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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sognepræst (fra 15.10.2021)
Jim Bentzen Christiansen
Tlf. 51 51 35 57
E-mail: jc@km.dk

Kirketjenere
Charlotte Raunkilde
Tlf. 20 41 28 54
E-mail: chr@km.dk
Onsdag er fridag.

Sognepræst
Dorte Pedersen
Tlf. 51 85 59 35
E-mail: dpe@km.dk

Poul Henning Vive
Tlf: 20 26 14 64
Mail: phv@boholtekirke.dk
Onsdag er fridag

Kirkebogsførende

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
Arne T. Hansen
Tlf. 52 50 33 82
E-mail: arne.ath@gmail.com
Kirkekontoret
Kordegn Charlotte Raunkilde
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. 9 - 15. Onsdag lukket

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.

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

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.

Boholte Kirkeblad
Udgives af menighedsrådet i
Boholte Sogn.
Ansvarshavende: Arne T. Hansen

MENIGHEDSRÅDS-MØDER

Nyt stof til næste nummer inden
den 15. december 2021.

2021, 14. oktober, 18. november, 16. december,
2022, 20. januar.

Læs alle dagsordner og referater på www.boholtekirke.dk

Kirkens hjemmeside:
www.boholtekirke.dk

SE DEN ”NYE” HJEMMESIDE

Layout: lars@hartig.dk
Tryk: Stibo Complete

www.boholtekirke.dk

er blevet opdateret, fornyet, blevet inspirerende og giver
et nuanceret billeder af Boholte Sogn.
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MENIGHEDSRÅDSFORMANDEN
Det er længe siden….

så langt, så vi kan være klar til at fejre Boholte Kirkes
40-års fødselsdag den første søndag i advent 2021.

Det er snart to år siden vi har haft en fast præst. Det er 20 måneder siden
Coronaen lukkede kirken for normal drift og aktiviteter. Det er 8 måneder
siden, vi har kunne planlægge udgivelsen af et nyt kirkeblad.

Der vil i de kommende måneder være en række spændende koncerter og foredrag der alle er omtalt her i
bladet.

Nu er der godt nyt

Arne Torben Hansen
Formand

Men først og fremmest glæder vi os til at alle kan hilse på vores nye sognepræst Jim Bentzen Christiansen.

Vi har nu fået en ny fast præst, hvor vi glæder os. Se omtalen på side 5

Arne T. Hansen

Alle begrænsninger i forbindelse med Coronaen er slut.
Du sidder nu med det nye nummer af Boholte Kirkeblad.

Det er ligesom at starte forfra
Det nye menighedsråd tiltrådte vores 4 års valgperiode den første søndag i
advent 2020. Vi var fra start begrænset af forsamlingsforbud. Se alle medlemmerne på side 4
Vi har arbejdet på løsning af bopæl til den nye præst. Vores første plan
var, at renoverer Brombærvej 11, det sagde Kirkeministeriet var for dyrt, i
forhold til en nutidig tjenestebolig.
Vi har så købt en midlertidig embedsbolig i Pileengen lige ved kirken. Det
næste var at få lov til at sælge den tidligere præstebolig, dette er nu også på
plads, den er nu solgt med overtagelse 1. oktober.
Planen er på sigt at købe/bygge en mere permanent præstebolig, men for at
fremme ansættelse af en ny sognepræst, er dette den hurtigste løsning. Der
skal være en indflytningsklar tjenestebolig på ansættelsestidspunktet.
Jeg er stolt over at det gode samarbejde i det nye menighedsråd har bragt os
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AKTIVITETER

MENIGHEDSRÅDET

Oktober
Indsættelse af ny sognepræst
Søndag den 17. oktober
Foredrag med Peer Faurskov
Mandag den 18. oktober
Se omtale fra mine foredrag på mit internetsite: www.faurskov.dk
Jazzkoncert
Torsdag den 28. oktober
Arne Torben Hansen
Formand,
Formand for valgbestyrelsen
arne.ath@gmail.com

