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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sognepræst Torbjörn Stålander
Brombærvej 11, 4600 Køge.
Tlf. 61 68 18 18
E-mail: pastor@staalander.dk
Mandag er fridag. Træffes efter aftale.
Sognepræst Maria Eva Katrine Napier
Tlf. 51 21 20 85
E-mail: mana@km.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
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:
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 9 - 13,
torsdag kl. 12-15.

Kirketjenere
Jan Kirk Larsen. Tlf. 20 41 09 54
E-mail: jkl@boholtekirke.dk
Mandag er fridag.
Charlotte Raunkilde.
Tlf. 20 41 28 54
E-mail: chr@km.dk
cr@boholtekirke.dk
Mandag er fridag.

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 skal man ringe senest fredagen før.

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. juni 2018.
Layout: lars@hartig.dk
Tryk: Stenby Tryk, Taastrup
Kirkens hjemmeside:
www.boholtekirke.dk

Kirken
er lukket
om mandagen
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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 
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Søndag den 27. maj kl 8.30

Sogneudflugt

Busturen starter fra Boholte Kirke kl. 08.30. Vi skal til
Gudstjeneste i Fanefjord Kirke på Møn. Kirken er berømt
for sine meget flotte kalkmalerier. Efter
gudstjenesten fortæller kirkens organist
Pia Dahl om de mange bibelske motiver. Frokosten indtages på Thorsvang
Samlermuseum, hvorefter der er tid til at
se de mange gamle butikker med ting og
sager. Omkring kl. 15. bryder vi op og kører til Jungshoved Kro hvor
eftermiddagskaffe og lagkage indtages. Vi er tilbage i Boholte ved
18-tiden.
Pris kr. 200,00 pr. deltager. Tilmelding og betaling på kirkens
kontor fra den 5. april. Billetterne sælges efter ”først til mølle”
princippet.
Der skulle gå næsten 10 måneder inden vi med stor glæde kunne
byde vor ny præst Maria Eva Katrine Napier velkommen. Maria blev
indsat søndag den 4. februar. med en fyldt kirke og en meget velbesøgt efterfølgende reception. Det var en flot og minderig dag for os
alle. Allerede den 1. marts havde præster, personale og menighedsråd
en fælles fremtidsdag. Musikgudstjenesterne en søndag eftermiddag har vist sig
at være en stor succes og fortsætter en gang om måneden. Spaghettigudstjenester
starter Maria Napier op i et nyt koncept, se omtalen side 9. Det brede og varierede musikprogram, som har trukket mange tilhører til kirken fortsætter. Vi har
besluttet fælles fridag for alle om mandagen, det giver flere muligheder de øvrige
dage. I næste kirkeblad vil vi løfte sløret for flere nye tiltag.
Arne T. Hansen, formand for menighedsrådet
3

PÅSKEN I BOHOLTE KIRKE
Døden og sorgen:

Påsken er kirkens største og vigtigste
højtid. Den dramatiske fortælling om
Jesu død og opstandelse, fra den største
lidelse til den største glæde, er en fortælling om fællesskab, tro, håb, tilgivelse og
kærlighed, men også om svigt, fornedrelse, lidelse og død. Den rummer hele
den menneskelige tilværelse og berører
livets store spørgsmål.

Langfredag er dødens og sorgens dag. Her er
der ingen blomster, lys eller prædiken. Vi hører
lidelseshistorien og synger et udvalg af Kingos
passionssalmer. Boholte kantori synger præ- og
postludium. Organist Henry Linder og solist
Agnethe Christensen på kantele fremfører ’Gak
under Jesu kors at stå’. Gudstjenesten lægger op
til eftertænksomhed og refleksion.
Langfredag den 30. marts er der gudstjeneste
kl. 10.30.

I Boholte kirke kan man være med gennem hele påskeforløbet, hvor gudstjenesterne de forskellige dage har deres eget
særlige udtryk:

Glæden og håbet:
Påskedag stiger Herrens engel ned og vælter
stenen fra graven. Englen fortæller, at Jesus er
opstået fra de døde. Dagen er en festdag, hvor sorg og frygt forvandles til
glæde og håb. Til markering af festen spiller hornist Carl Otto Andersen
med på et udvalg af salmerne.
Påskedag den 1. april er der gudstjeneste kl. 10.30.

