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Noget for enhver - det er målsætningen for dette program.
Kirken er for alle. Sådan er det, men
det er ikke altid det indtryk man får,
når man kigger ind til gudstjenesten en
søndag formiddag. Her kan gennemsnitsalderen ofte være en hel del højere
end uden for kirken.
Dette program fortæller en lidt anden
historie, nemlig at der er interessante
aktiviteter i og omkring kirkerne i Bov
sogn, som taler til mange forskellige
alders- og interessegrupper.
Er du til film og litteratur, så kig ind
og dyrk din interesse sammen med
andre. Det giver dig flere vinkler på de
gode oplevelser, og du får udbygget dit
netværk.
Har du småbørn, er der også hyggelige
stunder forude med babysalmesang og
hyggelige eftermiddage med børnefamilieklubben.
Foredragene er for alle over konfirmationsalderen. Her kan man udvide sine
horisonter og få ny inspiration.
Endelig er der koncerterne, hvor du kan
koble helt af og lukke musikken og den
gode stemning ind, mens du lader hverdagens stress fare.
Vel mødt!
De bedste hilsner fra
Menighedsrådet i Bov sogn
samt alle ansatte såvel som frivillige
medarbejdere.

En kort forklaring:
Litteraturkreds
Er du til gode bøger og vil du gerne have
det med, som står mellem linjerne, så er
litteraturkredsen noget for dig.
Når man læser bøger, lærer man noget om verden
og livet, om de andre og om sig selv.
Og når man diskuterer en bog i fællesskab, bliver
man gerne overrasket over, hvordan de andre har
opfattet bogen, personerne og handlingen.
Derfor er det så berigende at mødes om en god
bog – også, eller især, fordi vi nok ikke er enige i
vores opfattelser af bogen!
I efterårets læsekreds i Bov Sogn fordyber vi
os i bøger af danske forfattere. Vi skal læse en
vaskeægte klassiker og to nyere bøger. Alle kan
være med, og nye læsere er meget velkomne!

Foredrag og koncerter
Stress af i kirkens dejlige rum og få noget at fundere over.
Kirkerne er skabt til gudstjenester, men kan anvendes til meget mere end det.
Gennem tiden har vi inviteret mange foredragsholdere til at dele ud af deres erfaringer,
anskuelser og glæde ved livet.
Musikken har altid indtaget en central plads i kirken, hvor akustikken ikke blot favner
det klassiske kirkeorgel, men også kor, strygere, blæsere. Også jazz og pop har fundet
vej til vore kirker, hvor specielt den arkitekttegnede kirke i Kollund har vist sig velegnet
til de mere populære genrer.

Filmaften
Vi ser en god film og diskuterer den bagefter over et glas vin.
Gode film skal ses i biografen. Sådan er det stadig. Men ikke alle gode film er lige
tilgængelige i biograferne. Derfor inviterer vi til filmaftener, hvor vi gratis hygger os
med at se nogle særligt udvalgte film, som har noget særligt at byde på. Det er gratis at
deltage.

Babysalmesang
For babyer, småbørn og forældre.
Kirken er et fantastisk rum fuld af indtryk
for alle sanser. Babysalmesang er en hyggelig og utraditionel måde at være sammen
med sit barn og andre forældre på.

Børnefamilie Klub
Kreativt og hyggeligt samvær for
børnefamilier.
Vi samles i kirkeladen i Bov, hvor vi læser
og hører historier, synger, tegner, klippeklistrer og er kreative. Frem for alt hygger
vi os med hjemmebagte boller, saftevand
og kaffe. Deltagelse er gratis. Tilmelding
via hjemmesiden www.bovsogn.dk under
børn/unge. Meld jer også gerne ind i vores
Facebook gruppe: ”Børne- familieklub Bov
sogn”.

Babysalmesang
Tirsdage - kl. 10:00 - 11:30 - Kollund kirke
For babyer, rollinger og deres forældre.
Kirken er et fantastisk rum fuld af indtryk for
alle sanser. Babysalmesang er en hyggelig og
utraditionel måde at være sammen med sit barn
og andre forældre på.
Tilmelding via hjemmesiden på www.bovsogn.dk
eller mød op i kirken på dagen. Vi glæder os til at
se en masse babyer og deres nærmeste til sang,
dans og hygge.

