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PRAKTISKE OPLYSNINGER

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.

Sognepræst
Jim Bentzen Christiansen
Kirkebogsførende
Tlf. 51 51 35 57
E-mail: jc@km.dk
Træffes efter aftale (Mandag er fridag)

Sognepræst
Lisbeth Lundbech
Tlf. 51 85 39 35
E-mail: lilu@km.dk
Træffes efter aftale

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. 

Kirkekontoret:
Kordegn Charlotte Raunkilde
Boholtevej 97, 4600 Køge
Tlf. 56 66 09 56
E-mail: chr@km.dk
Kontortid: 
Mandag, tirsdag, og fredag kl. 9 - 13,
torsdag kl. 9 - 15. Onsdag lukket

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

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

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

Formand for menighedsrådet
Arne T. Hansen
Tlf. 52 50 33 82
E-mail: arne.ath@gmail.com

Kirkeværge/ Næstformand
Bent Larsen
Tlf: 29 88 93 91
Mail: rose.post@webspeed.dk

Boholte Kirkeblad
Udgives af menighedsrådet i 
Boholte Sogn. 

Ansvarshavende: Arne T. Hansen
Nyt stof til næste nummer inden
den 20. april 2022.

Kirkens hjemmeside: 
www.boholtekirke.dk

MENIGHEDSRÅDS-MØDER

SE DEN ”NYE” HJEMMESIDE

Torsdage den 17. februar, den 17. marts, den 21. april og
den 19. maj. Alle møder kl. 17.00
Læs alle dagsordner og referater på www.boholtekirke.dk 

www.boholtekirke.dk 
er blevet opdateret, fornyet, blevet inspirerende og giver
et nuanceret billeder af Boholte Sogn.Layout: lars@hartig.dk • Tryk: Stibo Complete



3

MENIGHEDSRÅDSFORMANDEN

Så har vi taget hul på 2022, og
hvad bringer det så?
Det bliver spændende om Coronaen slipper sit tag og vi igen får en normal 
hverdag.

Men først lidt om året der svandt.

2021 var på mange måder et mærkeligt år

Gudstjenester med begrænsninger, afspritning, mundbind. Så måtte vi 
ikke synge og ingen nadver. Heldigvis blev det bedre og som året gik, hvor 
de fleste er blevet vaccineret, blev der åbnet for mere normale muligheder. 
Vi fik efterhånden konfirmeret alle vore konfirmander med de begræns-
ninger, der var.

Efter sommeren fik vi med stor glæde ansat vores nye sognepræst Jim 
Bentzen Christiansen, og der var indsættelsesgudstjeneste søndag den 17. 
oktober med efterfølgende reception, hvor menigheden havde lejlighed til 
at hilse på Jim. Det var en glædens dag.

Den 28. november, første søndag i advent. Her kunne vi så fejre kirkens 
40 års fødselsdag. En dag vi havde glædet os til. Til trods for et afbud fra 
Biskoppen, blev det en festlig og højtidelig begivenhed.

Forud for gudstjenesten blev kirkens nye Dannebrogfane indviet, fanen er 
skænket af Danmarks-Samfundet. Sognepræst Jim Bentzen Christiansen 
stod for gudstjenesten i et særdeles velbesøgt kirkerum.

Efterfølgende var der en sammenkomst for alle i menighedssalen med et 
lækkert traktement. Det blev god dag og tak til personalet for et flot arran-
gement.

Kirkebladet
Fuld af optimisme kunne vi i starten af oktober sende 
et nyt kirkeblad i postkasserne. Igen var der musik og 
foredragsarrangementer. 

Her skal nævnes foredrag om ”Det gemte Anatolien 
og den tidlige kristendom”, Jazzkoncert med Martin Stummanns Band 
med Deborah Herbert. Foredrag af Bodil Jørgensen. Koncert med Musi-
calOrkestret og sangsolist Johanne Milland.

