gider os, men det gør han!
Hvis du har svært ved at forstå, hvordan Gud er – så se på Jesus. Ingen af dem, der kom 
til Jesus, blev afvist. Man kunne være forkrøblet, både fysisk, menneskeligt eller sjæle-
ligt, men ingen blev afvist. Man kunne være forbryder, landsforræder (tolder), grebet i 
hor, svigte ham, da han i virkeligheden havde mest brug for sine venner, men INGEN 
blev afvist.
Dem, der nogle gange fik et hårdt ord med på vejen var dem, som burde vide bedre. De, 
som burde kende Gud, men som satte vrangbilleder op af Gud. Gad vide om ikke Gud 
ville irettesætte os, som kalder os kristne? Laver vi stadig vrangbilleder af Gud?
I så fald er det kirkens skyld og ikke Guds. Gud kom til jord for at vise os, hvordan han 
i virkeligheden er. Én, som aldrig afviser nogen. Gud favner os alle, 
uanset vores fejl og mangler… og han tilgiver alt!
Juleevangeliet er større end en fødsel i Betlehem, meget større. Jeg 
håber, at du vil tage denne refleksion med dig, når du fejrer jul.

Glædelig jul. Torbjörn Stålander
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Tirsdag den 15. januar kl. 14.00 
SANG-CAFÉ med Nikolaj 
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. 
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.

Torsdag 17. januar kl. 16.45  
Økumenisk kirkevandring i København 
Vi mødes på Køge Station kl. 16.45 og tager S-toget til Østerport.
Herfra går vi til Sct. Pauls Kirke hvor kirkevandringen begynder kl. 18.30. 
Vandringen tager ca. fire timer og former sig som en fortsat gudstjeneste i 
de forskellige kirker. Pga. den store deltagelse bliver vi opdelt i hold, halvde-
len kommer enten til Den russiske ortodokse Kirke eller Den anglikanske 
Kirke, da disse kirker er ganske små. Vi fra Boholte Kirke følges ad. Det er 
en folkelig begivenhed og man hygger sig undervejs fra kirke til kirke.

Onsdag den 16. januar kl. 19.00
Nytårskoncert med Dorte Elsebeth og 
Københavns Wienertrio

”Årets festlige, smuk-
ke og humørfyldte 
Nytårskoncert med 
sopranen Dorthe Elsebet 
Larsen og Københavns 
Wienertrio. Et man-
geårigt samarbejde med Københavns 
Wienertrio har spredt glæde og begej-
string, og det er også, hvad der venter 

publikum denne aften. Violinist Jan Rohard er til daglig violinist i DR 
symfoniorkester. Søren Friis er cellist i Odense Symfoniorkester. Peter 
Hougaard er pianist bl.a. i Tivolis Promenadeorkester. Dorthe Elsebet 
Larsen er uddannet fra Det Kgl. Teater/Operaen, og har sunget i ind- og 
udland gennem mere end 25 år. 
Entre Kr. 50,00 inkl. en forfriskning i pausen.

JANUAR 2019

Onsdag 30. januar kl. 14.00
Foredrag med Lene Tvedegaard
fra Gartneri Toftegaard
3500 m2 drivhuse har siden 1996 været rammen om Gartneri Toftegaards 
produktion. Det har været en fantastisk oplevelse, hvert år at opleve flere 
kunder der har fundet vej til os. Hovedparten af salget sker fra vores 
gårdbutik inde i drivhuset. Vi sælger også planter via vores netbutik i 
foråret med levering til kundernes hoveddør. Gartneriet sår næsten alle 
kulturene selv. Med et minimum af varme drives planterne frem, hvilket 
giver kompakte og robuste planter, som er klar til temperaturforholdene 
i et hobbydrivhus. Det er meget 
vigtigt at kunne rådgive vores kun-
der seriøst. Derfor er afprøvning af 
alle de sorter vi sælger en stor del af 
vores grundide: Det fortæller Lene 
Tvedegaard med stor passion.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage
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Tirsdag den 12. februar kl. 19.00                                                                                                                                         
Fra kokkeelev til revydirektør. 
Musikalsk foredrag med Flemming Krøll 
Flemming Krøll blev landskendt i 1973 da han optrådte i TV’s Musikalske 
venner. Hans første LP/CD kom i 74 og siden er det blevet til 16 LP/ CD 
med bl.a. Evert Taube, Tom Lehrer, Halfdan Rasmussen og forskellige 
muntre revyviser. De seneste indspilninger Krøll har lavet er med hans 
kendte revyfigur ’Thorbjørn med scooterstøvlerne’; den gæve nordjyde fra 
Pandrup. Flemming Krøll 
har spillet teater/musical på 
bl.a. Amagerscenen, ABC 
Teatret, Gentofte scenen, 
Folketatret og sidst på Det 
Ny Teater som Buffabil i 
Annie Get Your Gun. Han 
har lavet revy hver sommer 
siden 1979. Han vil igen i år 
tage rundt i landet med sin 
guitar og more publikum 
med historien om ny-danske-
ren Achmed, Thorbjørn med 
Scooter-støvlerne. Flemming 
Krøll har et forrygende John 
Mogensen program, som 
han gerne får publikum til at 
synge med på.
Entre kr. 50,00 inkl. en
forfriskning i pausen. 

