En folkemusikalsk rundrejse
Gospel Revolution
Wienerkoncerten
Julegaven fra menighedsrådet

August / September / Oktober / November / 2017
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sognepræst Torbjörn Stålander
Brombærvej 11, 4600 Køge.
Tlf. 61 68 18 18
E-mail: thos@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.
Sognepræst
Stillingen er vakant

Organist Henry Linder
Tlf. 53 51 66 00
E-mail: hl@boholtekirke.dk
Tirsdag er fridag.
Formand for menighedsrådet
Arne T. Hansen
Kaprifolievej 10, 4600 Køge
Tlf. 52 50 33 82
E-mail: arne.ath@gmail.com
Kirkekontoret
Kordegn Charlotte Raunkilde
Boholte Kirke, Boholtevej 97, 4600 Køge
Tlf. 56 66 09 56
E-mail: boholte.sogn@km.dk
Kontortid: Mandag-tirsdag kl. 9 - 13,
onsdag lukket, torsdag kl. 12-15 og
fredag kl. 9-13.

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: Arne T. Hansen.
Nyt stof til næste nummer inden
den 1. november 2017.
Layout: lars@hartig.dk
Tryk: Stenby Tryk, Taastrup
Kirkens hjemmeside:
www.boholtekirke.dk

Bemærk, at selv om kontoret er lukket om
onsdagen, indebærer det ikke, at man ikke
kan få foretaget kirkelige handlinger den
dag. Det er kun henvendelser til kirkekontoret, der er lukket for.
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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 Køge Taxa, tlf. 5665 3535, 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 og mandag skal man ringe senest fredagen før.

Ved fødsel/dåb/konfirmation/
vielse eller dødsfald

henvender man sig til kirkekontoret eller til en af præsterne.
Se telefonnumre nedenfor. Yderligere oplysninger kan fås på
kirkens hjemmeside www.boholtekirke.dk.

Boholte Kirkes Vision:
Fællesskab og dialog
- forankret i Boholte Kirke
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 fremtid. Tryk ”Synes godt om” før din nabo 

AKTIVITETER I BOHOLTE KIRKE
Datooversigt

Lørdag den 11. november kl. 15.00

Wienerkoncert

Tirsdag den 29. august kl. 19.30 Gospelkoncert........................... se side

4

Mandag den 4. september kl. 19.00 Sogneaften............................ se side

6

med Dorthe Elsebet og Wienertrioen

Søndag den 17. september kl. 15.00 Russiske Perler.................... se side

4

Tirsdag den 19. september kl. 14.00 Sang-Café............................ se side

8

Mandag den 25. september kl. 14.00 Foredrag Caminoen......... se side

6

Torsdag den 5. oktober kl. 19.00 Jazzkoncert............................... se side

4

Mandag den 9. oktober kl. 14.00 En butlers liv............................ se side

6

Mandag den 23. oktober kl. 19.00 Folkemusik............................. se side

4

Lørdag den 4. november kl. 15.00 Korkoncert............................. se side

5

Lørdag den 11. november kl. 15.00 Wienerkoncert.................... se side

5

Mandag den 13. november kl. 19.00 Sang-café............................. se side

8

Glæd jer til en vidunderlig wiener koncert,
med de dejligste toner fra musikkens højborg,
selveste Wien. Operette toner, smukt og underholdende sunget af sopranen operasanger
Dorthe Elsebet Larsen, uddannet fra Opera/
Det Kgl. Teater, og festlige stemningsfulde
wieneriske klange, fra Wienertrioen. Wienertrioen består af Niels Peter Gudbergsen på
violin, Martin Høier cello, og Peter Hougaard
flygel. De dygtige professionelle musikere har
som trio spillet sammen i mange år, og nyder

Torsdag den 16. november kl. 19.00 Reformationen.................. se side

5

Mandag den 11. december kl.14.00 Julestue................................. se side

6

Tirsdag den 12. december kl. 19.00 Jule Korkoncert................. se side

5

Lørdag den 16. december kl. 15.00 Julegaven............................... se side

5

at spille den wieneriske musik, der
går direkte i blodet
og spreder glæde
og smilet frem hos
publikum.
Koncerten er
sponsoreret af
Fonden Brand
af 1848.