Julekoncert med kirkens børnekor og Boholte Kantori under ledelse af 
Anne Beth, Nikolaj Skaaning og Henry Lindner. Også Sang-Cafeen med 
Nikolaj Skaaning genopstod med fuld kraft. Dejlige arrangementer.

Lidt malurt er der dog, Coronaen er blusset op igen og nye restriktioner 
gør at vi har måtte aflyse Nytårskoncerten med Dorthe Elsebet, som om-
talt andet steds i bladet kommer Dorthe Elsebet med en koncert i starten 
af maj. 

Det kirkeblad du sidder med i hånden, rummer en række forskellige arran-
gementer som udover 
koncerter og foredrag 
også de populære 
Spaghettigudstjenester 
i en ny indpakning 
Gud og Mad.

Aktiviteter som vi glæ-
der os til at præsentere 
på de følgende sider.

Arne T. Hansen

Arne Torben Hansen
Formand
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AKTIVITETER

Februar
Gud og mad  Tirsdag den 1. februar  kl. 17.00

Morten fra Badehotellet foredrag med sang og musik 
 Tirsdag den 8. februar  kl. 19.00

Sang-Cafe med Nikolaj Skaaning  Torsdag den 17. februar  kl. 14.00

Fastelavn  Søndag 27. februar  kl. 10.30

Foredrag Peter Aalbæk Jensen  Mandag 28. februar  kl. 14.00
      LilleSyd i Herfølge

Marts
Gud og mad  Tirsdag den 1. marts  kl. 17.00

Koncert med Nikolaj Skaaning  Tirsdag den 15. marts  kl. 19.30

Noget om – Halfdan  Tirsdag den 29. marts  kl. 15.00
      ved Michael Abel

April
Koncert med DaCapo-koret  Søndag den 3. april  kl. 15.30

Måltidsgudstjeneste i Kirken Skærtorsdag den 14. april  kl. 17.00

Gud og mad  Tirsdag den 26. april  kl. 17.00

Forårskoncert, Kirkens egne kor  Torsdag den 28. april  kl. 19.00

Maj
Koncert med Dorthe Elsebet  Tirsdag den 10. maj  kl. 19.30

Sogneudflugt til Sorø  Søndag den 22. maj  kl. 08.30

Himmelske dage 2022  26. – 29. maj  

Efter 33 år i Jehovas Vidner  Tirsdag den 31. maj  kl. 14.00

Juni
Sang-cafe  Tirsdag den 7. juni  kl. 19.30

Festgudstjeneste med 
Danmarkssamfundet  Onsdag den 15. juni

Fastelavn i Boholte Kirke i 2014. Arkivfoto.
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NY PRÆST PRÆSTENS KLUMME

Ny sognepræst i Boholte sogn, 
Lisbeth Lundbech
Fra den 7. januar og indtil videre 
har biskoppen ansat mig som 
vikarierende sognepræst i Boholte 
kirke, hvilket jeg glæder mig meget 
til. Jeg hedder Lisbeth Lundbech, 
er 69 år og holder meget af præste-
gerningen med alle dens facetter.

Egentlig gik jeg på pension for et par år siden, men det er nu 
ikke sådan, når gamle cirkusheste lugter savsmuld!

Pensioneringen har langtfra været et farvel til præstegernin-
gen – jeg har undervist konfirmander i Benløse, haft en del 
enkeltstående tjenester i såvel Ringsted-Sorø som Tryggevæl-
de provsti og i efteråret vikarierede jeg på halv tid i Fens-
mark-Rislev pastorat i Næstved provsti. I Boholte er jeg også 
ansat på halv tid. Inden pensioneringen var jeg i knap 35 år 
kirkebogsførende sognepræst i Bringstrup-Sigersted-Gyrstin-
ge pastorat i Ringsted-Sorø provsti, så jeg har heldigvis et rigt 
og langt ”præsteliv” at trække på.

Jeg er gift med Sven Lundbech. Vi bor i Jystrup i nærheden af 
Borup og har 2 voksne børn, en svigersøn og det dejligste lille 
barnebarn.

