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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Konstituieret sognepræst
Anette Ejsing
Tlf. 53 55 53 38
E-mail: ae@km.dk
Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.
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.
Formand for menighedsrådet
Jytte Bahn Petersen
Humlevej 14, 4600 Køge.
Tlf. 51 85 59 35
E-mail: jbp@boholtekirke.dk
Kirkekontoret
Kordegn Charlotte Raunkilde
Boholte Kirke, Boholtevej 97, 4600 Køge
Tlf. 56 66 09 56
E-mail: boholte.sogn@km.dk
Kontortid:
Mandag, tirsdag, og fredag kl. 9 - 13,
torsdag kl. 12 - 15.

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

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 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.

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

Ved fødsel/dåb/konfirmation/
vielse eller dødsfald

Boholte Kirkeblad
Udgives af menighedsrådet i
Boholte Sogn.

henvender man sig til kirkekontoret eller til præsten.
Yderligere oplysninger kan fås på kirkens hjemmeside
www.boholtekirke.dk.

Ansvarshavende: Jytte Bahn Petersen
Nyt stof til næste nummer inden
den 5. maj 2020.
Kirkens hjemmeside:
www.boholtekirke.dk

MENIGHEDSRÅDS-MØDER
27. februar, 19. marts, 16. april og 28. maj
Torsdage kl. 18.00. Alle møder er offentlige.

Find os på Facebook

Layout: lars@hartig.dk
Tryk: Stibo Complete

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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MENIGHEDSRÅDSFORMANDEN

INDSAMLING

Så er vi gået ind i et nyt år,
ja, ikke bare år; men årti.

Folkekirkens Nødhjælp
samler ind den 8. marts 2020

Hvad det kommer til at indeholde, er der heldigvis ingen af os, der kan
vide noget.

Søndag den 8. marts kan du gøre en forskel. Vær
med til at samle ind til verdens fattigste, der
er ramt af klimaforandringerne. Folkekirkens
Nødhjælp er en af de mest troværdige institutioner, der samler ind, hvor hjælpen doneres direkte i
de truede områder.

Vi kan håbe og tro på, at vi går noget positivt og glædeligt i møde.
Vi har i det forgangne år haft mange glædelige begivenheder op oplevelser
i vores kirke. Bl.a var det i august måned 40 år siden Boholte sogn blev selvstændigt. Det blev selvfølgelig en anledning til at sende ikke mindst vores
daværende sognepræst, Bent Hansen, en tanke med en tak for han var om
nogen skyld i, at vi overtog en velfungerende kirke.. Samtidig var det så en
anledning til at udtrykke håb og tro på, at de, der følger efter os, vil sørge
for at vores sogn fortsat består som et selvstændigt sogn; men ikke mindst
at vores kirke, må bestå som det sted, hvor man kommer og lytter til Guds
ord.

Kunne du tænke dig at gøre en indsats ved at
hjælpe andre mennesker, vil vi sætte pris på din
deltagelse.
Du kan fx samle ind sammen med en du kender. Så er i 2 til at støtte hinanden.
Indsamlerne samles i kirken kl.: 10:00, hvor du selv kan udvælge en
af de mange ruter. Den tager oftest en god times tid at gennemføre.
Indsamlingen slutter kl.:15:00.
Det samlede resultatet gøres op
og indsættes i bank i Køge.

Vi har altid haft en god kirkegang, som vi selvfølgelig håber fortsætter; men
som en sidegevinst blev kirken bygget til også at kunne være
stedet, hvor man kunne få kulturelle oplevelser såsom, koncerter, foredrag, undervisning osv., også det synes at være lykkedes.
Bare for at tage et eksem-pel, er der som regel ”fuldt hus” ved
sangarrangementerne.

Det er en dejlig fornemmelse
at kunne gøre noget for andre.
Prøv det!