MENIGHEDSRÅDS-MØDER
Torsdage kl. 19.00
den 21. september, den 26. oktober, den 23. november og den 14. december
Menighedsrådsmøder er offentlige.
Dagsorden kan findes på hjemmesiden 8 dage før mødet.

Vin og kransekage i pausen.
Entré kr. 50,00 som går ubeskåret til menighedsplejen.
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 29. august kl. 19.00

Torsdag den 5. oktober kl. 19.00

Køges gospelkor. er et fem stemmigt kor med tilknytning til
Boholte Kirke.
Vi samles om at synge livsbekræftende og glædessmittende gospelsang. Vi arbejder for at udbrede kendskabet til gospelmusik, såvel kirkeligt
som verdsligt og socialt. Vi synger både klasisk kendte numre som nyere og
danske fortolkninger. Vi er under ledelse af dirigent Heidi J. V. Larsen og
vores pianist er “The Boogie Dane” Lasse E. Jensen.
På dagen får vi besøg af ´Njoy
Gospel Singers er en 4-stemmig
gospelgruppe der kommer ud over
scenekanten. Deres fantastiske energi
og swingende rytmer er deres kendemærke.Du kan glæde dig til at swinge, danse og synge med på de svedige gospelnumre. Koret akkompagneres
af pianist Lasse Ebbeskov Jensen og dirigeres af Erik Olsen. Fri entré.

Orkestret med den autentiske lyd
fra 50´erne og 60´ernes Swing- og Jazzmusik

Jazzkoncert - Martin Stummanns Band

Koncert med Gospel Revolution

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. Martin
Stummann klaver og vibrafon, Brandur Øssursson saxofon og klarinet, Lars Ellehammer Hansen guitar, Isabella
Christensen kontrabas, Sven-Eli Lund trommer. Entre 50,00

Mandag den 23. oktober kl. 19.00

En folkemusikalsk
rundrejse

Søndag den 17. september kl. 15.00

Russiske Perler

En festlig folkemusik aften
dyglige spillemænd og en masse
anekdoter
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og
brød

Musik af Rimskij-Korsakov, Brodin,
Glazovnov, Stravinskij m. fl.
Medvirkende: Tatiana Kisselova, Sopran
Duo Pals / Thastum, Cello og Klaver
Henry Linder, Klarinet, Klaver og orgel
Entre kr. 50,00
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Lørdag den 4. november kl. 15.00

Tirsdag den 12. december kl. 15.00

Messe Basse af Gabriel Fauré. Musik for orgel og flygel, korsange af Gade,
Mozart og Fauré. Medvirkende: Boholte Kantori,
Henrik Bo
Hansen,
Orgel / Klaver.

Med Boholte Kantori, Boholte Børnekor,
Peter Brun, Henry Linder og
Nikolaj Skaaning. Fri entre.

Allehelgens korkoncert

Julekoncert

Henry Lindner,
Klarinet /
Orgel, Dirigent
Uffe Withen,
Baryton.
Fri entre

Lørdag den 16. december kl. 15.00

Torsdag den 16. november kl. 19.00

Julegaven fra menighedsrådet

Reformationen i ord, toner og billeder

Julekoncert med Tatiana Kisselova og Nikolaj Skaaning

Et trekløver bestående af
organist Henry Linder,
sognepræst i Jyderup Lars
Ulrik Jensen og lektor
emer. Birgitte Bech maner
en historie om Luther frem
gennem hans salmer i ny og gammel sprogdragt og nye og gamle melodier
og i den kunst, som reformatoren har inspireret til. Kom og bliv både
oplyst, underholdt og inspireret i en halvanden times forestilling, der også
byder på fællessang og en pause.

