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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 15. februar 2018.
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.
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 

MUSIK OG ØVRIGE AKTIVITETER I BOHOLTE KIRKE
Datooversigt

Som noget nyt efterkommer vi et ønske fra mange
Til alle foredrag og musikarrangementer vil det fremover være muligt at
købe biletter i forvejen. Fra 30 dage før arrangementet kan billetter købes i
kirkekontorets åbningstid, resterende billetter sælges ved indgangen.

Mandag den 11. december kl. 14.00 Julestue med Luciaoptog...... se side 3
Tirsdag den 12. december kl. 19.00 Julekoncert................................ se side 3
Lørdag den 16. december kl. 15.00 Julegaven fra menighedsrådet.se side 4

Mandag den 11. december kl. 14.00

Onsdag den 27. december kl. 14.00 Juletræsfest................................ se side 4

Julestue med
Luciaoptog

Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 14.00 Sangcafe................................... se side 4
Torsdag den 18. januar kl. 19.00 Nytårskoncert............................... se side 4

Vi skal julehygge, synge m.m.
Børnekoret vil gå luciaoptog,
og synge et par sange.
Entre kr. 20,00
inkl. kaffe og julebag.

Torsdag den 25. januar kl. 17.00 Kirkevandring i København....... se side 5
Mandag den 29. januar kl. 14.00 Foredrag.......................................... se side 5
Lørdag/søndag den 3. og 4. februar Gospel weekend....................... se side 5
Torsdag den 8. februar kl. 19.00 Solokoncert.................................... se side 5
Søndag den 11. februar kl. 10.30 med tøndeslagning....................... se side 6

Tirsdag den 12. december kl. 19.00

Lørdag den 3. marts kl 15.00 Koncert.................................................. se side 6

Julekoncert

Tirsdag den 13. marts kl. 14.00 Foredrag............................................ se side 6

Kom og vær med til
årets julekoncert. En
hyggelig aften fuld af
musik og sang.
Medvirkende:
Boholte Kantori,
Boholte Børnekor,
Henry Linder,
Lonni Tholstrup,
Nikolaj Skaaning.

Tirsdag den 20. marts kl. 19.00 Forårs Korkoncert.......................... se side 6
Skærtorsdag den 29. marts kl. 17.00 Fællesspisning efter gudstj... se side 10

MENIGHEDSRÅDS-MØDER
Torsdage kl. 19.00
11. januar, 15. februar, 15. marts.
Alle møder er offentlige.
3

MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Lørdag den 16. december kl. 15.00

Tirsdag den 9. januar kl. 14.00

Julekoncert med Tatiana Kisselova og Nikolaj Skaaning

Musikalsk sognemedhjælper 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.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.

Julegaven fra menighedsrådet

SANG-CAFÉ

Julen er fuld af oplevelser. Familiehygge, julestuer
og julekoncerter – de kommer som perler på en
snor og spreder glæde og fred frem til juleaften.
Boholte kirke har en tradition for at give menigheden en julegave. I år er julegaven en skøn
julekoncert med to af vore lokale stjerner.
Publikum kan glæde sig til en festlig koncert i to
afdelinger, som byder på al den musik, vi forbinder med julen. Både glade og sjove sange og
rørende salmer på dansk og engelsk, og hvem ved,
om der også dukker en russisk julesang frem!
Hvis man ikke allerede er i julestemning inden koncerten, vil man med
sikkerhed være det, når man går hjem.
Fri entre inkl. et glas vin i pausen. Dørene åbnes kl. 14.30

Torsdag den 18. januar kl. 19.00

Nytårskoncert

Festlig nytårskoncert med Greve Harmoniorkester
og basbarytonen Per Høyer. Per Høyer er uddannet privat i København, samt hos internationale
sangpædagoger. Per Høyer har siden 1985 givet

Søndag den 27. december kl. 14.00

Juletræsfest med
musik, sang og nisser

Kom og vær med til en rigtig juletræsfest, hvor vi skal synge
og danse omkring juletræet sammen med en rigtig julemand. Der kommer også en rigtig tryllekunstner. Der vil
være godteposer til alle børnene samt lidt godt til ganen.
Det er gratis at deltage. Tilmelding til arrangementet af
hensyn til indkøb af fortæring/godteposer på 5666 0956
eller mail: chr@km.dk inden den 18. december.