Forventningen:
Palmesøndag red Jesus ind i Jerusalem på et æsel. Velvidende, hvad der
skulle ske. Folket så begivenheden som Jerusalems frelse, og Jesus som
Messias, Israels konge, der skulle befri dem fra den romerske undertrykkelse. De viftede med palmegrene den tids flag ved hans ankomst og forventningen var stor.
Palmesøndag den 25. marts er der gudstjeneste kl. 10.30.

Han kommer os i møde:
2. påskedag hører vi om Maria, der møder Jesus, men ikke genkender ham
til at starte med. Til gudstjenesten 2. påskedag gør vi noget særligt ud af
nadveren med friskbagt nadverbrød, for at glæde os over at Jesus Kristus
møder os i livet, og at i ham har vi fællesskab. Der vil, som altid være både
vin og saft.
2. påskedag den 2. april er der gudstjeneste kl. 10.30.

Fællesskabet:
Skærtorsdag var den aften Jesus delte det sidste måltid med disciplene.
Her indstiftede han nadveren, for at vi skulle huske ham og vide, at han
altid er tilstede iblandt os med sin tilgivelse og kærlighed.
Skærtorsdag den 29. marts er der gudstjeneste kl. 17.00 med efterfølgende spisning. Spisningen koster 100 kr. og kræver tilmelding.
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Søndag den 22. april kl. 19.00

Til alle foredrag og musikarrangementer vil det fremover være muligt at
købe billetter i forvejen. Fra 30 dage før arrangementet kan billetter købes i
kirkekontorets åbningstid. Resterende billetter sælges ved indgangen.

Fangekoret

I de første 10 år af Fangekorets virke i
Vridsløselille Statsfængsel var der ingen,
der kendte noget til de syngende forbrydere. De var gemt af vejen, men da de
udgav en cd i 2004 fik offentligheden øje
på dem. Der startede en efterspørgsel efter
koret udenfor murene og med tiden fik
Direktoratet for Kriminalforsorgen lavet
nogle særlige udgangsregler, som i dag muliggør en koncertvirksomhed.
I de sidste 12 år har Fangekoret sunget for fulde huse rundt i hele Danmark
og der er lange ventelister på deres optræden.
Koret optræder med sange, som korsangerne selv har skrevet samt information om korets virke og livet bag murene. Teksterne er vedkommende og
handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger.
Fangekoret har overdraget 145.000 kr til Børnetelefonen under Børns
Vilkår, som overskud for salget af deres CD’er.
Fangekoret har været med til at starte Cafe Exit, som hjælper indsatte i livet
efter fængselsstraffen. Der er skrevet bøger og lavet film om Fangekoret, som
kaldes for Kriminalforsorgens mest synlige resocialiserende projekt.
Louise Adrian har fået flere priser for hendes arbejde med Fangekoret.
Entre kr. 50.00 inkl. en forfriskning

Torsdag den 12. april kl. 19.00

Koncert Inge Marie fra Dræsinebanden

Inge-Marie fra Dræsinebanden leverer forskellige underholdende indslag blandt andet: Raquel
Rastenni-sange, hvor Inge-Marie fortæller om
Raquel Rastenni og synger hendes store hits
som vi alle kender fra Giro 413. Dræsinebandesange med hyggeligt tilbageblik og minder om
Dræsinebanden. Inge-Marie synger nu også de
dejlige og velkendte hits af Grethe Klitgaard, og
samtidig fortælles der om Grethe Klitgaard og
hendes store karriere og hendes alt for korte liv
Entre kr. 50.00 inkl. en forfriskning

Tirsdag den 17. april kl. 14.00

SANG-CAFÉ

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.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 24. april kl 18.00

Søndag den 6. maj kl 15.00

Vi byder jer velkommen til Danmark Spiser
Sammen i uge 17, tirsdag den 24. april kl.
18.00 spiser vi sammen i Boholte Kirke.
Vi opfordrer derfor til, at vi mødes over et
dejligt måltid. Hvor vi foruden god mad og
drikke byder på sang og musik.
Det vigtigste er bare, at vi er sammen.
Uanset hvad, så håber vi på at se dig, og du må rigtig gerne tage andre med,
der også har lyst til at mødes.
Entre kr. 50.00 alt incl. Billetter købes på kirkekontoret.