I fritiden går jeg lange ture, dyrker vores lille have og går til 
klaverspil, hvilket er meget udfordrende. En del selskabelig-
hed bliver det også til. Så der er rigeligt at se til.

Lisbeth Lundbech

Efter tre måneder som sognepræst ved Boholte 
Kirke, begynder jeg at kende det nye sted. 

Først vil jeg sige tak til alle, der har taget så vel imod min hustru og mig. 

Desværre blev kirken, og vi alle, hen over julen ramt af nye restriktioner. Det betød dog 
ikke så meget for kirkens tjenester og arrangementer, der i stor udstrækning kunne gen-
nemføres som planlagt. Men vi ved kirken mærkede en frygt og nervøsitet blandt menig-
heden. At det er sådanne, er meget forståeligt. Dog vil jeg nævne at der også blandt børn 
og unge syntes at være en frygt, som jeg tænker, at vi bør hjælpe dem med at håndtere.

Når jeg bevæger mig gennem sognet, er det slående så mange man møder med en barne-
vogn, og det er tydeligt at Boholte er et sted med mange børn. Vi vil derfor i den kom-
mende periode tage initiativ til at styrke kirkens tiltag over for børn og børnefamilier. 
Blandt andet vil der i foråret være tre børne-familiegudstjenester med spisning, vi har 
kaldt dem ’Gud og mad’.

Kernen i kirkens arbejde er gudstjenesten om søndagen og også her vil der være et nyt 
tiltag, som jeg har kaldt ’Søndagens tekster om tirsdagen’. Jeg oplever og hører ofte at de 
tekster, der prædikes over om søndagen er skrevet i et svært og ikke nutidigt sprog. Det 
er vel rigtigt, men de bibelske tekster kan noget og har kunnet det de sidste 2000 år. De 
har øvet stor indflydelse på vores måde at tænke, vores kultur og det samfund vi lever i. 
Så hver tirsdag formiddag vil det være muligt, sammen med andre, at læse og samtale om 
den kommende søndags tekster.

De første kristne havde ikke kirker, som vi kender det, men mødtes ofte i private hjem 
for der at dyrke den nye kristne tro. Dengang var det helt centralt at man spiste sammen, 
man kan sige at gudstjenesten med dens ritualer var et måltidsfællesskab. Det vil vi også 
prøve i Boholte Kirke og har derfor skærtorsdag en spisegudstjeneste.

Så kom glad, det bliver et spændende forår i Boholte Kirke og vi glæder os til at se dig 😊
Jim Bentzen Christiansen
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Søndagens tekster
Hver tirsdag mødes vi kl. 10.30 i menig-
hedslokalet over en kop te/kaffe til en sam-
tale om de tekster, der danner rammen om 
den kommende søndagsgudstjeneste. Tjek 
sogn.dk/boholte eller www.boholtekirke.
dk for datoer og evt. aflysninger.

Gud og mad
’Gud og mad’ er en børne-familiegudstjeneste, hvor kirkens børnekor med-
virker. Gudstjenesten er tilrettelagt for børn med sang, bøn og fortælling 
og varer ca. 1/2 time. Efter gudstjenesten spiser vi sammen - spaghetti eller 
noget andet godt! 

Tirsdag den 1. februar kl. 17.00

Tirsdag den 1. marts kl.17.00

Tirsdag den 26. april kl.17.00
Deltagelse er gratis, men det vil være rart med en tilkendegivelse, hvis 
du/I deltager i spisningen. 
Det gøres til kirkekontoret på telefon 5666 0956 eller mail: chr@km.dk.

Fastelavn
Vi begynder med 
en børne-fami-
liegudstjeneste, 
hvor Børnekoret 
medvirker. Efter 
gudstjenesten slår 
vi katten af tønden 
i menighedssalen 
og får kaffe, kakao 
og fastelavnsboller. Hvem skal vi kåre som kattedronning og kattekonge, 
og hvem er mon bedste udklædte? Vi håber, at alle børn og voksne kom-
mer iført det kreative ’outfit’. Der vil være godteposer til alle børn.