koncerter ved orkestre i
Danmark, det øvrige Skandinavien, Europa og USA,
og har bl.a. været tilknyttet
Den Kongelige Opera i
København.
Entré kr. 50,00 inkl.
en forfriskning i pausen.
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Torsdag den 25. januar kl. 16.45 – 23.00

Søndag den 4. februar kl. 10.30

Deltag i den traditionsrige kirkevandring mellem seks kirker i Indre By. Vi
mødes på Køge Station og tager S-toget til Østerport. Herfra går vi til Sct.
Pauls Kirke (folkekirke), hvor kirkevandringen begynder kl. 18.30. vandringen tager ca. fire timer og former sig som en fortsat gudstjeneste i de
forskellige kirker. Pga. den store deltagelse bliver vi opdelt i hold, halvdelen kommer enten til Den russiske ortodokse Kirke eller Den anglikanske
Kirke, da disse kirker er ganske små. Vi fra Boholte Kirke følges ad. Det er
en folkelig begivenhed og man hygger sig undervejs fra kirke til kirke.

Lørdag/søndag den 3. og 4. februar står i konfirmandernes tegn. De kommende konfirmander vil øve en masse gospelsange, og resultatet af deres
hårde arbejde kan vi høre under søndagens gudstjeneste kl. 10.30.

Kirkevandring i København

Gospelgudstjeneste med konfirmanderne

Gospel

Mandag den 29. januar kl. 14.00

Torsdag den 8. februar kl. 19.00

Køges sidste kriminalchef

Solokoncert med pianisten Nikolaj Skaaning

Bruno Juul fortæller om sit liv inden og uden for politiet
Bruno Juul, tidligere kriminalchef på politistationen
i Køge, der lukkede i forbindelse med politireformen
i 2007. Foredraget krydres med eksempler fra et langt
arbejdsliv og desuden fra en særdeles aktiv fritid. Han fortæller med
udgangspunkt i sit virke ved politiet i Køge. Under foredraget vil Bruno
Juul komme ind på, hvad en kriminalchef arbejder med. Historien er ledsaget af billeder på storskærm. Gennem sin polititid har kriminalchefen
haft ansvaret for opklaringen af og efterforskningsledelsen i en lang række
meget alvorlige kriminalsager - specielt i Køge-området.. Han er kendt
som et menneske med mange jern i ilden og med kontaktflader i hele
Køge. Her er derfor en chance for at komme bag facaden og finde ud af
hvem mennesket Bruno Juul egentlig er.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.

Nikolaj er kendt af mange i Køge og omegn for sit virke som musiker i
mange forskellige sammenhænge. I flæng kan
nævnes musikalsk underholder, organist, korleder, musikskolelærer og akkompagnatør til solister, kor og fællessang. Han behersker stort set
alle musikalske genrer.
Koncerten bliver musik nøje udvalgt af Nikolaj.
Musik der står hans hjerte allermest nær. Det
bliver en bred vifte af klavermusik, solosang og
fællessang med publikum. Koncerten er i to afdelinger med en pause undervejs.
Forøvrigt bliver det Nikolajs debutkoncert som
solist. Entre kr. 50,00 inkl. forfriskning.
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Søndag den 11. februar kl. 10.30

Tirsdag den 13. marts kl. 14.00

Vi begynder med en
børnegudstjeneste hvor
Børnekoret medvirker.
Efter gudstjenesten
slår vi katten af tønden
i menighedssalen og
får kakao, kaffe, the
og fastelavnsboller. Vi
håber alle børn kommer udklædte. Der
uddeles godteposer til
alle børn. Gratis entré.

Vejen fra Armenien til
dansk billedkunstner

Fastelavn

Lørdag den 3. marts kl. 15.00

Foredrag af Nelli Griogian
Billedkunstneren Nelli
Grigorian fra Herfølge fortæller
om sit liv i verdens, første kristne land Armenien og om sin og
familiens dramatiske flugt, som
endte i Danmark, hvor hun
valgte at dyrke billedkunsten.
Entre 20,00 inkl. kaffe og kage.

Tirsdag den 20. marts kl 19.00

Forårskoncert

Koncert med
Michael Winckler

Boholte Børnekor og Boholte Kantori holder en festlig
forårskoncert med gæstesolist Carl Otto Andersen,
valdhorn.
Efter koncerten vil der
være sammenkost med
fællessang,
korsang og et
let traktement.
Gratis entré.