Onsdag den 27. februar kl. 19.00                                                                                                                                          
Københavns Politi Sangkor
Københavns Politi Sangkor blev stiftet 13. marts 1913 som flerstemmigt 
mandskor for, som det fremgår af foreningens vedtægter: “at synge for bor-
gerne og derved bidrage til at fremme tillid og forståelse mellem borgere og 
politi”. 
Politisangen er imidlertid af ældre dato, idet der allerede 14. juni 1884 
oprettedes et kor, som opnåede uhyre popularitet og gav talrige koncerter 
frem til 1908, hvor foreningen opløstes. Interessen for korsang bestod imid-
lertid, og efter udtalte ønsker og mange opfordringer stiftedes det nuværen-
de kor fem år senere.
Entre kr. 50,00 inkl. en forfriskning i pausen.

FEBRUAR 2019
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MARTS 2019

Søndag den 3. marts kl. 10.30   
Fastelavn
Vi begynder med en børnegudstjene-
ste hvor Børnekoret medvirker. Efter 
gudstjenesten slår vi katten af tønden 
i menighedssalen og får kakao, kaffe, 
the og fastelavnsboller. Vi håber, at 
alle børn kommer udklædte. Der uddeles godteposer til alle børn.
Fri entré

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30    
Solokoncert med pianist og 
sanger Nikolaj Skaaning 
Nikolaj er kendt af mange i Køge og omegn 
for sit virke som musiker i mange forskel-
lige sammenhænge. I flæng kan nævnes 
musikalsk underholder, organist, korleder, 
musikskolelærer og akkompagnatør til soli-
ster, kor og fællessang. Han behersker stort 
set alle musikalske genrer. 
Koncerten er i to afdelinger og musikken er 
nøje udvalgt af Nikolaj. Musik der står hans 
hjerte allermest nær. Det bliver en bred vifte 
af klavermusik, solosang og fællessang med 
publikum. Musikken er bl.a. af Sting, Carl 
Nielsen, Kim Larsen og Mozart.
Entre kr. 50,00 inkl. en forfriskning i pausen.

Søndag den 24. marts kl. 16.00 
Koncert med Fredensborg Brass Band 
Fredensborg Brass Ensemble kunne i år 2018 fejre, at det er 20 år siden, 
man mødtes første gang for at dyrke den fælles interesse omkring blæse-
musik for messinginstrumenter. Medlemmerne er alle rutinerede amatør-
musikere, der mødes hver 14 dag for at forberede og øve sig på kommende 
koncerter. Ensemblet består af 17 medlemmer. 5 spiller trompet, kornet og 
flygelhorn, 3 på horn, der er to tubaer, en euphonium og tre basuner dertil 
to på slagtøj, og så selvfølgelig ensemblets faste dirigent Henrik Madsen, der 
holder sammen på det hele. Henrik Madsen er uddannet på Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium på trompet og i ensembleledelse. 
Der er udvalgt en række meget forskellige musikstykker til koncerten, som 
viser den bredde, der er i ensemblet. Der vil være klassiske numre, sikkert 
en fejende march og et par rytmiske stykker og selvfølgelig skal også nogle 
af ensemblets dygtige solister på banen. Man kan året igennem møde 
Fredensborg Brass Ensemble i forskellige former. Til udendørs promenade-
koncerter, rytmiske toner til festlige lejligheder, men det man allerhelst vil 
spille er koncerter 
i de mange dejlige 
kirkerum der findes. 
Et af dem er vores 
egen Boholte Kirke, 
som ofte er rammen 
omkring messing-
musik. 
Kom glad og lyt på. 
Entre kr. 50,00 
inkl. en forfrisk-
ning i pausen.
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MARTS & APRIL 2019