Søndag den 27. februar kl. 10.30

Deltagelse er gratis.

 

Måltidsgudstjeneste i Boholte Kirke
Der bliver alt hvad der hører en gudstjeneste til: Salmer, bøn, læsninger og 
en prædiken. Men denne dag har vi valgt, at det bliver lidt anderledes, idet 
vi i kirken samles om et bord og spiser en middag sammen.

Skærtorsdag den 14. april kl. 17.00
Deltagelse er gratis, men det vil være rart med en tilkendegivelse, hvis 
du/I deltager i spisningen. 
Det gøres til kirkekontoret på telefon 5666 0956 eller mail: chr@km.dk.

SÆRLIGE ARRANGEMENTER
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER

Tirsdag den 1. februar kl. 17.00
Gud og mad
’Gud og mad’ er en bør-
ne-familiegudstjeneste, hvor 
kirkens børnekor medvirker. Gudstjenesten er tilrettelagt for børn med 
sang, bøn og fortælling og varer ca. 1/2 time. Efter gudstjenesten spiser vi 
sammen - spaghetti eller noget andet godt! 

Tirsdag den 1. marts og tirsdag den 26. april kl. 17.00
Deltagelse er gratis, men det vil være rart med en tilkendegivelse, hvis 
du/I deltager i spisningen. 
Det gøres til kirkekontoret på telefon 5666 0956 eller mail: chr@km.dk.

Tirsdag den 8. februar kl. 19.00
Morten Hemmingsen
foredrag med sang og musik

Bedre kendt som Morten fra Badeho-
tellet. I foredraget fortæller Morten 
om, hvordan serien bliver til. Både med 
anekdoter fra optagelserne, og hvordan 
han arbejder med karakteren Morten, 
der går fra husmandssøn over skibsre-
der til aktiv frihedskæmper. Undervejs 
synger han nogle af seriens - og tidens 
- sange, og vi tager en fælles snak om 
serien og dens budskaber.
Entre kr. 50,-

Torsdag den 17. februar  kl. 14.00   
SANG-CAFÉ
Nikolaj Skaaning sidder ved klaveret. Nikolaj har 
tilrettelagt 1. afdeling med sange fra højskole-
sangbogen, samt fællessang. Der vil være indlagt 
en pause. I denne afdeling vil Nikolaj lade hatten 
gå rundt til sangønsker i den næste afdeling. Vel 
mødt til sangcafé.

Entré kr. 20,-

Søndag 27. februar kl. 10.30
Fastelavn
Vi begynder med en børne-familie-
gudstjeneste, hvor Børnekoret medvir-
ker. Efter gudstjenesten slår vi katten af 
tønden i menighedssalen og får kaffe, 
kakao og fastelavnsboller. Hvem skal vi 
kåre som kattedronning og kattekonge, 
og hvem er mon bedste udklædte? Vi 
håber, at alle børn og voksne kommer 
iført det kreative ’outfit’. Der vil være 
godteposer til alle børn.
Deltagelse er gratis, men det vil være 
rart med en tilkendegivelse, hvis du/I 
deltager i spisningen. 
Det gøres til kirkekontoret på telefon 
5666 0956 eller mail: chr@km.dk.
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER

Tirsdag den 15. marts kl. 19.30
Koncert med Nikolaj Skaaning 

Pianist og sanger Nikolaj Skaaning er solist ved 
denne her koncert. Nikolaj er kendt af mange i 
Køge og omegn for sit virke som musiker i flere 
forskellige sammenhænge. Han behersker stort set 
alle musikalske genrer. Koncerten er i to afdelin-
ger. Musikken bliver en bred vifte af klavermusik, 
solosang og lidt fællessang med publikum. Der vil 
være musik af bl.a. Beethoven, Amanda McBroom, 
Johann Pachelbel og Chaplin.
Entré kr. 50,-