Vi følger successen op,
med en anderledes og
mere tilgængelig gudstjeneste ved Torbjörn
for ikke kirkevante, hvor
fokus er mere på musikken end på de traditionelle salmer, vi inddrager
klaver og guitar m.m.
Alle er velkommen.

Danmark spiser sammen

Rytmisk musikgudstjeneste

Fredag den 4. maj kl 19.30

Mandag den 21. maj kl 10.30

Klassisk forårskoncert

Udegudstjeneste 2. pinsedag

Køge Symfoniorkester afholder forårskoncert, hvor de vil spille musik af
Beethoven: Egmont ouverturen, Max Bruch: Kol Nidrei op. 47 for Cello og
orkester. Beethoven: Symfoni nr. 2 i D-dur.
Solist: Lotte Ørtoft. Dirigent: Tina Lohmann
Entre kr. 50.00.
Koncerten er støttet
af Carlsen-Langes
Legatstiftelse og
Køge Kultur fond.
Orkestret er støttet
af Køge Kommunes
Kulturpulje.

Der er lagt op til en hyggelig gudstjeneste i det fri og Boholte Børnekor
medvirker. Efter gudstjenesten er der pølser fra pølsevognen. Det er gratis.
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MUSIK- OG ØVRIGE ARRANGEMENTER
Tirsdag den 12. juni kl. 19.00

Onsdag den 29. august kl. 14.00

SANG-CAFÉ

Foredrag om TV serien
Matador og Modernitet
– hvordan vi blev dem, vi er

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

Onsdag den 20. juni kl. 14.00

Foredrag om Cafe Exits arbejde samt en personlig beretning om livet i
fængslet, og det at blive løsladt igen

Tom Hansen kommer og fortæller om “den ene fejl”, der kostede en dom på 7 års fængsel. Han
fortæller om de udfordringer, tanker og problematikker der følger med en fængselsdom, når man
som en ganske almindelig mand pludselig havner i fængsel. Tom er nu løsladt og giver tilhørerne et
indblik ind i livet bag tremmer og de udfordringer, der er, når man bliver løsladt, og man skal finde
sin plads i samfundet igen.
Johnny Pedersen fortæller om Cafe Exits arbejde med at hjælpe indsatte og ex-indsatte til en succesfuld reintegration i samfundet og et nyt liv uden kriminalitet. Han vil også fortælle om projekt ’Fra
fangenskab til fælleskab’, som Boholte kirke er en del af. Projektet er inspireret af det engelske ’The
Welcome Directory’, der i årevis har uddannet frivillige i kirker til at fungere som mentorer for nyligt
løsladte.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.
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Foredragsholder og Sognepræst Andreas
Christensen fortæller om Tv-serien Matador, der
er blevet folkeeje og dermed en fortælling mange
kan tale med om. Samtidig er det fortællingen
om Danmarks vej ind i moderniteten. Serien
foregår fra 1928 – 1948 og vi følger karakterernes
kamp for og imod et liv, hvor man må vælge selv.
Hvad er modernitet – og hvad skete der lige?
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.

NY PRÆST I BOHOLTE KIRKE
Hvad er dine tanker omkring højmessen?
Højmessen er et rum til ro og fordybelse, til styrkelse af tro og til genfindelse af håb. Jeg mener, at det er vigtigt at højmessen tilbyder noget andet
end hverdagen, men samtidig er det lige så vigtigt, at man tager noget med
sig fra højmessen og tilbage ud i hverdagen. Det kan være en ny tanke, eller
genfundet ro. Glæde. Eller en påmindelse om Guds kærlighed og tilgivelse,
når vi fumler rundt i livet. Højmessen er også et fællesskab, hvor der er
plads til at være sig selv.