Bent Jørgen Larsen
Næstformand, Kirkeværge,
medl.af valgbest.
rose.post@webspeed.dk

kl. 10.30
kl. 14.00
kl. 19.30

November

Jytte Irene Bahn Petersen
Kasserer
jyttebahnp@gmail.com

Sang-Cafe med Nikolaj
Tirsdag den 2.
Koncert og Foredrag
Lørsdag den 13.
Bodil Jørgensen
Koncert Musical Filmmusik
Lørdag den 20.
40 års festgudstjeneste med
Søndag den 28.
deltagelse/medvirken af Biskop Peter Fischer-Møller

november kl. 14.00
november kl. 14.30
november kl. 15.00
november kl. 10.00

December
Søren Jan Gaarde
Kontaktperson, IT-ansvarlig
boholte@sgamaster.dk

Mona Kathe Henriksen
Menigt medlem
frumona@yahoo.dk

Julekoncert med
børnekor og Boholte Kantori
Julestue med Luciaoptog
Juletræsfest

Torben Harry Jensen
Menigt medlem
fem@jensen.mail.dk

Søndag den 12. december kl. 15.00
Mandag den 13. december kl. 14.00
Søndag den 19. december kl. 14.00

Januar
Nytårskoncert med
Torsdag den 13. januar
Dorthe Elsebeth og Wienertrioen
Foredrag med Thomas Harder
Mandag den 31. januar

kl. 19.30
kl. 14.00

Februar
Jørgen Refsbæk Poulsen
Menigt medlem
lj.poulsen@webspeed.dk

Kirsten Maimann Vedel
Menigt medlem
kirstenmaimann@gmail.com

Anette Jensen
Medlem af valgbestyrelsen
anettejensen@outlook.com

Fastelavnsgudstjeneste
med tøndeslagning
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Søndag den 27. februar

kl. 10.30

NY PRÆST
Ny sognepræst i Boholte,
Jim Bentzen Christiansen

kunne være til særlige
lejligheder eller for
bestemte grupper.
Eksempelvis for børn
og unge, skoler og institutioner, plejecenter, mennesker med
særlige udfordringer
mm.

Først en tak til menighedsrådet for at tilbyde mig stillingen som en af jeres
nye præster. Sammen med min hustru Camilla, har jeg brugt en del tid
den sidste måned, på at indtage og lære Boholte og omegn at kende. Vi er
glædeligt overraskede over de mange tilbud og muligheder, som Boholte og
Køge byder på, og vi glæder os til at blive en del af det hele.

Jeg holder også meget
af kirkens traditioner
og søndag formiddag
kan man forvente en
højmesse, helt som
man kender den, hvor
dagens tekst udlægges
fra forskellige vinkler
i et nutidigt sprog.

Jeg brænder for arbejdet som præst, og har de sidste 7 år været sognepræst i
Kettinge-Bregninge på det østlige Lolland. Jeg valgte i en moden alder som
45-årige, at læse teologi på Københavns Universitet med det mål at blive
sognepræst - det er en af de bedste beslutninger, jeg i mit liv har truffet.
Med mig i bagagen har jeg 25 års erfaring fra IT-branchen med systemudvikling og ledelse, en spændende og oplevelsesrig tid.
Som præst er jeg bredt funderet. For mig er folkekirken et fællesskab,
hvor der med afsæt i evangeliet, er og skal være plads til alle, så jeg ser frem
til samarbejdet med borger, foreninger, institutioner og handlende, i og
omkring Boholte.

På den mere private
side interesserer
jeg mig bredt, læser
meget fag- og skønlitteratur og holder af
musik, fra klassisk til moderne, gerne opera. I fritiden sætter jeg pris på at
være sammen med min hustru, mine børn, familie og venner. Jeg holder af
fysisk aktivitet, jeg cykler, løber, svømmer og går gerne lange ture og nyder
naturen, ligesom jeg sætter pris på den årlige skitur. Jeg har altid engageret
mig lokalt og det håber jeg også at kunne i Boholte.