Foredrag med Bertel Haarder
5. september - kl. 14:30 - Holbøl Landbohjem
Tilmelding helst via www.holbolkirke.dk
alternativt tlf. 7467 0917. Alle er velkomne.
Foredraget koster 75 kr. inkl. kaffe og kage.
Bertel Haarder er en mand, som alle kender og
mange har en mening om. For nogle vil han altid
være det borgerlige, intellektuelle fyrtårn, som lyser
op i Venstre. For andre er han kendetegnet ved sit
engagement og temperament og ikke en, man ikke
skal nærme sig, når han har hovedpine og er på vej
i teateret, og for andre igen er han et festligt menneske, som med højskolen i ryggen værner om det
sociale fællesskab og de bærende danske værdier.
Med Bertel Haarders imponerende CV som bl.a.
tæller 7906 dage på forskellige ministerposter,
herunder som undervisningsminister, integrationsminister, indenrigsminister og kirke og kulturminister, er han selvskrevet ved et foredrag om kirke, kultur og danskhed. Men det er ikke kun derfor, han er
inviteret; Bertel Haarder er født og opvokset i Holbøl sogn på Rønshoved Højskole.
Læser man Bertel Haarders erindringer fra barndommen ved det lille fiskerleje ved

Flensborg fjord, hvor Okseøerne, Gendarmstien, og ”Tyskland ovre på den anden side”
er en del af barndommen og udgangspunktet for tilværelsen, er det en fortælling som
kalder minder og genkendelige billeder frem hos mange fra området.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Bov, Felsted, Varnæs, Kliplev og Ensted
sogne og afholdes på Holbøl Landbohjem. Inden foredraget er Holbøl kirke åben for
interesserede og fra kl. 14 til 14.30 vil Marius Nørgård, formand for menighedsrådet i
Bov, fylde kirkerummet med smukke toner fra kirkeorglet.

Børnefamilie Klub
10. september - kl. 14:00 - 16:00 - Kirkeladen
Hyggeligt samvær med aktiviteter for alle børnefamilier.

Vi læser og hører historier, synger, tegner, klippe-klistrer og er kreative. Frem for alt
hygger vi os med hjemmebagte boller, saftevand og kaffe.
Tilmelding via hjemmesiden www.bovsogn.dk under børn/unge.

Karaoke Luther
13. september - kl. 19:30 - Kollund kirke
Satireshow for alle voksne.
Karaoke Luther fortæller en musikalsk historie om
en personlighed, der har forandret vores forståelse af
verden. Luther brugte sin tids trumfer – i dag ville det
have været populærmusikken. I Karaoke Luther møder
du lutherske fortolkninger af et par af musikkens klassikere lige fra Joe Cocker, Bob
Marley, Adele…. til Rock Me Amadeus fra Falco.
Karaoke Luther spilles af duoen Rødkål &amp; Sauerkraut, som er Dirk-Uwe Wendrich
(musiker og lærer) og Eberhard von Oettingen (teolog og skolekonsulent).Rødkål &
Sauerkraut har i 10 år på kryds og tværs underholdt med et satire-show om det særlige
danske/tyske liv i grænselandet.

Friluftsgudstjeneste
17. september - kl. 14:00 - Friluftscenen i Padborg Skov
Gudstjeneste for alle. Efterfølgende asfaltbal
med gruppen “4-Dance”.
Familiebegivenhed med oplevelser til både ånd, hjerte
og mave. Der er mulighed for at købe grillpølser, øl,
vand, vin, kaffe og kage. Deltagelse er gratis. Arrangeret
i samarbejde med Padborg Friluftsscene.

Litteraturkreds
21. september - kl. 19:30 - Kirkeladen
Martin A. Hansen: Løgneren.
Martin A. Hansens deltagelse i modstandskampen under besættelsen og et stort litterært talent betød masser
af omtale, kontakter og priser, og han prægede efterkrigstidens åndelige og intellektuelle debat.
I 1949 blev han opfordret til at skrive en føljeton til
Statsradiofonien, og da den blev oplæst af skuespilleren
Poul Kern i foråret 1950, lå gaderne øde hen.
Føljetonen blev senere samme år udgivet i bogform
under titlen Løgneren.

Filmaften
27. september - kl. 19:30 - Kirkeladen
The African Doctor af Julien Rambaldi.
Komediedrama, baseret på virkelige begivenheder:
En nyuddannet læge fra Congo er lykkelig over
at slippe væk fra diktaturet og installerer sig med
sin familie i en lille fransk landsby. Alle får sig et
chock! Det er en rørende, spændende og frem for
alt morson feel-good film, som er fuld af barokke
situationer fra mødet mellem forskellige kulturer.
Varighed 1:30 time. Alle er velkomne. Deltagelse er
gratis.