I indeværende kirkeblad har menighedsrådet endnu engang
forsøgt at sætte et program sammen, der kan have interesse for
mange både i og uden for sognet.
På gensyn

Har du lyst til at være med i
dette fællesskab, så kontakt
Poul Wegan (mob: 24202244)
På forhånd tak.

Jytte Bahn Petersen
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FEBRUAR 2020

MARTS 2020

Søndag den 23. februar kl. 10.30

Tirsdag den 10. marts kl. 14.00

Fastelavn

Nikolaj Skaaning sidder ved klaveret. Nikolaj har
tilrettelagt 1. afdeling med sange fra højskolesangbogen,
samt fællessang. I pausen vil der være kaffe
og kage. Efter pausen vil Nikolaj lade hatten gå rundt
til sangønsker efter kaffen. Vel mødt til sangcafé.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.
Arkivbillede

Vi begynder med en børnegudstjeneste hvor Børnekoret medvirker.
fter gudstjenesten slår vi katten af
tønden i menighedssalen og får kaffe,
kakao og fastelavnsboller. Vi håber,
at alle børn kommer udklædte. Der
uddeles godteposer til alle børnene.
Det koster kr. 20,00 pr. person.
Billetterne købes på kirkekontoret
inden den 14. februar.

SANG-CAFÉ med Nikolaj

Torsdag den 26. marts kl. 19.00

Forårskoncert

Eftermiddag i Boholte Kirke

Mandag den 24. februar kl. 14.00

”Hus Forbi”

Denne dag får vi besøg af en repræsentant fra Hus Forbi. Vi har alle
sammen set en person, der står
og sælger avisen; men ved vi også,
hvem der står bag, eller hvad idéen
bag den er?
Dette og meget andet kan vi få svar
på denne mandag, når en repræsentant fra avisen kommer på besøg.

Abba. Boholte Kantori deltager også i forårskoncerten med en masse dejlige sange. Guitarist Per
Dybro Sørensen deltager også ved forårskoncerten,
han vil spille Musik af Villa-Lobos.
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Boholte
Kirkes børnekor vil
synge sange
af bl.a. Sigurd
Barrett, Sten
Kaalø og

SOLOKONCERT

SOLOKONCERT

SOLOKONCERT

Eftermiddag i Boholte Kirke

i Boholte Kirke
mandag d. 20. april kl. 19.30

Mandag den 30. marts kl. 14.00

Hvad er så en gadepræst?

i Boholte Kirke
mandag
den Nikolaj
20. april
kl. 19.30
Pianist og sanger
Skaaning
er solist

Vi får besøg af noget
så specielt som en
gadepræst. Hvad
er så en gadepræst?
I dette tilfælde er
det, Liane Zimsen
Dambo, der møder
sine sognebørn ikke
bare i de stedlige
kirker; men på hele
det københavnske
område, der hedder
Vesterbro. Her
cykler hun rundt
og får kontakt til de
mennesker, der på
en eller anden måde
ikke bare kan have
behov, men også
lyst til at tale med
hende.
Vi håber, at mange
får lyst til at komme
og høre en anderledes kirkehistorie.

ved denne
her Skaaning
koncert. er solist
Pianist og sanger
Nikolaj
ved denne her koncert.

Nikolaj er kendt af mange i Køge og omegn for sit virke

Nikolaj
kendt af
mange
i Køge og
omegn for sitHan
virke
somer
musiker
i flere
forskellige
sammenhænge.
som musiker
i flere
sammenhænge.
behersker
stortforskellige
set alle musikalske
genrer. Han
behersker stort set alle musikalske genrer.

Koncerten er iKoncerten
to afdelinger.
bliver en bred vifte
er i Musikken
to afdelinger.
af klavermusik,
solosang
og
lidt
fællessang
med publikum.
Musikken bliver en bred vifte af klavermusik,
Der vil
være musik
af bl.a.
Jacob Gade,
Otto Francker,
solosang
og lidt
fællessang
med publikum.
Beethoven
og Chaplin.
Der vil være musik
af bl.a. Jacob
Gade, Otto Francker,
Beethoven og Chaplin.

