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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 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.

Konstituieret sognepræst
Karin Skovbjerg Jensen
Tlf. 23 61 46 26
E-mail: ksj@km.dk
Træffes efter aftale.
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

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
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: Jytte Bahn Petersen

Nyt stof til næste nummer inden
den 15. januar 2020.

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

MENIGHEDSRÅDS-MØDER

10. oktober, 21. november, 19. december, og 23. januar. 
Alle møderne er kl. 18.00. 
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MENIGHEDSRÅDSFORMANDEN

Årets gang i Boholte Kirke
Kalenderen fortæller os, at vi er på vej mod udgangen af kirkeåret 2019. 
Derfor er det så også relevant at give et tilbageblik over, hvad Boholte kirke 
har kunnet tilbyde i året, der er gået. De store højtider: jul, påske og pinse, 
husker vi nok alle, men de mindre oplevelser, kan det måske knibe lidt 
mere med. 

Et af de arrangementer, der kan nævnes, er besø-
get af skuespilleren Flemming Krøll. En festlig 
aften leveret af et festligt menneske.

Fastelavn, hvor kirken er velbesøgt, og hvor vore 
børn får mulighed for at følge fantasien ved hjælp 
af udklædning. Det oprindelige formål, hvor man 
begyndte at tænke på den kommende påske, og 
dermed fasten, der skulle indledes, er nok gledet 
lidt i glemmebogen.

Netop i forbindelse med påsken har vi efterhånden fået en fast tradition 
i Boholte. Gudstjenesten, skærtorsdag, med den efterfølgende fællesspis-
ning, er der mange, der sætter stor pris på. 

”Danmark spiser sammen” er et 
af de nyere tiltag; men absolut 
ikke et, der er på vej ud. Det er 
en stor glæde at se, hvor mange 
mennesker, der sætter pris på 
denne aften.

Vi har også haft stor succes med 
gudstjenesterne for de mindre børn, også kaldet spaghettiguds-tjenester. 

De har af og til fået en lidt negativ omtale 
i offentligheden; men måske skal man 
huske på, at det er en anden måde at lære 
og opdrage den aldersgruppe om/til kri-
stendommen. Tidligere stod der kristen-
domsundervisning på skoleskemaerne, i 
dag hedder det religionstimer, og det er 

ikke helt  det samme. Søndagsskolen, som vi 
er nogle, der engang har gået i, Børneklub-
ben, her i Boholte, hvor man fik sin første 
indføring i bibelhistorien, er der ikke mere 
belæg for, så hvis vi ønsker, at næste genera-
tion skal høre om og føre kristendommen 
og det kristne samfund videre, som der 
stadigvæk er et flertal for, må vi tænke over, 
hvordan vi gør det, og her kan spaghetti-
gudstjenesterne være en måde. 

Her er nævnt nogle eksempler på årets gang i Boholte Kirke og nogle 
strøtanker om samme. Det er heldigvis kun nogle få eksempler for det, der 
foregår her, og sidst, men ikke mindst skal det vigtigste nævnes, nemlig: 

den ugentlige gudstjene-
ste, velbesøgt, men der 
kan sagtens være plads til 
flere.

På gensyn til næste 
gudstjeneste og øvrige 
arrangementer i kirken.

Jytte Bahn Petersen
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OKTOBER 2019 NOVEMBER 2019

Eftermiddag i Boholte Kirke
Mandag den 28. oktober kl. 14.00
Joop Vos om sit liv
Joop Vos kommer og fortæller om sit liv, der 
ikke helt ligner et gennemsnitsliv. Han har boet i 
Køge i mange år og er kendt af mange; men hvad 
færre måske ved; men som navnet antyder, så 
stod hans vugge i Holland i et jødisk hjem. Født 
kort før krigen, være jøde, bo i et land, der ret hurtigt blev besat af nazister-
ne, så er overskriften næsten sat. Han er en af de få holocoastoverlevende i 
Danmark, hvilket igen betyder KZ-lejr, i øvrigt sammen med Anne Frank. 
Historien er meget længere; men kom og hør ham selv fortælle- også om, 
hvordan han endte i Danmark.                                                      Entre 20,- kr.

