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Kære læsere af nyhedsbrevet fra Bov sogn.
Foråret i Bov sogn har været meget stormfuldt. Den 28. februar opsagde vores kordegn
gennem næsten 11 år, Thore B. Jensen, sin stilling og den 31. marts meddelte vores
sognepræst Malene H. Lundqvist, at hun forlader Bov sogn d. 31. maj til fordel for en
præstestilling ved Glostrup sogn, Danmarks næststørste sogn, fra 1. juni. Men den 30. marts
ansatte menighedsrådet en ny kordegn, Claus Levinsen, Gråsten, som tiltræder stillingen pr.
1. juni.

Thore B. Jensen, fhv. kordegn

Claus Levinsen, kommende
kordegn

Malene H. Lundqvist
snart fhv. sognepræst

Efter al sandsynlighed skal Bov menighedsråd før sommerferien finde en ny præst til
erstatning for Malene, som så kan tiltræde omkring 1. september.

Påsken i Bov og Holbøl
Skærtorsdag:

Gudstjeneste i Holbøl kl. 18 med efterfølgende påskemiddag.
Præst: Marlys A. Uhrenholt. Ingen gudstjeneste i Bov sogn.
Efter gudstjenesten denne aften indbydes der til fællesmiddag på
Holbøl landbohjem. Påskemiddagen på Holbøl Landbohjem koster 75
kr. Tilmelding inden d. 10. april til Per Ihle. Mail:
ihle@post.tdcadsl.dk Tlf.: 40508661

Langfredag:

Kollund kirke kl. 15, gudstjeneste ved Kevin Asmussen.

Påskedag:

Gudstjeneste i alle 3 kirker kl.10: Bov kirke kl. v/M.Lundqvist
Kollund kirke v/K. Asmussen

Påskedag:
2. påskedag:

Holbøl kirke v/M. Uhrenholt
Bov kirke kl. 10 familiegudstjeneste v/M. Lundqvist
___________________

Koncert i Kollund kirke søndag d. 23. april kl. 19.30 med TRIO BEFORE
TRIO BEFORE spiller danske sange og salmer
i egne arrangementer for klaver, saxofon og
kontrabas.
TRIO BEFORE opstod for nogle år tilbage
under en udsendelsesrække på DR2 rundt i
Danmark, hvor de smukke danske sange, nye
som gamle, blev spillet i nye fortolkninger.
TRIO BEFORE består af Niels Erichsen på piano, Peter Friis på bas og Claus Behrens på saxofoner.
Koncerten er gratis. Alle er velkomne.

___________________
Sidste filmaften i Kirkeladen i dette forår er onsdag d. 26. april kl. 19.30
___________________

Tilmelding:
KLIK HER eller ring til kirkekontoret tlf. 7467 0917
Marius Nørgaard, formand for Bov menighedsråd
er guide på turen.

___________________

Menighedsudflugt til Odense onsdag d. 31. maj

H.C. Andersens hus og domkirken i Odense

Bus-turen går til Odense, hvor vi først besøger H. C. Andersens museum.
Vi får en kort introduktion til museet, hvorefter vi har ca. en times tid til at gå rundt på museet.
Vi kan spise vores medbragte mad på museets område i det fri, men under tag (hvis det skulle
regne).
Efterfølgende spadserer vi til Sankt Knud – Domkirken, hvor vi får en guidet tur af ca. en times
varighed. (Afstanden mellem museet og domkirken er ca. 700 meter.)
Vi afslutter med eftermiddagskaffe i et af kirkens lokaler.
Pris for deltagelse er 200 kr. per person og inkluderer formiddagskaffe, frokost og
eftermiddagskaffe og entre til museet (det sidste udgør 90 kr.).
Opsamling

Kl. 08.15 Kollund kirke
Kl. 08.25 Bov kirke

Hjemkomst

ca. kl. 17.45 Bov kirke
ca. kl. 18.00 Kollund kirke

Tilmelding

klik her
eller ring til kirkekontoret i Bov tlf. 7467 0917

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog de
95 teser op på Slotskirkens dør i Wittenberg, hvilket var starten til
reformationen. Jubilæumsåret blev indledt med, at Paven fra Rom
deltog i en gudstjeneste i Lunds domkirke i Sverige, hvilket nok
kan forbavse, da Luthers teser i høj grad var et oprør mod den
katolske kirke. I Sønderjylland er der planlagt mange arrangementer, som man kan deltage i. På Haderslev stifts hjemmeside har
mange oplysninger om dem. http://www.haderslevstift.dk/
Luther-rosen

Lutherrosen er Martin Luthers personlige segl fra 1530, og er blevet et udbredt symbol for
den evangelisk-lutherske kirke. Korset i hjertet symboliserer troen på den korsfæstede Jesus
Kristus. Det røde hjerte står for liv og kærlighed, mens den hvide rose repræsenterer glæde
og fred.

På vegne af Bov sogns menighedsråd

Marius Nørgaard
Bov sogns hjemmeside:

www.bovsogn.dk

P.s. Hvis man ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve kan man sende en e-mail til
norgaardmarius@gmail.com