Entré 50 kr. inkl. en forfriskning i pausen.

Entré 50 kr. inkl. en forfriskning i pausen.
Vel mødt til
solokoncert
Vel mødt
til
i Boholte.

solokoncert
i Boholte.
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APRIL 2020
Torsdag den 9. april kl 17.00

Eftermiddag i Boholte Kirke

Mandag den 27. april kl. 14.00

Skærtorsdag Gudstjeneste
med efterfølgende spisning

Martin Herbst

Kommer sognepræst ved
Korsvejskirken i Tårnby,
Martin Herbst, og fortæller
om bl.a de år af hans liv, hvor
han var engageret i Moonbevægelsen, hvor han derved fik
et enestående indblik i sekterismens væsen. Martin Herbst er
udover at være sognepræst også forfatter til en del bøger.
Entre kr. 20,00 inkl. kaffe og kage.

Efter gudstjenesten vil der være fælles spisning.
Tilmelding til spisningen skal ske til kirkekontoret på tlf:
5666 0956 eller mail: chr@km.dk
Spisebilletterne koster kr. 100,00 pr. person. Da der er
begrænset antal pladser, er det først til mølleprincippet.
Man skal betale ved tilmeldingen.
Tilmelding seneste den 23. marts

Tirsdag den 21. april kl. 18.00

Danmark spiser sammen

Vi byder velkommen til Danmark spiser sammen i uge 17. Vi opfordrer til, at vi
mødes over et dejligt måltid. Hvor vi foruden god mad og drikke byder på sang og
musik.
Det vigtigste er, at vi er
sammen. Vi håber at se
dig, og du må rigtig gerne
tage andre med, der også
har lyst til lidt hygge og
god mad.
Spisebilletterne koster
kr. 50,00 pr. person.
Billetterne kan købes på
kirkekontoret ind til den
3. april.
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Korsvejskirken i Tårnby,

LITTERATURGRUPPE
Eftermiddag i Boholte Kirke

Søndag den 17. maj

er afsat til kirkens årlige udflugt. Vi skal besøge en kirke, hvilken er endnu
ikke er fastsat, Derefter spiser på
Bromølle Kro. Vi slutter af med
et besøg i Birkegårdens haver.
Billetterne koster kr. 200,00 pr.
person alt inkl.
Da der er et begrænset antal
billetter, er det først til mølle
princippet.
Billetterne sælges fra den 1. april,
tilmelding senest den 1. maj.

Ledig plads i
Boholte litteraturgruppe
Boholte litteraturgruppe har nu eksisteret
i tre år. Vi er 10 personer, som mødes hver
6-7 uge (minus jule og sommerferie), hvor
vi taler om og diskuterer bogen som vi har
læst.
Vi har oven i det litterære et godt og
hyggeligt samvær i en god atmosfære. Vi
hygger os med en kop kaffe og en småkage
i et af Boholte Kirkes dejlige lokaler.
Hvis du er interesseret i at være med i
litteraturgruppen, er du velkommen til at
kontakte undertegnede for evt. yderligere
spørgsmål.
På litteraturgruppens vegne
Anette Jensen tlf. 2984 7429
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SPAGHETTIGUDSTJENESTER

Spaghettigudstjenester
er 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, lyd og leg. Og vi synger
sammen med bømekoret. Efter gudstjenesten spiser vi sammen - spaghetti
eller noget andet godt!

Målgruppen for spaghettigudstjenesterne er de 4-8-årige, men der er fint
plads til deres små søskende også. Og det, der kan forstås af 4-8-årige, kan
også forstås af større børn og voksne, så kirken er selvfølgelig åben for alle,
også ved dette arrangement.