Julen er fuld af oplevelser, og selvom vi
har travlt med mange praktiske gøremål,
er december også fyldt med lyspunkter.
Familiehygge, julestuer, og julekoncerter.
Boholte kirke har en tradition for at give
menigheden en julegave. I år er julegaven en skøn julekoncert med to af vore
lokale stjerner, nemlig sopranen Tatiana
Kisselova og pianisten Nikolaj Skaaning.
Fri entre inkl. et glas vin i pausen. Dørene åbnes kl. 14.00.
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MANDAG EFTERMIDDAGE OG AFTENER
Mandag aften den 4. september kl. 19.00

Mandag eftermiddag den 9. oktober kl. 14.00

Sogneaften med Lucca og Nina

En butlers liv bag lukkede døre

For et års tid siden havde vi Lucca og Nina
på besøg. Det var en fantastisk aften – der
kom ca. 30 mennesker, men vi syntes at
I skal have muligheden én gang til. Lucca
beskriver det selv på denne måde: Så vil
Nina og jeg synge koncert i Boholte Kirke.
Jeg vil fortælle om, hvilke svære udfordringer jeg fik, grundet en svær barndom, men
også om, hvordan jeg kom ud på den anden side, og fandt en vej i livet. Jeg
vil læse nogle af mine digte op, samt synge nogle af mine egne sange. Nina
og jeg vil også synge nogle gospelsange. Vi glæder os meget til at se Jer alle, og
bringe håb og tro videre. Vi ses. Fri entre.

Karl Peter Andersen fortæller. Han kom i tjenerlære på Hotel Hvide Hus i Køge mens fritiden
gik med selskabsservering på Vallø Slotskro.
Værnepligten blev aftjent på Kongeskibet
Dannebrog, hvorefter han fik job som tjener
– og i en kort periode også restaurantchef – på
Hotel Vinhuset i Næstved. Han blev i 2000 –
lidt ved et tilfælde, som han selv beskriver det
– ansat som hushovmester for hofjægermester
Otto baron Reedtz-Thott på Gavnø Slot ...
”Jeg føler mig meget privilegeret, for jeg har hele
vejen været omgivet af dygtige og søde mennesker. Men samtidig har det været benhårdt
arbejde”, fortæller han. For som han forklarer, har der typisk været tale om
meget lange arbejdsdage med alskens arbejdsopgaver lige fra skjortestrygning over havearbejde til at skulle fungere som chauffør.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og brød

Mandag eftermiddag den 25. september kl. 14.00

Spanien er mit andet hjem

En fortælling om vandreture på Caminoen af Bruno
Martlev. Det er blevet til fire gange på Caminoen
siden Bruno startede som 76 årig. Første gang var på
800 kilometer som tog sin begyndelse i Jan Pied-dePort i Frankrig og gik over Pyrenæerne, en opstigning
på 20 kilometer. 2012 Camino Oortuges, fra Lisboa –
Porto – Santiago de Compostela, 700 kilometer
2013 Camino Finistere. Santigo- Finistyre – Muxia
2015 Langs kysten til Santiago de Compostela
Vi skal høre om nogle spændende oplevelser og se en
masse billeder. Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og brød.