Maria Eva Katrine Napier er
Boholte kirkes nye præst.
Maria er nyuddannet fra teologisk fakultet i København, og embedet i Boholte kirke er Marias første. Vi
håber, at menigheden vil tage godt imod hende.

Kirkebladets 5 spørgsmål til den nye præst:
Er der noget du særligt glæder dig til at komme i
gang med i Boholte kirke?
Boholte kirke er en aktiv og imødekommende kirke med mange muligheder, og der er da også mange ting, vi gerne vil som kirke. Bl.a. vil vi gerne
sætte gang i flere aktiviteter for børn, hvilket jeg glæder mig meget til.
Jeg glæder mig selvfølgelig til at fordybe mig i de forskellige gudstjenester,
vi tilbyder, samt til at deltage i kirkens mange arrangementer.
Køge provsti og bl.a. Boholte kirke deltager i et tværnationalt projekt
under Cafe Exit, som handler om at hjælpe nyligt løsladte indsatte til den
bedst mulige reintegration i samfundet. Jeg er provstiets tovholder på projektet, og jeg tror at det bliver både givende og spændende for alle parter.

Hvad er det vigtigste, du bringer med dig fra tidligere jobs og lign. til
Boholte kirke?
Jeg har arbejdet en del år på krisecenter for voldsramte kvinder, og på et
herberg. Her har jeg haft mange samtaler. Dels med mennesker i sorg og
krise, men også mennesker, der ønsker forandring, og som har haft brug for
støtte og opmuntring til at finde deres vej. Jeg vil kunne bruge den erfaring
i det daglige præstearbejde, og vil også med den og med min teologiske
viden og troserfaring have et solidt fundament for at kunne tilbyde sjælesorgssamtaler. Min tid på læreruddannelsen og erfaring som skolelærer og
teaterlærer vil kunne komme til god nytte i forhold til eksisterende og nye
tilbud til børn i kirken.

Kan du nævne et element i kristendommen som du vægter særlig højt?
Kristendommen kan ikke deles op på den måde, at noget er vigtigere end
andet. Kristendommens mange elementer er en helhed, der skaber et
samlet billede af, hvad Gud har gjort og gør for os. Når det så er sagt, så
står buddet om kærligheden til næsten, for mig, som det stærkeste udtryk
for, hvad kristendommen handler om. Den kærlighed, vi møder hinanden
i livet med, er Guds kærlighed. Det er gennem menneskehænder, at Gud
virker i verden. Jeg er derfor også særlig glad for de to store hænder, som
Boholte kirke er udsmykket med ude ved vores fine pergola.

Hvad er det bedste ved at være præst?
Mange præster hævder, at det er verdens bedste job, og det er netop også
den fornemmelse og erfaring jeg har. Det er verdens bedste job, fordi man
møder så mange mennesker i alle aldre, som man får lov til at gå et lille
stykke af livets vej med. Det er også et dejligt job, hvis man som jeg holder
meget af orgelmusik og salmer, fordi der ofte er musik og sang til arbejdet.
Mest af alt må det være verdens bedste job, da meget af hverdagen går med
at tale om det vigtigste i livet. Troen, kærligheden, smerten, livet og døden.
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SPAGHETTIGUDSTJENSTER I BOHOLTE
Fortælling, musik og leg
Kom til spaghettigudstjeneste i Boholte kirke. Præsten fortæller spændende
historier fra Bibelen. Sammen med vores musiker hjælper børnene med til
fortællingens dramatik gennem bevægelse og lyd. Til sidst leger vi en leg eller
laver en aktivitet ud fra fortællingen. Der vil også være lystænding, salmer og
stilletid. Boholte børnekor er med til gudstjenesten 3-5 gange årligt.
Efter gudstjenesten nyder vi et dejligt måltid mad sammen, og der vil ind i
mellem være mulighed for en lille kreativ aktivitet efter maden. Gudstjenesten retter sig mod de 3-8 årige, men alle, små som store, er meget velkomne.
1. torsdag i hver måned undtagen januar, juli og august.
Gudstjenesten starter kl. 17 og vi spiser fra ca. 17.30-18.30.
Af hensyn til antal af spisende er det fint, hvis man tilmelder sig. Men man
kan også bare møde op. Måltidet er gratis og tag gerne familien med.
5. april: Forår - Vi hører historien om Jesu opstandelse og undersøger,
hvad forår og opstandelse har tilfælles. Og så skal vi på påskejagt efter æg,
som symboliserer opstandelse og forår. Gad vide hvor mange vi kan finde?