Foredrag
28. september - kl. 19:30 - Kirkeladen
Ole Michelsen: Den værste sorg.
Der handler om at håndtere den værste sorg, man
kan forestille sig - i dette tilfælde at begrave sit barn.
Om en smerte så stor, at den ikke kan ties væk.
Ole Michelsen taler om datteren Trine og deres
sidste tid sammen. Fordi det var så stor og stærk
en oplevelse, som blev langt mindre skræmmende,
end han havde forestillet sig. Den sidste tid lagde sig
til rette omkring dem og gav ro og plads til humor.
Til at se den skønhed, der var tilbage. Duften af en
blomst og af friskbrygget kaffe. De talte ikke meget
om døden, men nød samværet og vennerne. Det blev
en god og rund tid. Alle er velkomne. Deltagelse er
gratis.

Sangeftermiddag for ældre
5. oktober - kl. 14:30-16:00 - Kirkeladen
Arrangeret i samarbejde med Ældresagen.
Kaffe til medbragt brød. Organist Jørgen Wittmaack spiller de gamle sange på klaveret.
Det er gratis at deltage.

Børnefamilie Klub
8. oktober - kl. 14:00 - 16:00 - Kirkeladen

Hyggeligt samvær med aktiviteter for alle børnefamilier.
Vi læser og hører historier, synger, tegner, klippe-klistrer og er kreative. Frem for alt
hygger vi os med hjemmebagte boller, saftevand og kaffe.
Tilmelding via hjemmesiden www.bovsogn.dk under børn/unge.

Løhde Nielsen Duo
8. oktober - kl. 19:30 - Bov kirke
Rytmisk kirkekoncert:
Kærlighedsfortællinger
Kærlighedens mange facetter fortolket på en
musikalsk rejse, der spænder fra jazz til moderne kompositioner.
Johanna Løhde er konservatorieuddannet,
korleder og musiklærer samt en begavet
entertainer og formidler.
Ved tangenterne har hun sin mand,
Rasmus. Gratis entre - alle er velkomne.

Filmaften
11. oktober - kl. 19:30 - Kirkeladen
Slumdog Millionaire.
Vinder af 8 Oscars. En medrivende historie om den 18
årige forældreløse Jamal, der er opvokset i slummen i
Mumbai. Han deltager i den indiske udgave af “ Hvem
vil være millionær “ og er kun et enkelt spørgsmål fra
at vinde. Men politiet mistænker ham for at snyde, for
hvordan kan en fattig dreng fra slummen dog vide så
meget? En helt unik filmoplevelse!
Varighed 1:55 time. Alle er velkomne.
Det er gratis at deltage. Der serveres vin og chips.

Litteraturkreds
26. oktober - kl. 19:30 - Kirkeladen
Ida Jessen (billedet): Børnene.
Ida Jessen er en af vor tids største danske forfattere. Hun skriver sig ind i en lang
nordisk realismetradition med psykologiske personportrætter, poetiske skildringer af
naturen og menneskets forhold til den, kønsspørgsmål, landsbyliv, samfundskritik,
forældrerollen og kristendommens dimension. De psykologiske personskildringer
kredser om det overordnede spørgsmål: hvordan kan man være menneske, når man
rammes af sorg eller krise?
I “Børnene” fra 2009 følger vi Solvej på hendes vej gennem mere eller mindre
selvskabte livskriser, gennem en negativ spiral og videre.

Sangeftermiddag for ældre
2. november - kl. 14:30-16:00 - Kirkeladen
Arrangeret i samarbejde med Ældresagen.
Vi synger sammen i Kirkeladen og drikker kaffe til medbragt brød. Organist Jørgen
Wittmaack spiller sange på klaveret. Det er gratis at deltage.

Hubertusmesse
3. november - kl. 19:30 - Bov
kirke
En anderledes gudstjeneste
med gjaldende jagthorn og
masser af dyr.
Frøslev jagtforening spiller udenfor
kirken inden gudstjenesten. Inde i
kirken lægger de med deres præludium op til gudstjenesten med salmer
og prædiken, inden de slutter af med
postludium.
Som traditionen foreskriver det,
pynter Frøslev jagtforening med
vilde dyr, som i dagens anledning er
udstoppede.
Efterfølgende serveres der Jägermeister og småkager.

Mortens Aften
8. november - kl. 17:00 - Bov kirke
Familiegudstjeneste med lanterneløb.
Gudstjeneste med efterfølgende “Lanterneløb”, som er et optog på ca. 1 km med rytter
til hest, musik samt lysende lanterne (medbring selv lanterner). Efterfølgende serveres
pølser og kartoffelsalat i kirkeladen. Pris: Voksne 20 kr, børn 5 kr.