I det daglige holder jeg af arbejdet med børn og unge. Konfirmander og mini-konfirmander, er for mig, et årligt tilbagevendende, som jeg ser frem til.
Jeg finder at der i den samtale, der altid går forud for en kirkelige handling,
ligger et væsentligt stykke forkyndelses- og sorgarbejde, som jeg tillægger
stor værdi.
Det er et stort privilegium som præst at få lov til, at møde mennesker i alle
aldre, der hvor de er i livet, i de glædelige stunder, og i de stunder hvor livet
er svært. Jeg holder gerne alternative og nytænkende gudstjenester. Det
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40 ÅRS JUBILÆUM

1. søndag i advent er det 40 år siden Boholte Kirke blev indviet
Vi fejrer det med en stor festgudstjeneste
Der var langt ind til Køges gamle kirke, Sct. Nicolaj, og menighedsrådet i Køge blev opmærksomme på, at de måske skulle undersøge, om der var behov for en kirke i området. Derfor begyndte Køges præster med Aage Dam-Jensen som bannerfører at holde
gudstjenester i Rytmiksalen på den nybyg-gede Ellemarkskole.
Det viste sig at blive en succes, og Køge menighedsråd begyndte
at se på det videre forløb. Det betød, at man efter at have fundet
grunden henvendte sig til Kirkefondet og anmodede om at låne
en såkaldt vandrekirke, en pavillon. Hvilket Fondet var særdeles
positive overfor.
Vandrekirken blev indviet den 15. august 1976 og blev opkaldt
efter den gård på hvis jord, den lå: Boholte(gården). Samtidig
indkøbte man en præstebolig, der lå særdeles centralt for kirken,
og her rykkede distriktspræst, Bent Hansen og frue hurtigt ind.
Kort efter indvielsen af vandrekirken blev det hurtigt klart, at det
var nødvendigt, at Boholte blev udskilt af Køge som et selvstændigt sogn. I oktober 1977 blev nogle af sognets beboere spurgt,
om de ville være med til at danne et nyt menighedsråd, men først den 22.
august 1979 kom den længe ventede meddelelse fra Kirkeministeriet om,
at man gav tilsagn om oprettelse af Boholte sogn. Året efter den 22. august
1980 blev sognets nye sognepræst, Bent Hansen, indsat.

Jubilæet vil selvfølgelig blive fejret på dagen, den 28. november; men det
bliver en anden historie, som menighedsrådet vil melde ud om på et senere
tidspunkt.
Historien nu er, hvorfor kirken overhovedet blev bygget, og hvorfor den
lige kom til at ligge i Boholte?

Men vandrekirken var kun midlertidig, efter fem år skulle der stå en
grundmuret kirke.

Sidst i 60-erne købte og udstykkede Køge byråd Klemmenstrup- og Boholtegårdens jorder, der blev til villagrunde, der særdeles hurtigt blev solgt.
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40 ÅRS JUBILÆUM
Køges daværende borgmester, Jørgen Jørgensen, fremlagde en plan om,
at kirken kunne indgå i den nybyggede Boholteskoles område. Hvorefter
Kirkeministeriet meddelte, at skulle der bygges en kirke i Boholteområdet,
skulle det være på egen sokkelgrund.
Sådan blev det, og i bagklogskabens klare lys var det fint, idet intet af det
Boholte kulturcenter, som byrådet havde planer om, blev til noget, selv
ikke Boholteskolen eksisterer mere.
Menighedsrådet tog så kontakt til arkitekterne Salli Besiakov og Nils
Andersen, der allerede havde bygget skoler, gymnasiet o.a. i Køge. De to
tegnede den kirke, der ligger der nu.
En kirke, der først og fremmest fungerer til gudstjenester; men som også er
egnet til afholdelse af koncerter, foredrag og mindre arrangementer.
Kort sagt den kirke, som vi nu kan fejre 40-året for dens indvielse, og som
er blevet et fast punkt i sognets kulturliv.
Jytte Bahn Petersen

Festgudstjeneste i kirken
Søndag den 28. november kl. 10.00.
Biskop Peter Fischer-Møller prædiker.
Efterfølgende er menighedsrådet
vært ved et traktement.
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 2. november kl. 14.00

Mandag den 18. oktober kl. 14.00

SANG-CAFÉ

Foredrag om ”Det glemte Anatolien og
den tidlige kristendom”

Entré kr. 50,-

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.

Et meget populært foredrag af Peer Faurskov. Foredraget tager dig med på en rejse
gennem Anatolien i Tyrkiet. Peer Faurskov
beskriver flere af Anatoliens glemte kulturer og berører den tidlige kristendoms historie: Det kristne Kappadokien, frygierne,
lydierne, georgierne, Byzans, Paflagonien.