Tirsdag den 4. februar: Foreløbig er det en
hemmelighed, hvad der skal ske. Men glæd jer!
Tirsdag den 3. marts kl. 17.00
April er det aflyst pga. påsken
Tirsdag den 5. maj kl. 17.00
Juni, juli og august er der ferie
Tirsdag den 1. september kl. 17.00
Det er gratis, men man skal tilmelde sig til
kirkekontoret på telefon 5666 0956 eller mail:
chr@km.dk. seneste en uge før gudstjenesten.
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GUDSTJENESTER
Februar 2020

Maj 2020

02. februar sidste søndag efter hellig 3 Konger

kl. 10.30

03. maj

3. søndag efter påske

kl. 10.30

09. februar Septuagesima

kl. 10.30

08. maj

Konfirmation

kl. 10.00

16. februar Seksagesima

kl. 10.30

08. maj

Konfirmation

kl. 12.00

23. februar Fastelavn

kl. 10.30

09. maj

Konfirmation

kl. 12.00

10. maj

4. søndag efter påske

kl. 10.30

17. maj

5. søndag efter påske Menighedsudflugt

Marts 2020
01. marts

1. søndag i fasten

kl. 10.30

21. maj

Kristihimmelfartsdag

kl. 10.30

08. marts

2. søndag i fasten

kl. 10.30

24. maj

6. søndag efter påske

kl. 10.30

15. marts

3. søndag i fasten

kl. 10.30

30. maj

Konfirmation

kl. 10.30

22. marts

Midfaste

kl. 10.30

31. maj

Pinsedag

kl. 10.30

29. marts

Maria bebudelses dag

kl. 10.30
Anden pinsedag

Kl. 10.30

Juni 2020
April 2020

01. juni

05. april

Palmesøndag

kl. 10.30

09. april

Skærtorsdag

kl. 17.00

10. april

Langfredag

kl. 10.30

12. april

Påskedag

kl. 10.30

13. april

Anden påskedag

kl. 10.30

19. april

1. søndag efter påske

kl. 10.30

26. april

2. søndag efter påske

kl. 10.30

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

Handicapgudstjenester

på Agerbækhuse, Gymnasievej 30. Anden onsdag i måneden kl. 19.00
den 12. februar, 11. marts, 8. april og 13. maj.
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BABYSALMESANG

KORENE

Boholte Kantori/
Køge Kor

Kom og syng
med i børnekoret

Fast øveaften er
torsdage i Boholte kirkes sal kl. 19-21.

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

Koret synger 4 - 5 gange pr. år
til gudstjenester, koncerter og
menighedsarrangementer.
Repertoiret er primært klassisk.

Babysalmesang i kirken
er hver tirsdag
Vi følger desuden skolernes ferieplan.

Foresyngning kræves for optagelse i koret.
Kontakt organist Henry Linder.
Tlf. 53516600 eller
mail henry.linder15@gmail.com

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.

Koret medvirker i løbet af året ved ved et
mindre antal gudstjenester og arrangementer.
Repertoiret er en blanding af almindelig én- og
flerstemmig kormusik og
gospels og salmer til brug for gudstjenesten.
Kirken lægger meget vægt på, at der i løbet af
året også er spændende og sjove arrangementer
for kormedlemmerne og deres familier.
Medlemmerne bliver aflønnet for deltagelse i
prøver og koncerter/gudstjenester.
Lønnen er 25 kr. for en korprøve og
50 kr. for en optræden i kirken.
Koret øver hver tirsdag kl. 16.30 – 18.00 fra
august til og med maj i kirken.

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

Den der står for musikken, er:
Nikolaj Skaaning, der er Kirkemusiker ved
Boholte Kirke.
Babysalmesang er gratis.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Interesserede kan henvende sig til:
Nikolaj Skaaning, 4045 4978,
nikolajskaaning@gmail.com

Du må meget gerne tage din mødreguppe med.
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