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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 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. 

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: 
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 1. august 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

MENIGHEDSRÅDS-MØDER

23. maj, 13. juni, 22. august og 19. september. 
Alle møder kl. 18.00. Intet møde i juli.
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MENIGHEDSRÅDSFORMANDEN FARVEL FRA PRÆSTEN

Hermed en forårs- og sommerhilsen til Boholte Sogn
I skrivende stund titter solen frem og ind ad vinduerne. Selvom meteoro-
logerne ikke kan love vedvarende solskin og varme, så må man tro på, at 
foråret og sommeren er på vej.

Også her i kirken.

Vi har været igennem en vinter med mange og gode arrangementer, der for 
de flestes vedkommende har trukket mange af sognets beboere til kirken. 
Fra menighedsrådet skal lyde en tak til alle de, også udensognsbeboere, der 
altid støtter op om disse.

Nu indleder vi en ny sæson, også her håber vi, at vi har ramt rigtigt. 

Desværre sker der lidt ændringer i kirken fra 1. maj. Vores deltidsansatte 
præst, Maria Napier, rejser.

Stillingen i Boholte indebærer, at der udover denne - som præst hos os, 
skal tilknyttes noget andet . Det har igennem årene været meget forskel-
ligt: Fælles med Køge, sygehuspræst, kontakt til andre trosretninger og 
her sidst: Café Exit, et program, der skal støtte indsatte, der skal ud i det 
pulveriserende liv igen.

Maria har nu fundet et job som fuldtids fængselspræst. 

Vi er selvfølgelig kede af, at hun rejser; men har stor forståelse for det.

Heldigvis er solen så begyndt at indikere forår og sommer, hvilket også 
betyder, at kirkens aktivitetsprogram er mindre end i vintersæsonen. Vi 
håber så hen over sommeren at kunne ansætte en ny præst, der vil fortsætte 
nogle af Marias kirkelige aktiviteter her i Boholte Kirke.

Hermed vil jeg ønske alle i Boholte Sogn en god og velsignet sommer.
Jytte Bahn Petersen

Da jeg har valgt at søge nye udfordringer, stopper jeg som præst i Bohol-
te kirke 30. april. Jeg vil gerne sige tak for en dejlig tid i en kirke med et 
fantastisk højt aktivitetsniveau og en god og trofast menighed. Jeg har følt 
mig rigtig godt taget i mod fra starten af og har i min korte tid her, mødt 
utrolig mange søde og spændende mennesker, som jeg vil tage med mig 
videre i hjertet. 

Der er ingen tvivl om, at jeg kommer til at savne Boholte, og at jeg fra tid 
til anden vil komme forbi til arrangementer og til gudstjenester ved min 
gode præstekollega Torbjörn Stålander. 

Tak for nu. Maria Eva Napier
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MAJ 2019 JUNI 2019

Mandag den 27. maj kl. 14.00
Foredrag om slægtsforskning

Anette Hallev som er eftersøgningsekspert 
siden 2000 og stifter af eftersøgningstjenesten 
Genforening, kommer og fortæller om sin nye 
bog, der hedder ”Når døre åbnes”.
Vi vil få indsigt i eftersøgningstjenesten 
”Genforenings” verden udi eftersøgninger af 
mennesker.
Søgen i støvede kirkebøger og arkiver, tilmed 
online, 
når 
det er 
muligt. 

Hemmelige børn fra fortiden, måske 
endda arvinger, pludselig opdagede 
adoptioner og nulevende eftersøgte, 
der bliver kontaktet og får et ven-
depunkt i livet på et spiltsekund! – 
Heldigvis oftest af de gode.
Vi kommer også omkring nutidige 
udfordringer, etik og fremtid, og ikke 
mindst DNA. 
Foredraget er både med en snert af 
humor, historie, og der vil være plads 
til både spørgsmål og debat.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.

Søndag den 2. juni kl. 15.00
Kirsten og Kirkemusen
er en MUSikalsk interiør-guide, som på 
fornøjelig og oplysende vis fører børn og 
voksne rundt i kirkerummet.
Sagen er nemlig, at kirketjener Kirsten 
er så glad for sit arbejde….hvis bare ikke 
hun skulle være alene i kirken, for hun er 
bange for mus. Og mus er der! En enkelt 
kirkemus, der er meget nysgerrig og ikke 
bryder sig om Kirsten larm, Kirsten snak 
og især Kirstens kost….dog bliver den mere og mere indtaget i Kirsten efter-
hånden, som hendes venlige natur kommer til udtryk.
Kirstens helt egen interiør-rap, akkompagneret af muse-stomp er startskud-

det til en hæsblæsende jagt på kryds 
og tværs rundt i kirken - lige indtil 
mus og menneske befinder sig ryg 
mod ryg foran knæfaldet. 
Hvor end Kirsten er kommet frem, 
har hun fortalt og perspektiveret til 
livets store øjeblikke – men her bli-
ver hun tavs…..
Varighed: max. 40 min. Efter fore-
stillingen vil Kirsten og kirkemusen 
lave en lille rytmisk workshop med 
børnene. 