Entré kr. 50,-

Lørdag den 13. november kl. 14.30

Torsdag den 28. oktober kl. 19.30

Foredrag med Bodil Jørgensen

Jazzkoncert - Martin Stummanns Band

Boholte Sogn har 40-års jubilæum
den første søndag i Advent, det
vil vi i Menighedsrådet gerne markere, og det glæder os derfor, at
kunne byde velkommen til skuespilleren Bodil Jørgensen, der i
sit foredrag, ”I selskab med Bodil
Jørgensen” vil berette om sit liv,
med indslag fra både den private
og professionelle sfære, og med beretninger om et par meget dramatiske
begivenheder, som hun har oplevet. Foredraget bliver ledsaget af Bodil
Jørgensen som visefortolker, akkompagneret af pianisten Bjarne Sahl.

Orkestret 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,
der var populær da levende musik var
en selvfølge.
Entré kr. 100,-
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Billetter á kr. 100,00 kan købes på kirkekontoret, i kontorets åbningstider, fra
den 1. oktober.

MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Solist:
Johanne Milland

Lørdag den 20. november kl. 15.00

Koncert med MusicalOrkestret

MusicalOrkestret tilbyder en spændende koncert
med elskede og populære musical- og filmmelodier
med respekt for traditionen og den oprindelige stil,
men i fornyede arrangementer – som passer til besætningen i MusicalOrkestret. Udover rytmegruppe,
saxofoner og messing indgår en strygerkvartet som vil
bidrage med den rette sound.
Entré kr. 100,-

Tirsdag den 22. september kl. 19.30

SANG-CAFÉ
Nikolaj Skaaning
sidder ved
klaveret. Nikolaj har
Boholte
Kirkes
litteraturgruppe

tilrettelagt 1. afdeling med sange fra højskoleVi begynder netop
nu på samt
sjettefællessang.
år.
som forfatterens intentioner/budsangbogen,
skaber med bogen.
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har vi
mødtes
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indlagt
en pause.
6-7 gange om året,
læstafdeling
litteratur
vurderer
også
bogens
I denne
vil Nikolaj Vi
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til sprog, har
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fra danske
den været let tilgængelig, eller har
sangønsker
i denognæste afdelingen.
udenlandske klassikere
ny
den været tungere at komme igenVel mødt til helt
sangcafé.
litteratur.
nem, og er det en bog vi hurtigt vil
glemme, eller måske kunne tænke
Litteraturgruppen er for alle, der
sig at vende tilbage til, og eventuelt
interesserer sig for at læse bøger.
anbefale til andre.
Det er blevet til
rigtigt mangei bøger
Eftermiddag
Boholte Kirke
Det hele bliver nedsvælget med en
i forskellige genrer,
som viden
efter-18. oktober
Mandag
kl. 14.00
god kop kaffe og småkager i kirhånden er kommet igennem. Alle i
”Det med
glemte
Anatolien
og den
tidlige
kristendom”
kens dejlige
lokaler,
og foregår
i en
gruppen kan komme
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til
hyggelig
og munter
atmosfære, hvor
meget
af Peer
Faurskov.
de bøger vi skalEtlæse,
og vipopulært
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tager
dig
med
på
en
rejse
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Anatolien
fællesskab hvilken bog vi skal læse til
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Faurskov
beskriver
flere
af
Anatoliens
glemte
kulturer
og
berører den tidden følgende gang.
lige med
kristendoms
historie:
kristne
Kappadokien,
frygierne,
Bogen
vi skal
læse til næste
møde,lydierne,
Vi begynder altid
forfatteren
og Det
georgierne,
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Paflagonien.
hedder
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Entre
50 kr. via
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taler vi sammen
om bogens
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og hvordan bogen har påvirket os,
På litteraturgruppens vegne
hvilke tanker den har sat i gang hos
Anette Jensen tlf. 2984 7429
os, og naturligvis hvad vi opfatter
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Søndag den 12. december kl. 15.00

Julekoncert
Medvirkende:

Anders G. Karlsen (foto);
slagtøj. Boholte kirkes
Børnekor, Boholte Kantori.

