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Kære læsere af nyhedsbrevet fra Bov sogn.
I øjeblikket er det, vi i Bov sogn er mest optaget af, den store udskiftning i personalet.
Først opsagde vores kordegn Thore B. Jensen sin stilling, men fra 1. juni har vi fået en ny
kordegn, Claus W. Levinsen. Så opsagde vores sognepræst Malene H. Lundqvist sin stilling
og havde de sidste gudstjenester søndag d. 28. maj. Sidst har sognepræst Kevin O. Asmussen
opsagt sin stilling, idet han tiltræder sit nye embede i Kongeåpastoratet i Ribe stift søndag d.
15. juli. Søndag d. 2. juli bliver der mulighed for at sige farvel til Kevin i Kollund kirke kl
09.30 og Bov kirke kl. 11.00. Efter sidste gudstjenester er menighedsrådet vært ved et mindre
traktement i Bov kirke.
Ny præst: Stillingsopslag, orientering, prøveprædikener, indstilling og udnævnelse.
Det er en temmelig tidskrævende proces af få et præsteembede besat. Fra biskoppen
modtager menighedsrådet en tidsplan for, hvornår stillingen vil blive opslået ledigt i
Præsteforeningens Blad. Stillingen er opslået i 3 uger, og præsterne sender ansøgningen til
biskop Marianne Christiansen, Haderslev stift. Af tidsplanen fremgår også, hvornår
biskoppen og provsten fra Aabenraa, Kirsten K. Sønderby kommer og orienterer
menighedsrådet og stedfortræderne om ansøgerne. Forinden har menighedsrådet haft
lejlighed til at læse de skriftlige ansøgninger. Ved orienteringsmødet besluttes, hvor mange
menighedsrådet ønsker til prøveprædiken, oftest 3-4 præster. Efter sidste prøveprædiken
mødes menighedsrådet igen med provsten, som orienterer om afstemningsproceduren og
kontrollerer, at afstemningen foregår lovligt. Der indstilles hyppigst 2 præster, den ene
anføres som nr. 1 og den anden som nr. 2. (Der er også mulighed for kun at indstille én
præst, ved énstemmighed. Det betyder, at biskop og kirkeminister godkender denne). Hvis
der indstilles to præster til embedet, kan biskop og kirkeminister i sjældne tilfælde indstille
den præst til embedet, som menighedsrådet ikke gav første prioritet. Efter afstemningen
sender menighedsrådet indstillingen til biskoppen, som senere sender den til kirkeminister
Mette Bock. Der kan gå nogle uger inden udnævnelsen foreligger. I den tid må
menighedsrådet ikke komme med udtalelser om, hvem man har indstillet til embedet.
Går alt efter planen kan vi byde den nye præst velkommen ved gudstjenesterne i Kollund
og Bov kirker søndag d. 3. september. Senere på året kan vi byde den næste præst
velkommen.

Menighedsudflugt til Odense onsdag d. 31. maj

Fra besøget i Sct. Knuds kirke, domkirken.
Igen lykkedes det aktivitetsudvalget at arrangere en vellykket udflugt for menigheden.
Hovedattraktionerne naturligvis var H.C.Andersen-museet, som mange sikkert for år tilbage
har set. Men gensynet var for de fleste sikkert godt; man havde virkelig formået at få det hele
til at virke spændende. Den anden attraktion var Domkirken, Sct. Knuds kirke. Her fortalte
en meget dygtig guide os om kirken, skrinet med knogleresterne af Kong Knud den Hellige,
som blev myrdet foran alteret d. 10. juli 1086, og meget andet godt.
Der var sørget for mad og drikke, først formiddagskaffe på en rasteplads, senere frokost og
kaffe i de tilstødende lokaler ved domkirken.

Når menighedsrådet inviterer menigheden til udflugt, så er det for alle, også dem, som
ikke sidder i kirken mange søndage hvert år. Alle er velkomne.
_________________________

Aktivitetsplan for den sidste halvdel af året er ikke udkommet endnu. Det har
aktivitetsudvalget besluttet at vente med. Den sidste sommerkoncert fandt sted i Kollund
kirke d. 14. juni, men det betyder ikke, at der ikke sker noget ud over gudstjenester søndag
formiddage, se her:

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