Mandag eftermiddag den 11. december kl. 14.00

Julestue med
Luciaoptog

Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og
julekage
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HVAD LAVER DE I MENIGHEDSRÅDET ?
nu lykkedes at knytte Nikolaj mere fast til Kirken som sognemedhjælper
med musik som speciale. Han fortsætter naturligvis med Børnekor og
Babysalmesang. Men vi starter en Musikcafe i efteråret med Nikolaj ved
flyglet samt medvirker sammen med Torbjörn Stålander ved et par særlige
musikgudstjenester to søndage eftermiddage. Begge dele er omtalt her i
bladet.
Poul Erik Juhl der har bistået Nikolaj med Børnekoret har ønsket at fratræde og vi vil gerne takke Poul Erik for et godt samarbejde. I stedet har vi
ansat Peter Bruun der både er korleder og organist, vi glæder os til samarbejdet.
Arne T. Hansen, formand

I det seneste nummer af kirkebladet udtrykte jeg glæde over at vi var kommet godt i gang. Samarbejdet fungere til alles tilfredshed og vi følte nu er
der kommet ro på.
Så dukker der nye udfordringer op. Den 14. april modtog vi en opsigelse
fra vores ene præst Lars Ulrik Jensen, som den 15. maj skulle tiltræde en
stilling som sognepræst i Jyderup-Holmstrup pastorat. Vi har været meget
glade for det samarbejde vi havde, men har fuld forståelse for Lars Ulriks
ønske om en 100% stilling i det nye pastorat. Se i øvrigt en hilsen fra Lars
Ulrik Jensen andet steds i Kirkebladet.
Det giver os en række udfordringer. En masse formalia skal på plads, inden
vi kan opslå stillingen som ledig. Den 28. juni 2017 blev stillingen opslået
i Præsteforeningens blad og i den skrivende stund ved vi ikke hvor mange
ansøgere der kommer.
Det nye opslag er i lighed med tidligere en 75% i Boholte Sogn og 25%
vedrører religionsmøde og religionsdialog i Køge Provsti og Roskilde Stift.
Vi havde håbet på en 100% stilling.
Menighedsrådet har, for at fremme hele processen, besluttet at sælge
præsteboligen på Bellisvej, da det kræver en fornyet dispensation fra
Kirkeministeriet. Normalt er der ikke tjenestebolig til en overenskomst
ansat præst, og vi kan risikerer at bruge mange måneder på en dispensationsproces og derved forhale hele stillingsopslaget.
Vi håber naturligvis, at embedet bliver besat snarest. Foreløbig har vi den
glæde at vores vikar præst Anette Ejsing, er aktiv indtil 31. august og så
er Torbjörn Stålander tilbage efter endt orlov. De øvrige præster i Køge
Provsti deles om de øvrige tjenester. Se oversigten på bagsiden af bladet.
Vi præsenterer også et par nyskabelser i efterårets Kirkeblad.
Mange kender Nikolaj Skaaning, der i flere år har virket som leder af
Børnekoret og stået for Kirkens meget populære Babysalmesang. Det er
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TRE NYSKABELSER
Musik - Gudstjenester

Tirsdag den 19. september kl. 14 og
mandag den 13. november kl. 19.00

I skrivende stund har jeg studieorlov, og som I allerede ved, arbejder jeg
med spørgsmålene om, hvordan vi får flere mennesker i kirke. Én af de
ting som folk nævner, er musikken til gudstjenesterne.
De føler sig ikke mødt af den musik, der på nuværende tidspunkt bliver
spillet.
Derfor vil vi forsøge os med nogle alternative gudstjenester, hvor fokus på
musikken er et andet end de traditionelle salmer. Søndag den 8. oktober
og søndag den 5. november, vil vi derfor afholde musikgudstjenester med
inddragelse af klaver, guitar m.m. Begge dage kl. 15.00
Vi vil gerne bede om jeres hjælp og håber, at I dukker op og giver respons
på gudstjenesterne, så vi kan finde en model, der kan inspirere flere til at
komme i kirke. Dette er selvfølgelig ikke en ”aflysning” af højmessen, men
et supplement til de eksisterende gudstjenester.
Der er intet, der er ”helligt”, så alt er til debat…
Torbjörn Stålander

SANG-CAFÉ i Boholte Kirke

Kirkemusiker ved Boholte Kirke Nikolaj
Skaaning sidder ved klaveret. Nikolaj har
tilrettelagt 1. afdeling, som består af fællessange fra bl.a. højskolesangbogen.
I pausen lader
Nikolaj hatten gå
rundt til sangønsker
efter kaffen. Vel mødt til sangcafé i Boholte Kirke.