Billetter kan købes på kirkekontoret. 
Kr. 20,00 pr. person.
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Mandag den 24. juni kl. 14.00 
Salmeforedrag ved Hans Anker Jørgensen

Dansk præst og salmedigter, født 1945. 
Sognepræst på Amager, i Tingbjerg og på Islands 
Brygge i København i årene 1976-2005. 
Har udgivet salmesamlingerne: Til fælles sang 
(1986), Kærlighedens søn (1999), Frømandens 
kys (2006), Du siger det med blomster (2014) og 
Du skal se dit land fra Vejrhøj før du dør (2015). 
Jørgensens salmer vidner om en fortsat optagethed 
af kristendommen som en kilde til forandring ikke 
blot for den enkelte men også i de samfundsmæs-

sige og politiske sammenhænge, hvor uretfærdighed og udbytning finder 
sted. Jørgensen er repræsenteret med seks salmer i Den Danske Salmebog, 
og hans salmer er desuden trykt i en række sang- og salmebøger fra de sene-
ste årtier. Ved dette foredrag vil hans Anker Jørgensen fortælle om sine 
sange, og vi skal selvfølgelig synge nogle af dem.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.

JUNI 2019 AUGUST 2019

Mandag den 26. august kl 14.00
Navnet Melchior siger de fleste af os noget 

Når vi så sætter fornavnet, Bent, på er ingen vist i tvivl om, at der tænkes på 
den tidligere overrabiner i Danmark. Igennem mange år altså det samlende 
punkt for den danske jødedom, Det mosaiske Troessamfund i København.
Selv om han efterhånden er blevet en ældre herre, har han sagt ja til at 
komme i Boholte Kirke og netop fortælle os om sit lange liv.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.

Mandag den 17. juni kl. 19.30 
SANG-CAFÉ med Nikolaj 
Nikolaj Skaaning sidder ved klaveret. Nikolaj har
tilrettelagt 1. afdeling med sange fra højskolesang-
bogen, 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.

Toraen er den bibel, der læses i synagoen.
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Mandag den 30. september kl. 14.00                                                                                                                                         
Foredrag af Stina Larsen

Organtransplantation er et ord, der i vor 
tid er blevet meget aktuelt. Der er sket 
meget siden en sydafrikansk læge trans-
planterede et hjerte på en patient.
Men hvad 
er det så, og 
hvordan er 
det at være 
transplante-
ret?
Stina Larsen, 

Køge kommer og fortæller os om det. For 
Stina, der stod midt i sit liv med mindre børn, 
var det en stor gave, at kunne modtage en lever 
fra en donor.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.

SEPTEMBER 2019

Tirsdag den 24. september kl. 19.30 
SANG-CAFÉ med Nikolaj 
Nikolaj Skaaning sidder ved klaveret. Nikolaj har
tilrettelagt 1. afdeling med sange fra højskolesang-
bogen, 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.

Mandag den 9. september kl. 19.00
Sogneaften med Stig Lauritsen 
Vi får besøg af havedesigner Stig Lauritsen. Stig Lauritsen er uddannet arki-
tekt, men har hele sit liv været optaget af blomster, såvel vilde som dyrkede. 
Stig er kendt som både skribent, idemager, foredragsholder og ikke mindst 
fra TV-2s udsendelser ”Have haves”. Til daglig huserer Stig i Paradehuset 
og Orangeriet på Gisselfeldt sammen med Greg. Stig Lauritsen vil i sit fore-
drag fortælle om ”Paradisets Have”, han vil også fortælle om sit liv både på 
godt og ondt.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.
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Søndag den 29. september kl. 15.00
NOAHS ARK er
en musikalsk fortælling om 
glæde og håb. Den spilles af 
musikdramatiske ensemble 
TRIOfabula. Forestillingen 
handler om, hvordan glæden 
altid overlever. Hvordan håbet, 
i regnbuens farver, er en mani-
festation af det godes magt.
De fleste mennesker kender 
beretningen om Noah, syndfloden, arken og regnbuen, men i TRIOfabulas 
hænder får historien en ekstra musikalsk dimension. Den er nænsomt for-
talt med respekt for det bibelske forlæg - og selv de yngste kan være med.
Der vil være syn for sagn, latter og tårer, gys og håb.
Noahs Ark har siden premieren i 2002 været fast på TRIOfabulas støt vok-

sende repertoire. Et repertoire, der 
i dag altid tæller 7-8 turnerende 
forestillinger. Noahs Ark har spil-
let mere end 250 gange! Ensemblet 
er kendt for et intenst dynamisk 
lydsprog og har modtaget formid-
lingsprisen GERDA af Grevinde 
Alexandra for deres kulturformid-
ling til børn.
Varighed ca. 35 min. 