Michael Winckler er søn af den
folkekære sanger Gustav Winckler,
og har siden debut pladen ”Fra nye
winkler” 1999, selv gjort karriere
inden for dansk pop og country
musik, som sanger, guitarist og
tekstforfatter. Der vil blive serveret
en forfriskning i pausen.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.
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PRÆSTENS HJØRNE
Tanker om gudstjenesten ved Torbjörn Stålander
De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet,
ved brødets brydelse og ved bønnerne. (ApG 2,42)
At fejre gudstjeneste har været tænkt som
et sammenhold af disse fire elementer også
kaldet de fire B’er:
Bibelen, Brødrene, Brødsbrydelsen og Bønnerne.
Ordet gudstjeneste forekommer 6 gange i NT:
2 gange som en overskrift over et afsnit (det er
indsat af redaktører - ikke en del af originalen på
samme måde som kapitler og versnr.) 2 gange i
Hebr. som refererer til GT og:
ApG 13,2: Og mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden: ”Udtag Barnabas og Saulus
til det arbejde, jeg har kaldet dem til.”
Rom 12,1 Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds
barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et
levende og helligt offer, der er Gud til behag - det
skal være jeres åndelige gudstjeneste.
Vi kan i bibelen ikke finde en opskrift på
hvordan en gudstjeneste skal se ud.
For mig at se havde gudstjenesten en anden
ansvarsfordeling. I dag er det præsten, mødeleder
og musikere, der bærer ansvaret for gudstjenesten, og det er der ikke noget galt i, men forberedelserne ligger i 99% af tilfældet hos præsten.

Paulus siger: Hvad da,
brødre? Når I kommer
sammen, har den ene en
salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en
anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse. (1 Kor 14,26)
Eller hvad med verset vi læste fra ApG 13,2: Jeg
ved ikke hvordan de har haft deres gudtjeneste,
men de har i hvert tilfælde haft en tid hvor de reagerede på hvad HÅ sagde. Et tidspunkt hvor man
velsignede det arbejde HÅ gjorde...
Men lad os prøve at gennemgå de fire B’er:
Brødsbrydelsen/Nadveren: Når jeg læser NT,
får jeg fornemmelsen af, at man mødtes hver dag.
Og i den sammenhæng kunne man holde nadver
hver dag. De havde en anden hverdag end vores:
De havde alting fælles...
Jeg siger ikke, at det er mere rigtigt at bo i kollektiv end at bo i parcel hus eller lejlighed, men at
det var deres virkelighed.
Med mindre de så at de holdt gudstjeneste hele
tiden også når de ikke holdt gudstjeneste...
Den naturlighed, der lå over det måltid, som
Jesus holdt med sine disciple, kunne man bevare
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i den første tid og derved holde det som et
mindemåltid om Jesus. I dag har vi fjernet naturligheden og kun gjort det symbolsk, men det
er i orden, hvis vi stadig bevarer mindet og ikke
lægger alt mulig andet teologisk ind i det (f.eks.
tilgivelsen, mere helligt nærvær osv.). Og måske
skulle vi tillægge alle de andre måltider, vi har
større vægt - som en nadver...
Bøn: Et religiøst ord for samtale.
Der er nogen, der har sagt, at det er det kristne
åndedræt. Hvis du kan nøjes med at trække
vejret én gang om ugen, er du død. Hvis du kun
taler med din ægtefælle én gang om ugen er jeres
ægteskab dødt.
Vi kan se i Jesu undervisning er der både enebøn og
fællesbøn. Vi har brug for at tale med Gud på tomandshånd, men hvis det altid bliver det sidste suk
inden du går i seng, så får du ingen dialog i gang.
Jeg kan i mit ægteskab godt have en periode, hvor
det kun bliver til lidt natsnak i sengen, men hvis
det er alt, så kommer mit ægteskab ud på et skråplan. Samtale er tovejskommunikation, så giv dig
tid til at høre...
Så er der fællesbøn. Jeg vil gerne dele dem op i to:
Kaldt sammen til fællesbøn.
Vores Gudstjenester i dag.
Vi kan læse om masser af steder hvor menigheden samledes kun til bøn (jeg er ikke sikker på