Strikkeklub - dåbsklude

Startede tirsdag den 11. juli og er
derefter 1. tirsdag i måneden.
Vi i Boholte Kirke vil gerne have
nogle damer, som har lyst til at
være med til at strikke dåbsklude.
Vi mødes i kirken tirsdag formiddag kl. 9.30 til 11.30.
Dåbskluden gives til familien efter
dåben som et minde. Der er ingen
udgifter til garn og mønster, det
sørger Boholte Kirke for. Du skal dog selv tage strikkepinde med nr. 2,5
eller nr. 3. Der skulle kunne være 60 masker på pinden.
Der vil blive serveret kaffe, the og småkager.
Henvendelse til Kirsten Vedel telefon: 2539 8577
Eller Eva Christiansen telefon: 2839 2689
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PRÆSTERNES HJØRNE
En hilsen fra Lars Ulrik Jensen

At være kirke i det 21. århundrede!
I Danmark holder vi hver søndag formiddag gudstjeneste i over 2000 kirker landet over.

Tak for den tid, jeg fik lov at gøre tjeneste som
sognepræst i Boholte Kirke. Det har været
nogle spændende og intense år, hvor jeg fik lov
til at prøve kræfter med bl.a. kirkehøjskole,
visionsarbejde og børnegudstjenester. Mest
givende har dog mødet med sognets beboere
været. Jeg kommer til at savne jer. Jeg har valgt
at søge nye udfordringer, nu som fuldtidspræst i et landsogn i Jyderup og Holmstrup i
Vestsjælland. Tak til personale og menighedsråd for godt samarbejde.

Spørgsmålet er, om vi skal være kirke for dem, der
allerede er der, eller vi også skal være kirke for dem,
der evt. kunne tænke sig at være der. Hvis vi fortsætter med at være kirke for dem, der er der, skal
vi bare fortsætte med at være kirke på den måde vi
er i dag. Men hvis vi har lyst til at være kirke for dem, der ikke er der – så
er vi nødt til at se på nogle af de ting, som vi gør i kirken i dag. I skrivende
stund har jeg studieorlov og har fået nogle svar fra de mennesker, som ikke
plejer at komme i kirken. Deres svar er ikke overraskende for mig, men nu
har jeg dokumentation for deres holdninger.
Der er tre til fire ting vi skal overveje.
1. Musikken: Vi er nok nødt til at se, om vi ikke kan finde andre melodier (og tekster) til mennesker i det 21. århundrede. (det arbejder vi på i
Boholte kirke)
2. Tidspunktet: Rigtig mange vil gerne sove længe søndag og nyde morgenmaden lidt op ad formiddagen. (det arbejder vi på i Boholte kirke)
3. Fællesskab efter gudstjenesten. (det gør vi allrede i Boholte kirke, men
det ved folk ikke)
4. Bedre siddefaciliteter. (Det problem har vi ikke i Boholte kirke). Folk
orker ikke at sidde dårligt i 45-60 min. for at være i kirken.
Rom blev ikke bygget på én dag, men hvis vi vil, så der er noget at tage fat
på.
Torbjörn Stålander
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G.U.F.

BABYSALMESANG

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 nuværende 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.
Med venlig hilsen
”Gufferne” og Torbjörn Stålander

Babysalmesang i kirken
Begynder tirsdag den 15. august 2017 kl. 10.00 – 11.30 og
herefter hver tirsdag i skoleåret 2017 / 2018 til den 26. juni.
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.
Sted: Boholte Kirke, Boholtevej 97
Babysalmesang er gratis.
Tilmelding: Ikke nødvendig.
Du må meget gerne tage din mødreguppe med.
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KORENE

Boholte Kantori

Boholte Kirkes børnekor optager nye medlemmer

Kom og syng med i kirkens børnekor!