Billetter kan købes på kirkekonto-
ret. Kr. 20,00 pr. person.

SEPTEMBER 2019
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GRØN KIRKE UDVALG

Insekthoteller er
vigtigere end
nogensinde

Inspiration efter en artikel i Kristelig Dagblad 2019
Insekterne er ved at blive en truet dyreart. Det er et seriøst problem, der skal 
tages hånd om. Vi skal passe på Guds jord, og derved også de insekter der får 
hele jordens økosystem til at køre rundt.

”Insekterne er truede, og hvis ikke deres forhold ændrer sig dramatisk, risi-
kerer de at uddø inden for en overskuelig fremtid. Det viser et nyt studie, 
som den britiske avis The Guardian netop har beskrevet. Her har forskerne 
analyseret de bedste undersøgelser af insekternes udbredelse fra hele verden. 
Det nye sammenfattende studie tegner et alarmerende billede af de små 
krybs fremtid, for som det ser ud nu, risikerer insekterne nemlig at forsvin-
de helt inden for de næste 100 år.” Dette skriver Vibe Lønstrup i Kristelig 
Dagblad.

Det er især brugen af skadelige pesticider i landbruget der betyder stort ter-
ræntab for insekterne, sammen med forurening og klimaforandringer. 

Denne bekymrende udvikling har betydning for hele vores økosystem. For 

eksempel er kirkeuglen meget presset. Bestanddelen af kirkeugler i Danmark 
er foruroligende lille, grundet landbrugets udvikling af pesticider. Brugen 
af pesticider dræber utrolig mange insekter, som er kirkeuglens levebrød. 
Derved har de store tab af insekter de senere år allerede stor betydning for 
Danmarks økosystem, i det at mange dyr lever af disse insekter, der er essen-
tielle for opretholdelsen af dyrelivet generelt, samt bestøvning af planter.

Derfor er det nu, mere end nogensinde, vigtigt at bygge insekthoteller. I 
Boholte Kirkes grønne udvalg har vi hele to insektho-
teller på kirkens område, for blandt andet at beskytte 
insekterne mod den kolde vinter, så de igen kan udfolde 
sig til foråret. 

Hvis du har lyst til selv at bygge insekthoteller, så bliv 
inspireret af Boholte Kirkes to hoteller, der hænger på 
kirkens væg ved pergolaen.                                                              

Af Helle Lindegaard, Grøn Kirke Udvalg
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GUDSTJENESTER

Maj 2019

05. maj 2. søndag efter påske 

12. maj  3. søndag efter påske

19. maj  4. søndag efter påske

26. maj  5. søndag efter påske

30. maj  Kristi Himmelsfartsdag

Juni 2019

02. juni  6. søndag efter påske

09. juni  Pinsedag

10. juni  Anden pinsedag - udendørs gudstjeneste / pølsevogn

16. juni  Trinitatis søndag

23. juni  1. søndag efter trinitatis

30. juni  2. søndag efter trinitatis

Juli 2019

07. juli  3. søndag efter trinitatis

14. juli  4. søndag efter trinitatis

21. juli  5. søndag efter trinitatis

28. juli  6. søndag efter trinitatis

August 2019

04. august    7. søndag efter trinitatis

11. august    8. søndag efter trinitatis

18. august    9. søndag efter trinitatis

25. august  10. søndag efter trinitatis

September 2019

01. september  11. søndag efter trinitatis

08. september  12. søndag efter trinitatis - høstgudstjeneste

15. september  13. søndag efter trinitatis

22. september  14. søndag efter trinitatis

29. september  15. søndag efter trinitatis

29. september  Rytmiskgudstjeneste ved Torbjörn Stålander kl. 15.00

Gudstjenesterne vil blive annonceret i ugeavis og på hjemmesiden med 
præstens navn og tidspunkt. Hjemmesiden er www.boholtekirke.dk
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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

UNGDOMSKLUB
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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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