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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Konstitueret sognepræst
Marlene Evensen
Tlf. 24 85 53 39
E-mail: mae@km.dk
Træffes efter aftale.
Fredag er fridag.
Sognepræst
Lars Oliver Stuhr
Tlf. 41 20 50 26
E-mail: last@km.dk
Mandag er fridag.
Organist Henry Linder
Tlf. 53 51 66 00
E-mail: hl@boholtekirke.dk
Mandag er fridag.
Kirkesanger
Anne Elisabeth Kulager Jensen
Træffes ved henvendelse til
organist Henry Linder.
Formand for menighedsrådet
Jytte Bahn Petersen
Humlevej 14, 4600 Køge.
Tlf. 51 85 59 35
E-mail: jbp@boholtekirke.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMANDEN

Kirkekontoret
Kordegn Charlotte Raunkilde
Boholte Kirke, Boholtevej 97, 4600 Køge
Tlf. 56 66 09 56
E-mail: boholte.sogn@km.dk
Kontortid:
Mandag, tirsdag, og fredag kl. 9 - 13,
torsdag kl. 12 - 15.
Kirketjenere
Charlotte Raunkilde.
Tlf. 20 41 28 54
E-mail: chr@km.dk
cr@boholtekirke.dk
Onsdag 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 DanTaxi, tlf. 4848 4848, 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 præsten.
Yderligere oplysninger kan fås på kirkens hjemmeside
www.boholtekirke.dk.

Anette Jensen.
Tlf. 51 85 59 34
E-mail: akj@boholtekirke.dk
Mandag er fridag.

MENIGHEDSRÅDS-MØDER

Boholte Kirkeblad
Udgives af menighedsrådet i
Boholte Sogn.
Ansvarshavende: Jytte Bahn Petersen
Nyt stof til næste nummer inden
den 5. november 2020.
Kirkens hjemmeside:
www.boholtekirke.dk

17. september, 22. oktober og 19. november.
Torsdage kl. 18.00. Alle møder er offentlige.

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 

Layout: lars@hartig.dk
Tryk: Stibo Complete
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Jeg ville ønske, at jeg kunne indlede denne hilsen til sognet med at ønske
alle til lykke med en overstået fare for Covid 19, og at vi ikke mere skulle
gå og frygte en tilbagevenden til en forfærdelig tid. Det kan jeg desværre
ikke, tværtimod, vi skal fortsat ruste os til at modstå virus.
Det har været et kedeligt forår og efterfølgende stor del af sommeren for
alle; men ikke mindst inden for kirkeligt regi, har perioden sat sig store
spor. Først og fremmest blev vi pålagt at lukke kirken, hvilket selvfølgelig
skabte en del debat. Kirken har igennem to tusind år været det sted, hvor
man kunne gå hen i sorg og glæde – og ikke mindst har kunnet søge ly i
farlige tider.
Måske er det første gang, den har været totalt lukket – og så i så langt et
tidsrum?
Endelig fik vi så mulighed for at åbne; men med store sikkerhedsregler og
afstande. Noget som vi alle har kunnet forstå, bare dørene var åbne. Sværest har det selvfølgelig været i livets store stunder, bryllupper, begravelser
og konfirmationer. Her har vi desværre måtte sætte antal på. Det er svært,
at ikke alle kan følge en kær afdød og få lov at sige det sidste farvel i kirken.
Konfirmationerne har vi måttet flytte rundt på, her var det også svært at
måtte sætte antal på, hvilke af ens søskende kan ikke komme med ?? Hvilke
bedsteforældre var der ikke plads til ?? For ikke at tale om oldeforældre !!!

håbentlig sker det inden bladet udkommer. I hvert fald kan vi bruge den
kommende tid til at bede og håbe på, at det værste er overstået og vi ikke
får tilbagefald.

I vores Boholte Kirke har vi dog haft den store glæde, at da vi først måtte
åbne igen, kunne finde flere pladser end i så mange andre kirker. Vi havde
en væg, vi kunne skyde til side. Ovenikøbet kunne vi nu se igennem og
nyde hele vores smukke kirke under gudstjenesterne. Ja, nogen mener
ligefrem, at væggen vedblivende skal være skubbet til side.

Den tid kan så bruges til at slutte op om vores kirke og de gudstjenester,
der afholdes i den hver søndag kl. 10.30, og bruge dem til at sige Vorherre
tak for, at vi slap– og måske slipper fri for de forfærdelige scenarier andre
lande har været ude for.
Jytte Bahn Petersen

I skrivende stund er der stadigvæk restriktioner, kirkerne har endnu ikke
som samfundet uden for fået tilladelse til at gå tilbage til normalt. For3

MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
SANG-CAFÉ

Nikolaj Skaaning sidder ved klaveret. Nikolaj har
tilrettelagt 1. afdeling med sange fra højskolesangbogen, samt fællessang.
Der vil være indlagt en pause.
I denne afdeling vil Nikolaj lade hatten gå rundt til
sangønsker i den næste afdelingen.
Vel mødt til sangcafé.

Tirsdag den 6. oktober kl. 19.30

Koncert for klaver, orgel
og klarinet, Opus3
Henry Linder og Nikolaj Skaaning spiller
musik af bl.a. ABBA, Bach, Beethoven,
Rimskij – korsakov og Idenstam.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Grundet Covid-19 er der begrænset adgang. Billetterne kan hentes på kirkekontoret ugen før arrangementets start.

Eftermiddag i Boholte Kirke

Mandag den 28. september kl. 14.00

Martin Herbst

Kommer sogSTEMMESEDDEL
nepræst ved
XX. SEPTEMBER 2020
Korsvejskirken i
Xxxxxxx Sogn
Tårnby, Martin
Herbst, og
Tilkøbsmulighed
fortæller om
bl.a de år af
hans liv, hvor
han var engageret i MoonKorsvejskirken i Tårnby,
bevægelsen, hvor han derved fik et enestående indblik
i sekterismens væsen. Martin Herbst er udover at være
Grundet Covid-19 er der begrænsetTilkøbsmulighed
adgang. Billetterne kan
sognepræst også forfatter til en del bøger.
hentes på kirkekontoret ugen før arrangementets start.
Påfør op til ?? navne på stemmesedlen
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Tirsdag den 20. oktober kl. 19.00

Tirsdag den 3. november kl. 14.00

Den nordiske salmeduo, Agnethe Christensen sang og
Kautele, Henry Linder Klaver og klarinet

Nikolaj Skaaning sidder ved klaveret. Nikolaj har
tilrettelagt 1. afdeling med sange fra højskolesangbogen, samt fællessang.
Der vil være indlagt en pause.
I denne afdeling vil Nikolaj lade hatten gå rundt til
sangønsker i den næste afdelingen.
Vel mødt til sangcafé.

SANG-CAFÉ

Koncert, Foredrag og fællessang

STEMMESEDDEL
Valgforsamling
XX. SEPTEMBER 2020

Sogn i din kirke?
– hvem skalXxxxxxx
bestemme

Kom og vær med til at
bestemme i din Kirke.
(se bagsiden)

Tirsdag 15. september
kl. 19.30
Boholte Kirke,
Boholtevej 96, Køge
Påfør op til ?? navne på stemmesedlen

1234

Tirsdag den 22. september kl. 19.30

MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER

Vi synger Kingo-salmer
fra salmebogen og høre de
gamle norske og danske
Kingosange.
Der er gratis adgang.

Grundet Covid-19 er der begrænset adgang. Billetterne kan hentes på
kirkekontoret ugen før arrangementets start.

Grundet Covid-19 er
der begrænset adgang.
Billetterne kan hentes på
kirkekontoret ugen før
arrangementets start.