Børnefamilie Klub
12. november - kl. 14:00 - 16:00 - Kirkeladen
For alle børnefamilier. Deltagelse gratis.
Vi læser og hører historier, synger, tegner, klippe-klistrer og er kreative. Frem for alt
hygger vi os med hjemmebagte boller, saftevand og kaffe.
Tilmelding via hjemmesiden www.bovsogn.dk under børn/unge.

Drengekoret “High Five”
15. november - kl. 19:30
Drengekor på højt plan.
Gruppen “High five” fra Haderslev kommer og synger i Kollund kirke.
Gruppen består af fem drenge, og har i dette forår været i England for at optræde,
hvilket de gjorde med stor succes.
Korets leder er Henrik Skærbæk Jespersen, som er en af domorganisterne ved Haderslev Domkirke. Drengekoret “High Five” er en del af Haderslev domkirke’s drengekor.

Litteraturkreds
23. november - kl. 19:30 - Kirkeladen
Knud Romer:
Den som blinker er bange for døden.
Knud Romers debutroman fra 2006
handler om forfatterens svære opvækst på
Falster, hvor den lille Knud havde svært
ved at blive accepteret. Ja, han var faktisk
så langt fra det gode selskab man kunne
komme, fordi hans mor var tysker. Noget
der ikke blev set på med milde øjne i efterkrigstidens provinssamfund.
Knud Romer har med denne fabulerende
slægtsroman forsøgt at skrive sig fri fra
Falsters lænker. Og han har gjort det som
en dygtig historiefortæller, hvor der aldrig
er langt fra grin til gråd.

Filmaften
30. november - kl. 19:30 - Kirkeladen
Bryllupskaos
En komedie, måske den største franske filmsucces siden “De Urørlige”.
En skøn og meget morsom film om sammenstødet mellem de gammeldags værdier og det
moderne, multikulturelle samfund. Claude og
Marie havde håbet, at deres 4 døtre ville gifte
sig med gode, katolske mænd, men ....
Varighed : 1 time 30 min. Det er gratis at
deltage.

Julekoncert
5. december - kl. 19:30 - Bov kirke
Padborg sangkor og Jernbaneorkesteret underholder
Musikalsk underholdning afbrudt af fællessang og en julefortælling fortalt af én af
præsterne.

Familiegudstjeneste
8. december - kl. 17:00 - Kollund kirke
Familiegudstjeneste med krybbespil
Minikonfirmanderne opfører krybbespil. Efterfølgende fællesspisning i kirken - der
serveres risengrød med kanel og smørklat.
Pris: voksne 20 kr. – børn 5 kr.

Musikgudstjeneste
13. december - kl. 19:30 - Bov kirke
Musikgudstjeneste med Lucia optog
Efterfølgende serveres der gløgg og småkager.

Syng julen ind
15. december - kl. 14:00 - Kirkeladen
Fællessang i samarbejde med Ældresagen.
Musikalsk arrangement, hvor en sognepræst medvirker og Christian Cosmus og Marius
Nørgaard spiller de kendte julesalmer. Pris 50 kr. Tilmelding via www.bovsogn.dk

De 7 læsninger
17. december - kl. 19:30 - Kollund kirke
Bibellæsninger med kor og musik
De 7 læsninger var oprindeligt 9, som blev skåret ned til 7,
da det ellers blev lidt for langt. Det er en engelsk tradition,
der indeholder en blanding af bibellæsninger med start ved
skabelsen, over syndefaldet til bebudelsen,fødslen og slutter
med inkarnationen, fælles salmesang, korsang og musik.
Efterfølgende serveres der kaffe og småkager.

BOV KIRKE
Kirken i Bov har et tårn, der kan
ses viden om. Kirken er fra 1200
tallet, men tårnet blev først bygget
i 1905. Indretningen er traditionel,
med en flot, gammel udsmykning
med bænkerækker til flere end 200
voksne.

KOLLUND KIRKE
Bov sogn er ganske bredt, så for at betjene den del af
menigheden, der bor tættest ved fjorden, blev Kollund
kirke indviet i 1971. Den er tegnet af arkitekt Karsten
Rønnov med tanke for det æstetiske såvel som det praktiske. Akustikken gør den velegnet til koncerter.
Det gør indretningen med hævede stolerækker også,
så Kollund kirke har mange anvendelsesmuligheder.
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