Fortsættes side 8

PRÆSTENS HJØRNE ....
om de første kristne ikke ville kalde det en
gudstjeneste - hvor vi vil kalde det et bedemøde - og så er gudstjenesten om søndagen).
Det at man i fællesskab og som fællesskab
henvender sig til Gud er og vil til stadighed være
vigtigt.
Og når alle ved, at det er formålet med mødet,
kan man bede lige så længe og lige så frit som
man vil (stående, sidende, hoppende, liggende...)
Vores gudstjenester...
Hvem bede til? Hvordan? Foldede hænder og
bøjet hoved? OK! Men den eneste bibelske
henvisning der er til ydre faconer er løftede
hænder...
I får kun én henvisning: 1 Tim 2,8 Jeg vil altså,
at mændene alle vegne skal bede med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid.
Bibellæsning:
Gutenberg trykte de første bibler i 1450-1455.
Og i dag har vi den lykke at kunne læse og
dykke ned i skriften hver dag, men før den
tid kunne man kun hører det på latin, og i
begyndelsen måtte de kristne samles for høre
hinandens vidnesbyrd og korrigere hinanden...
Min opfordring (uden at det skal være lov)
læs et kapitel om dagen, man kan godt springe
over, men kom ikke ud af vanen.

MENIGHEDSRÅDET
Brødrene/fællesskabet:
I bibelen er menigheden Guds idé, man kan
uden at overdrive sige at det er noget guddommeligt og ikke noget tilfældigt.
Menigheden er:
1. En stor familie. Vi er brødre og søstre. 1
Joh 5,1 Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er
født af Gud. Og enhver, som elsker den, der har
født ham, elsker også den, der er født af ham;
De kristne hører sammen både globalt og
lokalt. ApG 2,42: De holdt fast ved apostlenes
lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved
bønnerne.
2. Jesu legeme. Vi kristne er som én krop, Jesu
krop (1 kor 12). Vi skal gøre hans gerninger.
3. Guds tempel. Vi skal være levende sten og
bygges sammen til en bolig for Guds nærvær.
1 Pet 2,5: og lad jer selv som levende sten bygges
op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab,
der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus
Kristus er kærkomne for Gud.
Der er mange ting og tiden løber ud. Men lad
mig sige én sidste ting:
Ingen menighed er fuldkommen. Der er altid
masser af fejl, og du må ikke gå rundt og være
fyldt med kritik. Elsk din menighed, den er en
del af Guds plan med dig og med jorden.
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Arne T. Hansen,

formand for Boholte Menighedsråd
Så er der allerede gået et år siden
det nye menighedsråd tiltrådte. Jeg
vil gerne takke menigheden for en
stor opbakning i det år der er gået.
Det har været et meget travlt år,
med mange udfordringer.
Selv om mange udfordringer løses
i den takt de opstår, så mangler vi
stadig at ansætte en ny præst. Stillingen har nu været
vakant siden 15. maj og selv om vi har fået hjælp ude
fra, har vi måtte trække store veksler på al personale.
Tusinde tak for det.
Vi har nu fået en 50 % præstevikar, Helle Viuf der
bliver hos os indtil der bliver ansat en ny præst,
hvilket sker i starten af det nye år. Vi er midt i ansøgningsprocessen, også det giver ekstra aktivitet.
I det nummer af Boholte Kirkeblad som udkommer
omkring nytår plejer der at være en beretning, hvor
formanden gør status. Vi har i år valgt at lade nogle
af rådsmedlemmerne fortælle om deres engagement
og arbejde med forskellige opgaver. Jeg vil gerne takke
alle i menighedsrådet for et rigtig godt samarbejde.
Alle i menigheden ønskes en glædelig jul og et godt
nytår.