Hvorfor spaghettigudstjenester?
Spaghettigudstjenesten i Boholte kirke er en stemningsfyldt og sanseorienteret gudstjeneste. Her er det muligt for børn og voksne, måske i modsætning til hverdagens krav, at komme som man er, være som man og deltage
som man vil. Den ene gang vil barnet måske helst sidde og lytte og slappe
af, næste gang er barnet badutspringende aktiv i både fortælling og aktiviteter.
Børnegudstjenester er med til at skabe et både hyggeligt, sjovt og højtideligt rum, hvor det er muligt for børn både at høre om og tale om liv, død,
Gud, tro og alt muligt andet, der måske lige fylder den dag.
Til spaghettigudstjeneste kan barnet høre de spændende fortællinger fra
Bibelen, der er en del af vores kultur og tradition. Her kan barnet også blive
fortrolig med kirken som et sted, hvor døren altid er åben både til hverdag og
når livet banker på. Det gælder både i barndommen og resten af livet.

3. maj: Babelstårn og pinseild - Vi hører historien om sprogenes oprindelse og om helligåndens komme på pinsedag. Og så skal vi tale i munden
på hinanden, og vi finder ud af, om vi kan sige som vinden. Kan vi lave en
vindkoncert?
7. juni: Skatte i himlen - Vi hører historien om den grådige rigmand. Og
så skal vi på skattejagt efter himmelskatte og skrive en lille bøn. Hvem eller
hvad vil du skrive en bøn for?
Til efteråret vender vi tilbage med flere spændende sjove spaghettigudstjenester. Bl.a. skal vi møde Biblens vilde dyr, lede efter engle og høre historien om, hvordan Gud skabte verden på 7 dage.
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Boholte Kirkes
ungdomsklub

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

Den 11. april , 9. maj, 13. juni og 8. august

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

Konfirmandindskrivning

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

Den 1. maj kl. 19.00 holder vi informationsog indskrivningsmøde i Boholte kirke. Her
vil vi fortælle om hele konfirmationsforløbet
2018/19.
Datoerne for konfirmationerne er:
Hastrupskolen 8. klasse
Lørdag den 11. maj Torbjörn Stålander
Ellemarkskolen 8. klasse
Fredag den 17. maj Maria Napier og
						
Torbjörn Stålander
Ellebækskolen
Lørdag den 18. maj

Torbjörn Stålander

Ellemarkskolen sportsklasse
Lørdag den 18. maj Torbjörn Stålander
Billesborgskolen
Lørdag den 25. maj

Torbjörn Stålander
Maria og Torbjörn

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

LITTERATURGRUPPE

Kom og syng
med i børnekoret

Boholte Kantori/Køge Kor

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

12. april starter et samarbejde mellem
Køge Kor og Boholte Kantori.

Koret medvirker i løbet af året ved ved et
mindre antal gudstjenester og arrangementer.

Vi bliver 40 sangere, som synger Buxtehudes
kantate ”Alles was Ihr tut”, Faurés Messe Basse,
engelsk kormusik og meget andet.

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.