Onsdag eftermiddag
Onsdag den 27. marts kl. 14.00                                                                                                                                          
Foredrag med Karl Peter Andersen
Traktør Karl Peter Andersen fra 
Traktørstedet Højeruplund kommer 
igen i år og holder foredrag, denne gang 
er det ikke kun for at tale om hans 15 år 
i private husholdninger rundt på danske 
slotte og herregårde som hushovmester 
og butler. Denne gang vil han også gerne 
lære eller påminde os om gode manerer, pli og dannelse sat sammen med 
små anekdoter, fra hans år på de bonede gulve.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage

Tirsdag den 9. april kl. 19.00                                                                                                                                      
Forårskoncert med 
Boholte Kantori/Køge Kor
Festlig forårskoncert med slagtøjsspilleren Anders G. 
Karlsen som solist. 

Efter 
koncerten 
vil der være kaffe/the, saft og 
kage samt korsang og fælles-
sange i menighedssalen.
Entre kr. 20,00
inkl. kaffe og kage

Torsdag den 18. april kl. 17.00 
Skærtorsdag Gudstjeneste 
med efterfølgende spisning
Efter gudstjenesten ved Maria Eva Napier, vil 
der være fælles 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.

Onsdag den 24. april kl. 18.00 
Danmark spiser sammen
Vi byder jer velkommen til Danmark Spiser Sammen i uge 17. Vi opfordrer 
derfor til, at vi mødes over 
et dejligt måltid. Hvor vi 
foruden god mad og drikke 
byder på sang og musik.
Det vigtigste er bare, at vi 
er sammen. Uanset hvad, så 
håber vi på at se dig, og du 
må rigtig gerne tage andre 
med, der også har lyst til at 
mødes.
Spisebilletter koster kr. 
50.00 alt inkl. 
Billetter kan købes på 
kirkekontoret
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Rytmiske gudstjenester

Spaghettigudstjeneste i Boholte kirke
Fortælling, musik og leg
Kom til spaghettigudstjeneste i Boholte kirke. Præsten fortæller spænden-
de 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. 
Efter gudstjenesten nyder vi et dejligt måltid mad sammen, og der vil 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. 
Gudstjenesten starter kl. 17 og vi spiser fra ca. 17.30-18.30 den 7. februar 
og 5. april
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. 

GUDSTJENESTER

Vi følger successen op, med en 
anderledes og mere tilgængelig 
gudstjeneste for ikke kirkevante, 
hvor fokus er mere på musikken 
end på de traditionelle salmer, vi 
inddrager klaver og guitar m.m.
Søndage kl. 15.00 den 20. januar, 
17. februar, 17. marts og 28. april

Morgenandagt 
Der vil 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 op og tager dagen ind. Bagefter 
mødes vi til hyggeligt samvær med kaffe/
the og et stykke brød.
Fredage kl. 09.30 den 1. februar, 1. 
marts og 5. april.

Handicapgudstjenester
På Agerbækhuse, Gymnasievej 30. Anden onsdag i måneden kl. 19.00,
den 9. januar, 13. februar, 13. marts og 14. april
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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 nuvæ-

rende 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

Den 10. marts
Den 10. marts 2019 afholder Folkekirkens 
Nødhjælp sin årlige indsamling. Det er et af de 
mest anerkendte og troværdige humanitære 
institutioner, der samler ind til nødlidende ude 
i verden. Det fortjener din og min opmærksom-
hed. Jeg kan godt lide formålet, at yde nødhjælp 
til de fattigste mennesker i verdenen uanset race 
og religion. Hjælpen er målrettet. 
Du ved præcist, hvad dit bidrag går til. 

Kunne du tænke dig at hjælpe til med 
indsamlingen den 10. marts 2019?

Vi vil sætte stor pris på din deltagelse. Du kunne 
fx indsamle med én du kender.
Så har du én at følges med.
På dagen, efter gudstjenesten, samles vi i kirken, 
hvor vi deler ruterne ud. Efter hjemkomsten 
gøres resultatet op, hvorefter indsamlingslederen 
kører i banken med det indsamlede beløb. 
Det er en dejlig fornemmelse at kunne gøre 
noget for andre mennesker.
Har du lyst? Så kontakt mig i kirken eller på min 
mobil 24 20 22 44

På forhånd tak. Poul Wegan

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP UNGDOMSKLUB
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Babysalmesang i kirken
er hver tirsdag med

start tirsdag 15. januar
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.

Den der står for musikken, er:
Nikolaj Skaaning, der er Kirkemusiker ved 

Boholte Kirke.
Babysalmesang er gratis. 

Tilmelding er ikke nødvendig.
Du må meget gerne tage din mødreguppe med.

Boholte Kantori/Køge Kor
Sæsonstart er

torsdag den 17. januar

Fast øveaften er
torsdage i Boholte kirkes sal kl. 19-21.

Koret synger 4 - 5 gange pr. år
til gudstjenester, koncerter og

menighedsarrangementer.

Repertoiret er primært klassisk.

Foresyngning kræves for optagelse i koret. 

Kontakt organist Henry Linder.
Tlf. 53516600 eller

mail henry.linder15@gmail.com

BABYSALMESANG         KORENE

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. 

Repertoiret er en blanding af almindelig én- og 
flerstemmig kormusik og

gospels og salmer til brug for gudstjenesten. 

Kirken lægger meget vægt på, at der i løbet af 
året også er spændende og sjove arrangementer 

for kormedlemmerne og deres familier. 

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.

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.

Interesserede kan henvende sig til lederne:
Nikolaj Skaaning, 4045 4978,

nikolajskaaning@gmail.com
Jonas Jæger Jensen, 3063 2098
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GUDSTJENESTER

December 2018 

 9. december 2. søndag i advent Torbjörn Stålander Kl. 10.30

 16. december 3. søndag i advent  Maria Eva Napier  Kl. 10.30

 23. december 4. søndag i advent Torbjörn Stålander Kl. 10.30

 24. december Juleaften Børnegudstjen. Torbjörn Stålander Kl. 12.00

 24. december Juleaften Børnegudstjen. Torbjörn Stålander Kl. 14.00

 24.  december Juleaften gudstjeneste Maria Eva Napier Kl. 16.00

 25.  december Juledag Maria Eva Napier Kl. 10.30

 26. december Anden juledag  Torbjörn Stålander Kl. 10.30

 30.  december Julesøndag Torbjörn Stålander Kl. 10.30

Januar 2019

 1.  januar Nytårsgudstjeneste  Maria Eva Napier  Kl. 16.00

 6.  januar Helligtrekongers søndag Maria Eva Napier Kl. 10.30

 13.  januar 1. søndag efter Hellig3K Torbjörn Stålander Kl. 10.30

 20.  januar 2. søndag efter Hellig3K Torbjörn Stålander Kl. 10.30

 20.  januar Rytmisk gudstjeneste  Torbjörn Stålander Kl. 15.00

 27.  januar 3. søndag efter Hellig3K Torbjörn Stålander Kl. 10.30          

Februar 2019

 1.  februar Morgenandagt Maria Eva Napier Kl. 09.30

 3.  februar Gospelgudstjeneste - 4. søndag efter Hellig3K                                 

                 Torbjörn Stålander & Maria Eva Napier Kl. 10.30          

 7. februar Spaghettigudstjeneste  Maria Eva Napier  Kl. 17.00

Februar 2019 fortsat

 10.  februar Sidste søndag e. Hellig3K Maria Eva Napier Kl. 10.30

 17.  februar Septuagesima Torbjörn Stålander Kl. 10.30

 17.  februar Rytmisk gudstjeneste Torbjörn Stålander Kl. 10.30

 24. februar Seksagesima Torbjörn Stålander Kl. 10.30

Marts 2019

 1. marts Morgenandagt Torbjörn Stålander Kl. 09.30

 3. marts Fastelavn - Familiegudstj. Maria Eva Napier Kl. 10.30

 10.  marts 1. søndag i fasten Torbjörn Stålander Kl. 10.30

 17.  marts 2. søndag i fasten  Torbjörn Stålander Kl. 10.30

 17.  marts Rytmisk gudstjeneste        Torbjörn Stålander Kl. 15.00

 24.  marts 3. søndag i fasten Maria Eva Napier  Kl. 10.30

 31.  marts Midfaste Torbjörn Stålander Kl. 10.30

April 2019

 4.  april Spaghettigudstjeneste Maria Eva Napier   Kl. 17.00

 5.  april Morgenandagt  Maria Eva Napier  Kl. 09.30

 7.  april Mariæ bebudelses dag Maria Eva Napier Kl. 10.30

 14. april Palmesøndag Maria Eva Napier Kl. 10.30

 18. april Skærtorsdag Maria Eva Napier   Kl. 17.00

 19.  april Langfredag Torbjörn Stålander Kl. 10.30

 21. april Påskedag  Torbjörn Stålander Kl. 10.30

 22.  april 2. påskedag  Torbjörn Stålander Kl. 10.30

 28.  april 1. søndag efter påske Torbjörn Stålander Kl. 10.30

 28.  april Rytmisk gudstjeneste Torbjörn Stålander Kl. 15.00   


