
KIRKEKONTORET HAR ÅBENT:
Mandag-tirsdag og fredag kl. 9.00-13.00. Torsdag kl. 12.00-15.00
Mail: chr@km.dk – www.boholtekirke.dk
Boholtevej 97 – 4600 Køge – Tlf. 56 66 09 56

Dette er det første 
indlæg hvor jeg på 
vegne af menigheds-
rådet, vil orientere om 
nogle nyskabelser vi 
har besluttet.

Vort Kirkeblad som 
blev udgivet 3 gange 
årligt, har vi valgt at 
indstille. Hvorfor nu 

det? Der har været mange overvejelser inden 
vi traf beslutningen. Vi har ikke økonomi til 
både at udgive et kirkeblad og annoncere i 
Ugeavisen. 

Vi har også lært meget af Corona-krisen
Corona-krisen har lært os vigtigheden af at 
kommunikere hurtigere og med kort varsel 
at kunne ændre og supplere det fastlagte 
program. Vi vil med den nye aftale annoncere 
hver 14. dag. Sagt på en anden måde, i stedet 
for tre gange årligt, vil vi nu orienterer 26 
gange årligt om kirkelige handlinger, kon-
certer, foredrag og Sang-Cafe.

Vi kan mere udførligt fortælle om alle de 
spændende aktiviteter der foregår i Boholte 
kirke. Det er Baby-salmesang, Gud og mad, 
Børnekor, Boholte Kantori, Litteraturgruppen 
og Hyggeklubben. 

Det bliver ligeledes mulig at fortælle om ar-
bejdet i Diakoniudvalget, Grønkirkeudvalg, og 
de øvrige stående udvalg.

Boholte Kirkes hjemmeside www.bohol-
tekirke.dk bliver ligeledes opdateret en gang 
om ugen og du kan også møde os på Face-
book. 

Der er i øvrigt en række nye og spændende 
tiltag på vej, som vi løbende vil orientere om.  
Den nye beslutning er i overensstemmelse 
med vort ønske som grøn kirke at tænke på 
miljøet. 

Arne T. Hansen

2. pinsedag vil være en udendørs-
gudstjeneste.

Børnekoret medvirker ved gudstjenesten.
Hvis vejrguderne ikke er med os, vil vi 
selvfølgelig � ytte gudstjenesten ind i kirken.

Efter gudstjenesten vil der være pølser til alle 
fra Pølsevognen.

Så kom og vær med til en dejlig gudstjeneste 
i det fri.

Nikolaj Skaaning har tilrettelagt 1. afdeling, 
som består af fællessange fra bl.a. 
højskolesangbogen.

I pausen lader Nikolaj hatten gå rundt til 
sangønsker efter kaffen.
ENTRE kr. 20,00 

Danmarks-Samfundet Lokalforening for Køge & 
Omegn inviterer til Flagfestgudstjeneste i 
Boholte kirke.
Det er dejligt igen i år – efter 2 års nedlukning 
– på Valdemarsdag at fejre Dannebrog med 
musik og sang og faner til foreninger og 
organisationer.
Greve Pigegarde vil tage opstilling og spiller i 
Boholte Center kl. 18.00. Derefter marcheres 
med musik til Boholte kirke, hvor indbudte og 
fremmødte fanebærere tager opstilling med 
faner kl. 18.30.

Til afslutning er der reception i kirkens foyer 
med sandwich og forfriskning.

ALLE ER VELKOMNE.

5. juni Pinsedag kl. 10.30
v/Lisbeth Lundbech

6. juni Anden pinsedag kl. 10.30              
 v/Jim Bentzen Christiansen

12. juni trinitatis søndag kl. 10.30                
v/Jim Bentzen Christiansen

19. juni 1. søndag efter trinitatis kl. 10.30     
v/Jim Bentzen Christiansen

26. juni 2. søndag efter trinitatis kl. 10.30    
v/Jim Bentzen Christiansen

3. juli 3. søndag efter trinitatis kl. 10.30     
v/Jim Bentzen Christiansen

10. juli 4. søndag efter trinitatis kl. 10.30     
v/Lisbeth Lundbech

Hvis man ikke selv kan klare at komme til guds-
tjenester og kirkelige handlinger er man 
velkommen til at benytte kirkebilen, såfremt 
man bor i sognet. Den bestiller man ved at ringe 
til Dan Taxi tlf. 4848 4848 og sige, at man gerne 
vil have en kirkebil til Boholte Kirke.

Formandens klumme Gudstjenester:

2. pinsedag den 6. juni kl. 10.30
Gudstjeneste i det fri

Torsdag den 9. juni kl. 19.30 i 
Boholte Kirke - Sang-café

Onsdag den 15. juni kl. 19.00
Flagfest i Boholte kirke på 
Valdemarsdag

Kirkebilen