Boholte Kantori består af cirka 25 glade sangere, som mødes
hver mandag aften kl. 19-21 i
Boholte kirke, Boholtevej 97, 4600 Køge og synger god musik.

Alle sangglade børn fra 3. klasse og opefter er velkomne til at blive
medlem af Boholte Kirkes børnekor.

Hvis du har lyst til at blive en del af koret,
skal du henvende dig til korleder organist Henry Linder.
Nodekendskab forudsættes ikke, men du bør kunne synge rent.
Kontakt Henry Linder for mere information.

Koret har til opgave at medvirke ved en række koncerter i kirken i
løbet af året, samt at synge ved et mindre antal gudstjenester.
Repertoiret er en spændende blanding af almindelig én- og flerstemmig
kormusik og musik af mere kirkelig art,
herunder gospels og salmer til brug for gudstjenesten.

Kontaktinfo:
Organist Henry Linder
Telefon: 5351 6600
henry.linder15@gmail.com,

Kirken lægger meget vægt på, at der i løbet af året også er spændende og
sjove arrangementer for kormedlemmerne og deres familier.

hvis du vil deltage i koret.

Som noget nyt vil medlemmerne fremover blive aflønnet for
deltagelse i prøver og koncerter/gudstjenester.
Lønnen er 25 kr. for en korprøve og 50 kr. for en optræden i kirken
ved en koncert eller en gudstjeneste.
Koret øver hver tirsdag kl. 16.30 – 18.00 fra august
til og med maj i kirken og ledes af hhv. Nikolaj Skaaning og Peter Brun,
der står for prøverne på skift.
Kirkens organist, Henry Linder, vil øve med koret
op til de gudstjenester, hvor koret medvirker.

Vi glæder os til at få rigtig mange nye sangere i koret.
Interesserede kan henvende sig til:
Nikolaj Skaaning, tlf.: 40 45 49 78 - Peter Brun, mail: peter@figura.dk
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GUDSTJENESTER
20. august kl. 10.30

10. søndag efter trinitatis 		

præst Anette Ejsing

27. august kl. 10.30

11. søndag efter trinitatis 		

præst Anette Ejsing

03. september kl. 10.30

12. søndag efter trinitatis 		

præst Torbjörn Stålander

10. september kl. 10.30

13. søndag efter trinitatis 		

præst Torbjörn Stålander

17. september kl. 10.30

14. søndag efter trinitatis 		

præst Torbjörn Stålander

24. september kl. 10.30

15. søndag efter trinitatis 		

præst Charlotte Dybdahl Winther

01. oktober kl. 10.30

16. søndag efter trinitatis 		

præst Torbjörn Stålander

08. oktober kl. 10.30

17. søndag efter trinitatis 		

præst Torbjörn Stålander

15. oktober kl. 10.30

18. søndag efter trinitatis 		

præst Kristina Bay

22. oktober kl. 10.30

19. søndag efter trinitatis 		

præst Jan Basie

29. oktober kl. 10.00

20. søndag efter trinitatis

05. november kl. 10.30

Allehelgensdag 			

præst Torbjörn Stålander

12. november kl. 10.30

22. søndag efter trinitatis 		

præst Torbjörn Stålander

19. november kl. 10.30

23. søndag efter trinitatis 		

præst Heidi Kasper Hansen

26. november kl. 10.30

Sidste søndag i kirkeåret 		

præst Torbjörn Stålander

3. december kl. 10.30

1. søndag i advent 			

præst Torbjörn Stålander

provstigudstjeneste i Køge Kirke
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Handicapgudstjenester
på Agerbækhuse, Gymnasievej 30.
Anden onsdag i måneden kl. 19.00
Onsdag den 13. september
Onsdag den 11. oktober
Onsdag den 8. november
Onsdag den 13.december