Eftermiddag i Boholte Kirke

Mandag den 26. oktober kl. 14.00

Torben Dalby Larsen

Foredrag af tidligere chefredaktør Torben
Dalby Larsen. Han vil fortælle om: ”Mit
liv i mediebranchen”
Grundet Covid-19 er der begrænset
adgang. Billetterne kan hentes på kirkekontoret ugen før arrangementets start.
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 24. november kl. 19.30

BABYSALMESANG

Søndag den 6. december kl. 16.00

Glæd dig til julekoncert
med Ann-Mette Elten

Glæd dig til julekoncert med
Boholte Kirkes kor

Ann-Mette synger sine favoritter blandt julesange og salmer samt de helt store opera-klassikere – kort sagt en julekoncert med hygge og
højtidelighed.
Mange der indtil nu, har oplevet Ann-Mette
Elten synge opera, er blevet overraskede og
overvældede. Ligesom den danske julehygge for
alvor breder sig, når Ann-Mette giver nyt liv til
vores mest elskede julesalmer.
En julekoncert med Ann-Mette Elten er ikke noget, man lige glemmer,
hvilket gør, at mange år efter år vender tilbage for at opleve koncertens helt
særlige jule-stemning.
Entre 270 kr. via Billetsalg.dk

Boholte Kantori og Boholtes Kirkes Børnekor,
samt de 2 korledere
Henry Linder og Nikolaj Skaaning.
Desuden medvirker sopranen Charlotte Withen

KORENE

Boholte Kantori/
Køge Kor

Kom og syng
med i børnekoret

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

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

Koret synger 4 - 5 gange pr. år
til gudstjenester, koncerter og
menighedsarrangementer.
Repertoiret er primært klassisk.

Babysalmesang i kirken
er hver tirsdag
Vi følger desuden skolernes ferieplan.

Foresyngning kræves for optagelse i koret.
Kontakt organist Henry Linder.
Tlf. 53516600 eller
mail henry.linder15@gmail.com

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.

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.

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:
Nikolaj Skaaning, 4045 4978,
nikolajskaaning@gmail.com

Du må meget gerne tage din mødreguppe med.
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Koret medvirker i løbet af året ved ved et
mindre antal gudstjenester og arrangementer.
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GUDSTJENESTER
September 2020
06. september 13. søndag efter trinitatis

10.30

13. september 14. søndag efter trinitatis

10.30

20. september 15. søndag efter trinitatis

10.30

27. september 16. søndag efter trinitatis

10.30

STEMMESEDDEL

STEMMESEDDEL

Valgforsamling

XX. SEPTEMBER 2020
Oktober 2020

XX. SEPTEMBER 2020

Xxxxxxx
Sogn
04. oktober 17. søndag
efter trinitatis

10.30

11. oktober 18. søndag efter trinitatis

10.30

18.
oktober 19. søndag efter trinitatis
Tilkøbsmulighed

10.30

25. oktober 20. søndag efter trinitatis

Xxxxxxx Sogn

– hvem skal bestemme i din kirke?
Så er der valg til menighedsrådet.

10.30

Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet.
Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for
debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning blandt de opstillede kandidater. Resultatet af
afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

November 2020
01. november Allehelgenssøndag

10.30

08. november 22. søndag efter trinitatis

10.30

15. november 23. søndag efter trinitatis

10.30

22. november Sidste søndag i kirkeåret

10.30

29. november 1. søndag i advent

10.30

Kom og vær med til at bestemme i din Kirke.

Tilkøbsmulighed

Gudstjenesterne vil blive annonceret i ugeavis og på hjemmesiden med
præstens navn og tidspunkt.

Tirsdag 15. september kl. 19.30
Boholte
Boholtevej
96, Køge
Påfør op Kirke,
til ?? navne
på stemmesedlen

Påfør op til ?? navne på stemmesedlen

Hjemmesiden er www.boholtekirke.dk
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