MENIGHEDSRÅDET ....
Helle Lindegaard,
Grøn kirkeudvalg

At være Grøn Kirke handler
om at tage bevidste og konkrete valg i vores daglige liv.
Det er utroligt vigtigt for at
gøre en reel forskel for klima,
miljø og natur, så vi kan bevare vores grønne engagement
fremover.
Klima- og miljøspørgsmål optager og engagerer
utrolig mange mennesker. Vi må alle arbejde
med den grønne omstilling, så vi kan få gødet
det grønne liv, og vise vores taknemmelighed,
respekt og omsorg for den klode, vi bor på. Vi i
Boholte Kirke, ønsker at inspirere alle til at gå i
den grønne retning. Vi opfordrer til at spare på
vandet, slukke for lyset når vi forlader et lokale
og spare på vores plastikforbrug og i stedet genbruge, for derved at tage en bæredygtig adfærd,
både i kirken, og når vi er hjemme hos os selv.
I Boholte Kirke havde vi til høstgudstjenesten
plantet to æbletræer, der skal symbolisere Luther
året. Vi har også sat to insekthoteller op, sådan
at vi tager vare på insekterne, der er ved at uddø.
Ud over det har vi også sat to fuglekasser op
for at bevare naturen i vores moderne nutidige
omgivelser.

Kirsten Vedel

Jeg blev valgt ind i Boholte
Menighedsråd
den 8. november 2016 på
Positivlisten.
Det har været et
spændende år,
med en masse
nye opgaver.
Jeg er medlem af Aktivitetsudvalget og Menighedsplejen. I
Aktivitetsudvalget arbejder vi med
arrangementer af musik og sang,
så der er noget for enhver smag.
Ligesom der er forskellige foredrag
mandag eftermiddag.
I Menighedsplejen er vi i gang med
at strikke dåbsservietter, som forældrene får med hjem til et minde om
dagen. Vi strikker også forskellige
ting til kræftsyge.
Vi uddeler julehjælp til trængende
familier, så der er nok at tage fat på.
Det er meget spændende at være
med til at gøre en forskel, og så har
vi det meget hyggeligt i menighedsrådet.
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Poul Wegan

Jeg blev i november 2016 valgt til menighedsrådet. Jeg har
tidligere været medlem af rådet og bestred
blandt andet posten som kirkeværge, hvor
min uddannelse som ingeniør og merkonom kunne gøre gavn. Jeg sprang så fra i en
periode. Nu fik jeg så en opfordring til at
stille op under ”positivlisten” og blev valgt
ind. (En tak til jer der stemte på mig).
Mine forventninger er store. og jeg fornemmer at ”det nye menighedsråd” er ganske godt sammensat og glæder mig til det egentlige kirkearbejde. Rådet har et
ønske om skabe ny aktiviteter udover hvad kirken ellers har at
byde på. Kan kirken gøres mere levende? Mere attraktiv?
Ja, det tror jeg på! Fx indbyder vor kirkerum til musisk udfoldelse med sin arkitektoniske udformning. Find Kirkebladet
frem og se det omfangsrige tilbud, eller gå ind på vor hjemmeside, der altid er opdateret.
Boholte kirke har ingen kirkegård. Er klemt inde mellem
boligbyggeri og idrætshal. Altså er vor uderums arealer ret
begrænset og giver os en udfordring til at kunne skabe smukke omgivelser omkring kirken. Personligt kunne jeg, og jeg
ved at også andre, ønske mig et uderum med kirkelige funktioner skabt ud fra de eksisterende forhold.
Et ”lystræ” står også på ønskelisten. Mange kirkelige handlinger vil blive forskønnet med et tændt lystræ. Det har allerede
været forslået og behandlet i rådet, men nåede ikke at blive
færdigbehandlet på grund af uforudsete mere vigtige rådsopgaver. Vi tager det op igen snarest.

BABYSALMESANG

Boholte Kirkes
ungdomsklub

Handicapgudstjenester
på Agerbækhuse, Gymnasievej 30.
Anden onsdag i måneden kl. 19.00

”I en mørk kælder – gemt fra offentlighedens
søgelys – mødes de…” Vi taler om livet, søger
svar, stiller spørgsmål og bliver udrustet til livet.

Onsdag den 10. januar
Onsdag den 14. februar
Onsdag den 14. marts

Hver anden tirsdag mødes vi
kl. 19-21 i lige uger på Brombærvej 11
i kælderlokalet hos Torbjörn (sognepræst).

Babysalmesang i kirken
er hver tirsdag i skoleåret 2017/2018
til og med den 26. juni.

Vi følger desuden skolernes ferieplan.
I 2018 begynder den nye sæson den 16. januar.
Man kan godt ”hoppe af og på” undervejs.

