Nyhedsbrev nr. 34
fra
Bov sogn
September 2011.
27. september 2017
Kære læser af nyhedsbrev fra Bov sogn.
I menighedsrådet har vi været meget optaget af besættelse af de 2 præstestilliner, som har
været ledige. Malene rejste til Glostrup og Kevin til Kongeå Pastoratet i sommer.
Sidste nyt vedrørende præster i Bov sogn:
Solvejg Dam-Hein bliver vores nye sognepræst i Bov sogn fra d. 15. oktober 2017. For mange af jer er hun en velkendt præst, idet Solvejg var
præstevikar i 6 uger i sognet fra midt i juli til 1. september.
I dette efterår flytter Solvej fra Århus igen ned i præsteboligen i Kollund,
men hun begynder ikke straks sin præstegerning i sognet, idet hun
d. 23. september fødte en sund og rask pige, og er derfor på barsel til
engang i det nye år.
Solvejg blev vel modtaget af menigheden i juli og menighedsrådet
forventer, at det samme vil ske, efter hun igen ved de 2 indsættelsesgudstjenester i Kollund
og Bov er vores nye præst.
Søndag d. 2. september blev Maria Louise Odgaard Møller indsat ved 2 festgudstjenester
i henholdsvis Kollund og Bov kirker, med efterfølgende samvær på Bov kro. Provst Kirsten
Sønderby, Aabenraa foretog indsættelsen. Menighedsrådet havde bestilt kaffebord til 70
personer på kroen, men der måtte sætte et ekstra bord ind i den store sal. Blandt gæsterne var
hele menighedsrådet i det sogn, hvor Maria var rejst fra til stede. De var meget kede af at
sige farvel til Maria, men de udtrykte også glæde over, at vi i Bov havde budt hende
velkommen på en ordentlig måde.

Gudstjenester i oktober i Bov sogn
Dato

Tid

Kirke

Præst

01.10
01.10

16.s.e. trinitatis
16.s.e. trinitatis

11.00
09.30

Bov kirke
Kollund kirke

Møller
Møller

08.10
08.10

17.s.e. trinitatis
17.s.e. trinitatis

11.00
09.30

Bov kirke
Kollund kirke

Monrad
Monrad

15.10
15.10

18.s.e. trinitatis
18.s.e. trinitatis

11.00
09.30

Bov kirke
Kollund kirke

Møller
Møller

22.10
22.10

19.s.e. trinitatis
19.s.e. trinitatis

11.00
09.30

Bov kirke
Kollund kirke

Jessen
Jessen

29.10
29.10

20.s.e. trinitatis
20.s.e. trinitatis

11.00
09.30

Bov kirke
Kollund kirke

Møller
Møller

05.11
05.11

Alle helgens dag
Alle helgens dag

11.00
09.30

Bov kirke
Kollund kirke

Møller
Møller

Præstelisten:
Møller = Maria Louise Odgaard Møller
Monrad = Erik Monrad, Aabenraa, pastor emeritus, tidligere sognepræst i Bylderup Bov
Jessen = Carl Chr. Jessen, pastor emeritus, har været præst i Skagen.
Pastor Jessen skal kun være vikar fra 15. oktober til 15. november. Stillingen som vikar
herefter er opslået ledig i Præsteforeningens Blad.
Luther-fejring tirsdag d. 31. oktober 2017.
Den dato for 500 år siden slog Luther sine 95 teser op på slotskirkens dør i Wittenberg,
hvilket var startskuddet til den Lutherske Reformation.
Det fejrer vi i Bov kirke på følgende måde:
Klokkeringning

kl.17.00-17.15

Gudstjeneste

kl.17.15-18.00

Servering i våbenhuset, som kan fejre 200 års
jubilæum
kl.18.00-18.30,
her kan man bl.a. smage Luther-øl, men også
meget andet sundt og godt.

Aktiviteter.
Aktivitetsfolderne er for nylig udkommet, han hentes i vore kirker, på kirkekontoret og på
biblioteket. Men folderen kan også hentes til ens computer via forsiden på Bov sogns
hjemmeside.
Meget aktuelt er:

Men jeg vil også gerne gøre opmærksom på en koncert i Holbøl kirke, søndag
d. 1. oktober kl. 19.30. Der er gratis adgang:

________________________________

Med dette nyhedsbrev vil jeg gerne ønske jer et godt efterår. Nyd skoven med de mange
farver. Forårsfarverne er pragtfulde, men efterårsfarverne er meget mere varieret.

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