Korledere: Anne Beth
Kulager, Nikolaj Skaaning og Henry
Linder. Kom og hør julens melodier og
korsange og syng med på julesalmerne.
Vi har igen besøg af slagtøjsvirtuosen Anders G. Karlsen som også optræder sammen med korene.
Fri entré.
Glæd jer til den dejlige, smukke og festlige

Nytårskoncert 13. januar 2022 kl 19.30

Det er sopranen Dorthe Elsebet Larsen, pianist
og kapelmester Ulrich Stærk samt soloviolinisten
Peter Piotr Gasior, som står for et flot program
denne aften.
Dorthe Elsebet er uddannet fra Det kgl Teater/
Operaen, har i mange år optrådt i ind og udland
med “Opera Entertainment” shows, og er kendt
for sin smukke stemme og alsidige, humørfyldte
optræden, Ulrich Stærk er Danmarks bedste
akkompagnatør og Kapelmester i de store operaopsætninger nærmest alle steder i landet i øjeblikket, Peter Piotr Gasior var for nylig aktuel som den musiske hovedrolle i Spillemand på en
tagryg, og tidligere koncertmester i bla. DR underholdningsorkester.
Entré kr. 100,10

Mandag den 31. januar kl. 14.00

Foredrag med Thomas Harder
Thomas Harder.

Adjungeret professor ved CBS, cand.mag. i
italiensk og historie. Thomas er opvokset i en
dansk-italiensk familie i København, hvilket
gjorde det både naturligt og til dels nødvendigt
for ham at interessere sig for sprog, dets forskelle
samt hvordan forskellige kulturer hver især fortolker verden. Han er uddannet i konferencetolkning ved Handelshøjskolen i København, og har
senere haft en karriere, der startede med litterær
oversættelse, som siden udvidede sig med forfattervirksomhed, konferencetolkning, journalistik, litteratur- og tv-anmelderi. Thomas har forfattet
bøger om mafiaen, Italien, italiensk mad, Rom og den danske folkelighed.
Han appellerer til et bredt publikum, og har foredrag som bl.a. spænder lige
fra gymnasier til universiteter og fra danske virksomheder til foreninger.

Besættelsen i billeder

Med afsæt i sin store bog Besættelsen i billeder (L&R,
2015) viser Thomas Harder udvalgte fotografier fra
besættelsen. Han fortæller om sit arbejde med bogen,
der omfatter flere end 600 billeder, hvoraf en del ikke
har været offentliggjort. Thomas Harder fortæller om
alt det, man får at vide, hvis man ser grundigt nok på
de billeder, som man ellers betragtede som velkendte.
Bliv klogere på de billeder, der ikke forestiller det, som
du hidtil troede, at de forestillede. Thomas Harder
fortæller om falske eller konstruerede billeder og om,
hvordan samlere, f.eks. på Facebook-grupper og andre
uofficielle eksperter, kan hjælpe med at identificere
motiver, personer og steder.
Entré kr. 50,-

BABYSALMESANG

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.

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.

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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GUDSTJENESTER
10.
17.
24.
31.

oktober
oktober
oktober
oktober

19. søndag efter trinitatis
20. søndag efter trinitatis (indsættelse af ny præst)
21. søndag efter trinitatis
22. søndag efter trinitatis

10.30
10.30
10.30
10.30

07.
14.
21.
28.

november
november
november
november

Allehelgensdag
24. søndag efter trinitatis
sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent (Kirkens 40 års fødselsdag)

10.30
10.30
10.30
10.00

05.
12.
19.
24.
24.
25.
26.

december
december
december
december
december
december
december

2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Juleaften
Juleaften
Juledag
Anden juledag

10.30
10.30
10.30
14.00
15.30
10.30
10.30

01.
02.
09.
16.
23.
30.

januar
januar
januar
januar
januar
januar

Nytårsdag
Helligtrekonger søndag
1. søndag efter helligtrekonger
2. søndag efter helligtrekonger
3. søndag efter helligtrekonger
4. søndag efter helligtrekonger

16.00
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
12

Søndag den 19. december kl. 14.00

Juletræsfest med Julebanden
Julebanden Præsenterer: Drillenissen Julle og Julemanden
Drillenissen Julle laver trylleshow for de kære børn og så
kommer julemanden og hilser på børnene.
Vi laver sanglege og vi samles om det pyntede juletræ til dans
og svingom. Der vil være julehygge inden showet og efter
showet er der godteposer til alle børn.
Det er gratis at deltage, dog skal man hente billetter på
Kirkekontoret inden den 6. december.