Ny øveaften og nyt samarbejde

Første fælleskoncert er
Allehelgenskoncert 3. november
Fast øveaften er torsdag fra 19.00—21.00 i
Boholte Kirke.
Vi søger primært tenorer og alter.
Kontakt organist Henry Linder for information.
Telefon 53 51 66 00
Mail: henrylinder15@gmail.com

Vi glæder os til at få rigtig mange nye
sangere i koret.
Interesserede kan henvende sig til lederne:
Nikolaj Skaaning, 4045 4978,
nikolajskaaning@gmail.com
Jonas Jæger Jensen, 3063 2098
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Litteraturgruppen har nu eksisteret siden den 13. oktober 2016,
hvor vi første gang mødtes for at
tale om hvilken genre af bøger
vi havde lyst til at læse og valgte
dernæst en bog til næste møde.
Der er en rigtig god dynamik i
gruppen, og der udveksles ivrigt
meninger om og fortolkninger af
den aktuelt læste bog.
Det at mødes i en litteraturgruppe med mulighed for at diskutere god litteratur er berigende, og
åbner ofte for nye vinkler, som
enkeltpersoner ikke altid ser.
Det er i øvrigt et af kendetegnene ved gode bøger, at der er mange lag, og de
forskellige lag kommer nemmere til syne når flere
øjne læser med.
Vi mødes 9-10 gange om året og skiftes til at vælge den næste bog, vi skal læse. Møderne foregår
i kirkens dejlige lokaler som også inspirerer til
en god og afslappet debat, hvor alle kan komme
til orde. Vi styrker os undervejs med kaffe og
småkager.
Litteratur er en rigtig god formidler af forståelse
og indlevelse i samfundet der omgiver os, og så
holder den hjernen i gang.
Anette Jensen

GRØN KIRKE

GUDSTJENESTER
April 2018
08.
15.
21.
22.
27.
27.
28.
28.
29.

april
april
april
april
april
april
april
april
april

1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
Konfirmation (Hastrupskolen)
3. søndag efter påske
Konfirmation (Ellemarkskolen 8.B.)
Konfirmation (Ellemarkskolen 8.C.)
Konfirmation (Ellebækskolen)
Konfirmation (Ellemarkskolen sportsklasse)
4. søndag efter påske

06.
06.
10.
13.
20.
21.
26.
27.

maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj
maj

5. søndag efter påske
Rytmiskgudstjeneste
Kristi himmelfarts dag
6. søndag efter påske (Gospel Revolution)
Pinsedag
Anden pinsedag
Konfirmation (Billesborgsskolen)
Trinitatis søndag Udflugt

03.
10.
17.
24.

juni
juni
juni
juni

1. søndag efter trinitatis
2. søndag efter trinitatis
3. søndag efter trinitatis
4. søndag efter trinitatis

Maria Eva Napier
Maria Eva Napier
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

01.
08.
15.
22.
29.

juli
juli
juli
juli
juli

5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis
7. søndag efter trinitatis
8. søndag efter trinitatis
9. søndag efter trinitatis

Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Maria Eva Napier
Maria Eva Napier
Maria Eva Napier

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

05.
12.
19.
26.

august
august
august
august

10. søndag efter trinitatis
11. søndag efter trinitatis
12. søndag efter trinitatis
13. søndag efter trinitatis

Torbjörn Stålander
Maria Eva Napier
Torbjörn Stålander
Maria Eva Napier

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Maj

Juni

Juli

August

Torbjörn Stålander
Maria Eva Napier
Torbjørn Stålander
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Maria Eva Napier
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Torbjörn Stålander
Maria Eva Napier
Maria Eva Napier
Torbjörn Stålander og Maria Eva Napier
Torbjörn Stålander
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Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 15.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 08.00

Når vi som mennesker
over forbruger klodens
resurser uden at tænke
os om.
”Udsnit af en bøn skrevet
af Martin Ishøj som håb for
Coop 23 2017 ”
Visdommens og tålmodighedens gud
Med hæder og ære har vi pyntet os, mens vi solgte vores hjem i stykker, som var det uendeligt.
Jorden og alt som er på den, tørster efter visdom.
Alverdens skaber og herre:
Genrejs visdommen i verdens religioner.
Lad din lovs renhed ramme os som modlys og
som oplysning, så agtelsen vågner, og vi omstiller
os, og bliver vismænd i det små.
Lad tillid og inspiration vokse religionerne
imellem,
Så vi trækker på samme hammel –
Og i verdens ledere,
Så hjemmet genfinder sin sundhed
Med bæredygtighed, fred og glæde i din ånd
Amen.
Helle Lindegaard