Tirsdag den 8. oktober kl. 19.30
Koncert
Kirkens organist Henry Linder og kirkens 
kirkemusiker Nikolaj Skaaning. De havde 
deres debut som duo sidste år, hvor de spil-
lede filmmusik. Denne gang bliver det pri-
mært musicalgenren, man vil kunne opleve. 

Der vil 
dog også 
være lidt 
filmmu-
sik og en smule Beethoven. Koncerten 
er i to afd. med en pause undervejs, 
hvor der vil blive serveret lidt til ganen. 

Lørdag den 2. november kl. 15.00
Allehelgenskoncert
Dorthe Zielke / Søren Johannsen Duo og
Boholte Kantori
Duoen har flere gange spillet ved DR’s radio- 
og TV-gudstjenester. I august 2014 modtog 
de malerinden Hannah Lund Bostrøms 
Mindepris for anerkendelse af udbredelsen 
af de store mestres værker i en kvalificeret 
fortolkning på vores instrumenter i et fint 
afstemt samspil mellem musik og billedkunst. 
Vores cd Promenade (Trompetist.dk/2009) 
er blevet kåret som Ugens CD på P2.
Boholte Kantori synger ” Wie lieblich sind deine Wohnungen” fra 
Brahms Requiem og den samme tekst sat i musik af den engelske kompo-
nist Waughan-Williams. Derudover slutkoret fra den engelske romantiske 
komponist Edward Elgars scene; King Olaf, samt Ave verum corpus og 
motetten O salutaris hostia, også af Elgar. Sammen synger vi ”Den store 
hvide flok” med Albert Holms melodi og den engelske Allehelgenssalme 
” O, Gud, vor hjælp i gangne år”. Sognepræst Karin Skovbjerg Jensen 
medvirker 
med en kort 
meditation i 
anledning af 
Allehelgens-
søndag.
Entre 50,- kr.
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PROVSTIGUDSTJENESTE NOVEMBER 2019

Søndag den 17. november kl. 10.00 i Køge Kirke
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.
Temaet for årets fællesgudstjeneste er ”Sang.” 
For er der noget vi gør meget i kirken, så er det at synge. Og det gør vi fordi 
sangen den kan noget. Den rykker os steder hen, som almindelig tale ikke 
kan. Sangen kan løfte os helt op til englene, og den kan røre de dybeste fø-
lelser i os. Og så kan sangen forene os i et fællesskab, få os til at mærke at vi 
er en del af noget større. Og det vil den forhåbentlig også denne dag, hvor 
der vil være kor, organister og præster fra hele 
provstiet. Sidste år fandt over 300 mennesker 
vejen forbi Køge Kirke til denne gudstjene-
ste, men der kan sagtens være mange flere i 
Køge Kirke. 
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i 
Køgehallerne kl. ca. 12.00 efterfulgt af et 
foredrag af Bertel Haarder, som vil bidrage 
med egne sange og fortællinger om ”Alvor og 
skæmt fra Borgen”. Som altid når Bertel taler 
og skriver sange, vil det være i en humoristisk 
tone, men på en bund af alvor. Arrangemen-
tet forventes at være afsluttet senest kl. 14.45.
Alle er velkomne både til gudstjeneste, spisning og foredrag. Deltagelse er 
gratis, men tilmelding til spisning er nødvendig til din lokale sognekirke 
senest den 4. november. 

Mandag den 18. november kl. 19.30                                                                                                                                         
Skaanings Trio
Skaanings trio havde sin debut i 2006, hvor trioen spillede til Boholte 
Kirkes 25 års jubilæum. Siden har trioen givet indtil flere kirkekoncerter. 
Musikerne har desuden spillet med navne som Tatiana Kisselova, Michael 
Carøe, Best of Bowie, Paul Harrison og Sigurd Barrett. 
Ved koncerten kan man høre musik af bl.a. J. S. Bach, Oscar Peterson, 
Thomas Laub og Willi Egmose. 
Medvirkende: Nikolaj Skaaning - klaver og sang, Bjarne Christensen - bas 
og sang, Jimmi Koldenborg - trommer og sang.                           Entre 50,- kr.

Tirsdag den 26. november kl. 14.00
SANG-CAFÉ med Nikolaj
Nikolaj Skaaning sidder ved klaveret. Nikolaj har
tilrettelagt 1. afdeling med sange fra højskolesangbogen,
samt fællessang. I pausen vil der være kaffe
og kage. Efter pausen vil Nikolaj lade hatten gå rundt
til sangønsker efter kaffen. Vel mødt til sangcafé.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.
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NOVEMBER 2019

Mandag den 27. januar kl. 14.00
Robert Storm Petersen,
mennesket og artisten
De mange tegninger og fluer samt mundheld og anekdoter har givet os et 
muntert billede af den danske humorist Storm P. - som vi kalder ham og 
husker ham som den dag i dag. Men det er nok gået i glemmebogen hos 
mange, at hans kunstneriske løbebane var langt bredere og dertil endnu 
dybere. Robert Storm Petersens syn på livet og friheden, på menneskene 
og Gud møder os i vagabondens og klovnens skikkelse i hans tegninger og 
malerier samt i monologerne, som han selv fremførte som kabaretskuespil-
ler - og som med tiden udviklede sig til de mange noveller, som især Ebbe 
Rode har været med til at levendegøre.
I sin kunst udleverede Storm P. ikke sine figurer til nar og grin, men 
forsøgte at skildre mennesket bag masken. Et forsøg, der lykkedes; thi 
selvom han har udtalt, at der er noget muggent ved kunst, der kræver en 
forklaring, så er der 
dog meget af hans 
menneske- og livssyn, 
der bliver forklaret, 
når vi sammen betrag-
ter de mange sider af 
hans kunst på teatret, 
i blade og aviser, i 
malerier og ord. God 
fornøjelse og god efter-
tanke.
Entre 20,- kr.

Fredag den 27. december kl. 14.00 
Juletræsfest
Her i sommervarmen er det svært at tænke på, at julen 
er stærkt på vej; men det er altså en erkendelse ifølge 
kalenderen. Så derfor inviterer vi hermed til juletræs-
fest. Udover alle de dejlige børn med deres forældre 
får vi også besøg af julemanden, der kommer og delta-
ger i vores dans rundt om juletræet.
Måske er der også andre små overraskelser; men kom 
og oplev festen ved selvsyn.
Tilmelding og afhentning af billetter skal ske til kirke-
kontoret senest den 13. december inden kl. 13.00
     Boholte menighedsråd.

Fredag den 29. november kl 19.00
Julekoncert med
sangerinden Maria Carmen Koppel

Hun vil kickstarte julen 
for os med sin smukke 
stemme.
For at kunne deltage i 
koncerten er det nødven-
digt forud at have købt en 
billet på kirkens kontor.
Billetterne koster kr. 
50,00 og kontoret har 
åbent for salg mandag, 

tirsdag og fredag mellem kl 10 og kl. 13. Torsdag mellem 12 og 15.
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NY KIRKESANGER LITTERATURGRUPPE

Den 1. august 2019 blev AnneBeth 
Kulager ansat som ny kirkesanger.

Vi har desværre måttet sige farvel til vores hidtidige sanger, Uffe Withen. 
Uffe har været ansat i kirken i mange år, og vi har igennem årene nydt hans 
sang både til gudstjenester, men også til de mange koncerter, han har af-
holdt. Han måtte desværre sige sit job op på grund af sygdom, til stor sorg 
først og fremmest for ham; men så sandelig også for os andre.

Derfor vil vi også herigennem sige ham tak for hans indsats og ønske ham 
et godt otium.

Vi havde den store glæde, at mange svarede på vores opslag om ny kirke-
sanger. Her valgte vi så enstemmigt  AnneBeth, som vi så hermed byder 
velkommen.

Vi glæder os til det kommende samarbejde ikke mindst som kirkesanger; 
men også fordi hun vil hjælpe os i arbejdet med vores børnekor. Det har 
længe stået lidt på stand by; men da AnneBeth i adskillige år har arbejdet 
med børnekor, håber vi nu på, at vi igen er på vej til tidligere tiders niveau.

Ledig plads i 
Boholte litteraturgruppe
Boholte litteraturgruppe har nu eksisteret 
i tre år. Vi er 10 personer, som mødes hver 
6-7 uge (minus jule og sommerferie), hvor 
vi taler om og diskuterer bogen som vi har 
læst.
Vi har oven i det litterære et godt og 
hyggeligt samvær i en god atmosfære. Vi 
hygger os med en kop kaffe og en småkage 
i et af Boholte Kirkes dejlige lokaler.
Hvis du er interesseret i at være med i 
litteraturgruppen, er du velkommen til at 
kontakte undertegnede for evt. yderligere 
spørgsmål.

På litteraturgruppens vegne
Anette Jensen tlf. 2984 7429
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VELSIGNELSEN - EN ”IND-I-KROPPEN-OPLEVELSE”

Da mine børn, var små, sluttede jeg altid godnat-
læsningen med at lyse den aronitiske velsignelse 
for dem - den, der lyder: 

Herren velsigne dig og bevare dig  
Herren lade sit ansigt lyse over dig og

være dig nådig  
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. 

Ved gudstjenester i kirken bliver velsignelsen 
normalt ledsaget af et kors, som præsten tegner 

i luften. Men om aftenen på sengekanten er det jo lidt voldsomt med så 
store armbevægelser, så i stedet tegnede jeg med min finger et usynligt kors 
i børnenes pande. En aften, jeg velsignede og tegnede, sagde min Agnete 
med al sin barnlige umiddelbarhed: ”Mor, det er godt, når du trykker 
hårdt, for så kommer Gud ind i kroppen”. 

Hvor børn dog kan sætte ord på det, vi voksne måske nok føler, men 
knapt nok tør vedkende os ... Velsignelsen - en ind-i-kroppen-oplevelse! 
Jeg ved ikke, hvor meget 6-8-årige børn forstår de store og svære ord, 
som den aronitiske velsignelse består af, men jeg tror i grunden ikke, 
det er så meget. Hvorfor lyser Guds ansigt - og hvordan? Hvad betyder 
nådig? - eller åsyn? Os, der kalder os voksne og forstandige, kan vi måske 
gøre rede for betydningsindholdet af velsignelsen? Alligevel er netop 
den aronitiske velsignelse mod gudstjenestens slutning højdepunktet for 
rigtig mange kirkegængere. Der føler vi os berørt - Gud kommer ind i 
kroppen! 

”Det er godt, når du trykker hårdt, for så kommer Gud ind i kroppen” 
- med de ord udtrykte barnet den erfaring, som vi voksne ikke så tit 
giver ord, men som også vi jo lever af i alle sammenhænge. At det ikke er 
intellektuel dialog og fornuftige argumenter, der åbner den guddomme-

lige virkelighed for os. Nej, den guddommelige virkelighed folder sig ud, 
når vi berøres på vore sanser, på hjerteplanet. 

Og der, på hjerteplanet, der er der ikke forskel på, om man er 6-8 år og lige 
har lært at læse og skrive, eller man er i sin bedste alder og på karrierens 
højdepunkt og egentlig synes, man har helt godt styr på sit liv. For nylig 
stod jeg ved kassen i et supermarked, det var søndag, endda i kirketiden, 
og mens ekspedienten, en helt ung pige - under 18, for det er kassedamer 
jo om søndagen! - skannede mine varer ind, kom jeg til at nyse, hvilket fik 
pigen til som det mest selvfølgelige at udbryde et ”Gud velsigne dig”, alt 
imens hun skannede videre.

Jeg har aldrig før hørt ”Gud velsigne dig” som respons på et nys, jeg plejer at 
sige ”prosit” - det er jo egentlig latin og betyder ”Gid det må gavne”. Men på 
engelsk siger man ”Bless You”, og på vore oldeforældres tid var et ”Gud velsig-
ne dig” vistnok ikke usædvanligt. Og det har åbenbart overlevet i den krog af 
Danmark, jeg befandt mig i den pågældende søndag. Og selvom jeg pjækkede 
fra kirkens gudstjeneste den dag, følte jeg mig i den grad velsignet - berørt af 
Gud - der i Brugsens kasselinie. Og det bare fordi jeg var kommet til at nyse! 

Nej, dette er ikke en opfordring til at pjække fra søndagens gudstjeneste og 
gå i Brugsen i stedet for, blot en påmindelse om, at Guds velsignelse kan gå 
rent ind, også når vi ikke selv går direkte efter den - Gud ske lov!

Karin Skovbjerg Jensen - for tiden præst i Boholte 
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GUDSTJENESTER

Oktober 2019
 06. okt. 16. søndag efter trinitatis  Karin Skovbjerg Jensen 10.30

 13.  okt. 17. søndag efter trinitatis    Lis Levring 10.30

 20. okt. 18. søndag efter trinitatis Helge Baden Nielsen 19.00

 27.  okt.  19. søndag efter trinitatis Karin Skovbjerg Jensen 10.30

November 2019
 03. nov. Allehelgenssøndag Karin Skovbjerg Jensen 10.30

 10. nov.  21. søndag efter trinitatis Heidi Kasper Hansen 10.30

 17.  nov.  22. søndag efter trinitatis Provstidag

 24.  nov.  Sidste søndag i kirkeåret NN  10.30

December 2019
 01. dec. 1. søndag i advent Karin Skovbjerg Jensen 10.30

 08.  dec. 2. søndag i advent  Karin Skovbjerg Jensen 10.30

 15.  dec. 3. søndag i advent    Karin Skovbjerg Jensen 10.30

 22.  dec. 4. søndag i advent   Karin Skovbjerg Jensen 10.30  

 24.  dec. Juleaften Karin Skovbjerg Jensen 14.00

 24.  dec. Juleaften Karin Skovbjerg Jensen 15.30

 25.  dec. Juledag Karin Skovbjerg Jensen 10.30

 26.  dec Anden Juledag Karin Skovbjerg Jensen 10.30

 29.  dec. Julesøndag Karin Skovbjerg Jensen 10.30

Januar 2020
 01. jan. Nytårsdag   NN 16.00

 05. jan. Helligtrekonger søndag NN  10.30                                

 12. jan. 1. søndag efter Helligtrekonger NN    10.30

 19. jan. 2. søndag efter Helligtrekonger NN  10.30

 26. jan. 3. søndag efter Helligtrekonger NN 10.30

Gudstjenesterne vil blive annonceret i ugeavis og på hjemmesiden med 

præstens navn og tidspunkt. Hjemmesiden er www.boholtekirke.dk

Mindestund og
lystænding for
vore døde
Allehelgenssøndag er mindedag 
for vore døde, og ved gudstjene-
sten denne dag, den 3.november 
kl. 10.30, vil sognepræst Karin 
Skovbjerg Jensen læse navnene 
op på de mennesker, der er blevet 
taget afsked med fra Boholte sogn 
og kirke i det forløbne år og bede 
for dem, hvorefter der bliver tændt 
et lys for hver enkelt afdøde. 
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SPAGHETTIGUDSTJENESTER

Kom til spaghettigudstjeneste i Boholte kirke. Præsten fortæller spæn-
dende historier fra Bibelen. Sammen med vores musiker hjælper børnene 
med til fortællingens dramatik gennem bevægelse, lyd og leg. Og vi synger 
sammen med bømekoret. Efter gudstjenesten spiser vi sammen - spaghetti 
eller noget andet godt! 

Spaghettigudstjenester 

er fortælling, musik og leg
Målgruppen for spaghettigudstjenesterne er de 4-8-årige, men der er fint 
plads til deres små søskende også. Og det, der kan forstås af 4-8-årige, kan 
også forstås af større børn og voksne, så kirken er selvfølgelig åben for alle, 
også ved dette arrangement. 

Tirsdag den 1.oktober: Børnene skal hjælpe 
med at lede efter noget, der er blevet væk i kirken! 
Hvad det er, der er blevet væk - ja, det skal vise sig 
... 

Tirsdag den 5. november: Det har lige været 
Halloween, Allehelgen - tiden hvor vi tænker på 
dem, der er døde for os. For voksne et svært emne, 
men børn er jo vidunderligt ligefremme, også når 
det gælder de svære ting! Vi skal snakke og høre 
fortælling om at savne, og børnene - og vi voksnet 
- tænder lys for nogen, vi savner. 

Tirsdag den 4. februar: Foreløbig er det en 
hemmelighed, hvad der skal ske. Men glæd jer! 

Gudstjenesten starter kl. 17 .00, og vi spiser 
fra ca. 17 .30-18.30. 

Af hensyn tif madlavningen er det fint, hvis man 
tilmelder sig på forhånd. Men man kan også bare 
møde op. Det koster ikke noget at være med.
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Babysalmesang i kirken
er hver tirsdag

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
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:
Nikolaj Skaaning, 4045 4978,

nikolajskaaning@gmail.com
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