Søndag den 3. april kl. 15.30
Koncert med DaCapo-koret
Der er lagt op til en spændende korkoncert med DaCapo denne søndag 
eftermiddag. Bl.a. akkompagneret af den lokale pianist, Nikolaj Skaaning 
opfører DaCapo-koret John Høybye og Johannes Møllehaves oratorium, 
”Josefs Drømme”. Det er en af de kendte og allermest elskede fortællinger 
fra bibelen. Her genfortalt på bedste vis af Johannes Møllehave med fikse, 
humoristiske og overraskende rim og finurlige ordsammensætninger.
Det hele sat i iørefal-
dende musik af kompo-
nisten, John Høybye, 
som her endnu engang 
viser sine store evner til 
at skrive velklingende 
og seriøs rytmisk musik. 
Entré kr. 50,-

Mandag den 28. februar kl. 14.00
Peter Aalbæk Jensen fortæller om LilleSyd

NY BY, NYT LIV - en bydel for 5000 
mennesker i Herfølge Vest

Vi har kunnet læse om det i aviserne, men her får vi 
mulighed for både at stille spørgsmål til og få svar af 
”byplanlæggeren” selv.

Entré 20,-

Tirsdag den 1. marts kl. 17.00  • Gud og mad

Tirsdag den 29. marts kl. 15.00
Noget om – Halfdan ved Michael Abel
Halfdan Rasmussen døde jo for nogle år siden, men 
han efterlod heldigvis sit digterværk til glæde for 
mange. Ikke mindst Halfdans både morsomme og 
tankevækkende ”Noget om – viser” lever fortsat i 
bedste velgående. I programmet, der har karakter af 
et viseforedrag, synger Michael Abel en række viser 
og fortæller ind i mellem om Halfdan Rasmussens 
liv og digtning.
Entre kr. 20.-
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER

Skærtorsdag den 14. april kl. 17.00
Måltidsgudstjeneste i Boholte Kirke
Der bliver alt hvad der hører en gudstjeneste til: Salmer, bøn, læsninger og 
en prædiken. Men denne dag har vi valgt, at det bliver lidt anderledes, idet 
vi i kirken samles om et bord og spiser en middag sammen.
Deltagelse er gratis, men det vil være rart med en tilkendegivelse, hvis 
du/I deltager i spisningen. 
Det gøres til kirkekontoret på telefon 5666 0956 eller mail: chr@km.dk.

Torsdag den 28. april kl. 19.00
Forårskoncert
Medvirkende: Boholte Kantori, Børnekoret
Per Dybro Sørensen - guitar, 
Nikolaj Skaaning - klaver, Henry Linder - dirigent
Musik af Svend S. Schultz, Einar Trarup Sark, 
Erling Kullberg, Tina Buchholtz, Ole Uglit Jensen. Fællesange af Weyse og 
Ingemann.                                                                                                            Gratis

Tirsdag den 10. maj kl. 19.30
Koncert med Dorthe Elsebet
En festlig, smuk og fornøjelig koncert med Sopranen Dorthe Elsebet, 
Pianist og kapelme-
ster Ulrich Stærk og 
soloviolinist Piotr 
Gasior. 
En koncert vi på 
grund af Coronaen 
har måtte udskyde 
flere gange og som vi 
glæder os til.
Entre kr. 50,-

Tirsdag den 26. april kl. 17.00  •   Gud og mad
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER

26. – 29. maj
Himmelske dage 2022
Danmarks største kirkefestival rykker i 2022 til Roskilde. Stiftet er vært 
for denne store fælleskirkelige begivenhed, der finder sted hvert tredje år i 
Kristi himmelfartsferien.