Skærtorsdag den 29. marts kl. 17.00

Gudstjenste

med efterfølgende spisning
Efter gudstjenesten ved Torbjörn Stålander vil
der være spisning. Billetter til spisningen koster
100 kr. og købes på kirkekontoret. Beløbet dækker mad og drikke.

G.U.F.

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.
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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.
”Gufferne” og Torbjörn Stålander

KORENE

Boholte Kantori

Boholte Kirkes børnekor optager nye medlemmer

Kom og syng med i kirkens børnekor!

Alle sangglade børn fra 3. klasse og opefter er velkomne til at blive
medlem af Boholte Kirkes børnekor.
Koret medvirker ved en række koncerter i kirken i
løbet af året, samt synger ved et mindre antal gudstjenester.
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 vil 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.

Vi glæder os til at få rigtig mange nye sangere i koret.

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.
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.
Kontaktinfo:
Organist Henry Linder
Telefon: 5351 6600
henry.linder15@gmail.com,
hvis du vil deltage i koret.

Interesserede kan henvende sig til lederne af koret:
Nikolaj Skaaning, 4045 4978,
Lonni Tholstrup
ikolajskaaning@gmail.com
lonni-tholstrup@hotmail.com

Kirkens organist, Henry Linder, vil øve med koret op til de gudstjenester, hvor koret medvirker.
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GUDSTJENESTER
DECEMBER 2017
3. december 1. søndag i advent
10. december 2. søndag i advent
17. december 3. søndag i advent
24. december 4. søndag i advent / juleaften Børnegudstjeneste
24. december 4. søndag i advent / juleaften Børnegudstjeneste
24. december 4. søndag i advent / juleaften
25. december Juledag
26. december Anden juledag

Torbjörn Stålander
Helle Viuf
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Helle Viuf
Torbjörn Stålander
Helle Viuf

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 13.00
kl. 15.00
kl. 10.30
kl. 10.30

1.
7.
14.
14.
21.
28.

januar
januar
januar
januar
januar
januar

Nytårsdag
1. søndag efter Hellig 3 Konger
2. søndag efter Hellig 3 Konger
2. søndag efter Hellig 3 Konger. Rytmisk gudstjeneste
Sidste søndag efter Hellig 3 Konger
Septuagesima

Helle Viuf
Helle Viuf
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Helle Viuf
Torbjörn Stålander

kl. 16.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 15.00
kl. 10.30
kl. 10.30

4.
11.
18.
25.

februar
februar
februar
februar

Seksagesima Gospelgudstjeneste med konfirmanderne Torbjörn Stålander
Fastelavn
Torbjörn Stålander
1. søndag i fasten
Torbjörn Stålander
2. søndag i fasten
Helle Viuf

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

4.
11.
11.
18.
25.
29.
30.

marts
marts
marts
marts
marts
marts
marts

3. søndag i fasten
Midfaste
Musikgudstjeneste
Mariæ bebudelses dag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag

Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Helle Viuf
Torbjörn Stålander
Helle Viuf

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 15.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 17.00
kl. 10.30

Påskedag
2. Påskedag

Torbjörn Stålander
Helle Viuf

kl. 10.30
kl. 10.30

1. april
2. april
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Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Den 11. marts 2018 afholder Folkekirkens
Nødhjælp sin årlige indsamling. Det er et af
de mest anerkendte og troværdige humanitære institutioner, der
samler ind til nødlidende ude i verdenen. Det
fortjener din og min
opmærksomhed. Jeg
kan godt lide formålet,
at yde nødhjælp til de
fattigste mennesker i
verdenen uanset race og religion. Hjælpen er
målrettet. Du ved præcist, hvad dit bidrag går til.
Kunne du tænke dig at hjælpe til med indsamlingen den 11. marts 2018
Vi vil sætte stor pris på din deltagelse. Du
kunne fx indsamle med én du kender. Så har
du en at følges med.
På dagen, efter gudstjenesten, samles vi i
kirken, hvor vi deler ruterne ud. Efter hjemkomsten gøres resultatet op, hvorefter indsamlingslederen kører i banken med det indsamlede beløb.
Det er en dejlig fornemmelse at kunne gøre
noget for andre mennesker.
Har du lyst? Så kontakt mig i kirken eller på
min mobil 24 20 22 44
På forhånd tak. Poul Wegan