Besøg
 Himmelske Dage på
 himmelskedage.dk

Tirsdag den  31. maj kl. 14.00
Jette Seidenschnur: Mit liv i frihed
- efter 33 år i Jehovas Vidner
Jette Seidenschur vil fortælle hendes gribende for-
tælling om hendes tidligere liv, der var bundet op 
på et utal af regler og forbud, hvor hun forsøgte at 
leve som rettroende vidne. Hør ydermere hvilken 
konsekvenser det har haft at forlade Jehovas vidner.
Entre kr. 20,00

Torsdag den 7. juni  kl. 19.30   
SANG-CAFÉ
Nikolaj Skaaning sidder ved klaveret. Nikolaj har 
tilrettelagt 1. afdeling med sange fra højskole-
sangbogen, samt fællessang. Der vil være indlagt 
en pause. I denne afdeling vil Nikolaj lade hatten 
gå rundt til sangønsker i den næste afdeling. Vel 
mødt til sangcafé.
Entré kr. 20,-

15. juni
Festgudstjeneste med
Danmarkssamfundet

Søndag den 22. maj kl. 8.30
Sogneudflugt til Klosterkirken i Sorø
Vi mødes foran Boholte Kirke for at køre til Klosterkirken i Sorø, 
her deltager vi i gudstjenesten og efterfølgende får vi en rundvisning 
og foredrag om resultatet af det fantastiske renoveringsprojekt der er 
foregået de seneste 3-4 år. Herefter drager vi videre til Parnas for at 
indtage en hyggelig frokost inkl. en øl eller sodavand og efterfølgende 
kaffe. Efter frokosten er der lejlighed til en tur i den smukke park.
Billetter kr. 200,- kan købes på kirkekontoret. 
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BABYSALMESANG         KORENE

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 børnekoret.

Koret medvirker i løbet af året 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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GUDSTJENESTER

    PRÆST: 

Februar:

 01.  februar  Gud og mad  Jim Bentzen Christiansen kl. 17.00                                                  

 06. februar  Sidste søndag efter
   hellig tre konger  Lisbeth Lundbech kl. 10.30

 13.  februar  Septuagesima Jim Bentzen Christiansen kl. 10.30

 20.  februar  Seksagesima   Jim Bentzen Christiansen kl. 10.30

 27.  februar  Fastelavn Jim Bentzen Christiansen     kl. 10.30

Marts:

 01.  marts  Gud og mad      Jim Bentzen Christiansen kl. 17.00

 06.  marts  1. søndag i fasten Lisbeth Lundbech  kl. 10.30

 13.  marts  2. søndag i fasten Lisbeth Lundbech  kl. 10.30 

 20.  marts  3. søndag i fasten Jim Bentzen Christiansen     kl. 10.30

 27.  marts  Midfasten Jim Bentzen Christiansen     kl. 10.30

April:

 03.  april  Mariæ bebudelses dag Jim Bentzen Christiansen    kl. 10.30

 10.  april  Palmesøndag Jim Bentzen Christiansen kl. 10.30

 14.  april  Skærtorsdag Jim Bentzen Christiansen/

                         Lisbeth Lundbech                kl. 17.00

 15.  april  Langfredag       Jim Bentzen Christiansen kl. 10.30

 17.  april  Påskedag Lisbeth Lundbech   kl. 10.30

 18.  april  Anden påskedag Jim Bentzen Christiansen kl. 10.30                                                

 24.  april  1. søndag efter påske Lisbeth Lundbech kl. 10.30

 26.  april  Gud og mad Jim Bentzen Christiansen kl. 17.00

Maj:

 01.  maj  2. søndag efter påske Jim Bentzen Christiansen kl. 10.30                                                  

 08.  maj  3. søndag efter påske Lisbeth Lundbech     kl. 10.30                                                  

 13.  maj  Bededag (Konfirmation) Jim Bentzen Christiansen kl. 11.00

 14.  maj  (Konfirmation)  Jim Bentzen Christiansen kl. 11.00

 15.  maj  4. søndag efter påske Lisbeth Lundbech kl. 10.30

 22.  maj  5. søndag efter påske Jim Bentzen Christiansen kl. 10.30

 26.  maj  Kristi himmelfarts dag Lisbeth Lundbech                kl. 10.30

 29.  maj  6. søndag efter påske   Jim Bentzen Christiansen kl. 10.30         

April fortsat:


