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Kære læser af nyhedsbrev fra Bov sogn.

fra Haderslev Stifts hjemmeside:

Menighedsrådet i Bov blev glad for vikaren
Solvejg Dam-Hein, 32 år, sprang til som vikar, da Bov Sogn var uden sognepræst nogle uger
i sommer. Da embedet blev slået op, søgte hun og fik det, selv om hun stod umiddelbart
foran at skulle på barsel. Nu er Judith Nielsen Legarth trådt ind som vikar for Solvejg DamHein.

Hvor der sagtens kan gå år og dag imellem, at et sogn ansætter
ny præst, har menighedsrådet i Bov Pastorat måttet igennem
proceduren flere gange i år, efter at begge sognets præster hen
over forsommeren søgte og fik nye embeder.
I første omgang sprang den helt nyuddannede Solvejg DamHein ind som vikar, dog kun i seks uger, fordi hun ventede barn
og skulle på barsel.
Solvejg Dam-Hein

Da embedet blev slået op, søgte og fik Solvejg Dam-Hein stillingen:
"Et enigt menighedsråd ønskede hende, vel vidende at hun først kunne tiltræde ca. et år
senere," siger formanden for menighedsrådet, Marius Nørgaard.
Solvejg Dam-Hein var nyuddannet, da hun fik vikariatet, men havde flere års erfaring som
kirketjener. Både hun og hendes mand er fra Sønderjylland. De er netop flyttet ind i
præstegården i Kollund.

Judith Nielsen Legarth

Nu har menighedsrådet netop ansat en vikar for
Solvejg Dam-Hein. Det er Judith Legarth, 42 år og
hustru til Kim Legarth, som tidligere på efteråret fik
ansættelse som sognepræst i Haderslev Domkirke.
Judith Legarth har været præst siden 2009 og har
erfaring både med faste embeder og med vikariater.
Hun har desuden været ungdomspræst, og hun tager
det med ro, at der har været travlt fra dag ét i Bov:

"Garvede ansatte står både på nåle for at hjælpe og er søde til samtidig at give plads," siger
hun. Judith Legarth er vikar i Bov, indtil Solvejg Dam-Hein kommer tilbage med udgangen
af april. Sognets kirkebogsførende sognepræst, Maria Louise Møller, blev ansat i sognets
andet embede i august.
fra Haderslev Stifts hjemmeside SLUT

Ordination af Kristian Ditlev Jensen
Onsdag d. 28. november kl. 19 var der ordination af Holbøl sogns nye præst, Kristian Ditlev
Jensen i Haderslev domkirke. Det blev en festlig oplevelse for de mange fra Holbøl sogn,
samt en del menighedsrådsmedlemmer fra Bov sogn, men naturligvis især for Kristian.

Kristian i godt selskab med biskoppen,
indgang i domkirken iført hvid alba

Her forlader Kristian domkirkens kor
som nyordineret præst

Holbøl kirke
Søndag d. 10. december kl. 10 tager Marlys Uhrenholt afsked med menigheden i Holbøl.
Efter gudstjenesten er der reception på Holbøl Landbohjem
Søndag d. 17. december kl. 14 indsættes sognepræst Kristian Ditlev Jensen i præsteembedet
af provst Kirsten K. Sønderby. Efter gudstjenesten er der reception på Holbøl Landbohjem.

Gudstjenester i advents og juletiden Bov sogn:
Bov kirke
03.12

11.00

Legarth

1.søndag i advent

08.12

Kollund kirke
09.30

Legarth

1.søndag i advent

17.00

Møller

Familiegudstjeneste
med krybbespil

09.30

Legarth

2.søndag i advent

19.30

Møller

De syv læsninger

10.12

11.00

Legarth

2.søndag i advent

13.12

19.30

Møller

Musikgudstjeneste
med luciaoptog

17.12

11.00

Møller

3.søndag i advent

24.12

12.45

Legarth

Juleaften

24.12

14.00

Møller

Juleaften

14.30

Legarth

Juleaften

24.12

15.15

Møller

Juleaften

16.00

Legarth

Juleaften

24.12

16.30

Møller

Juleaften

25.12

10.00

Møller

Juledag

10.00

Legarth

Juledag

10.00

Legarth

2. juledag

26.12
31.12
01.01

15.00

Møller

Nytår
Ingen gudstjeneste

Ingen gudstjeneste

Hellig-3-kongersfest for menighederne Bov og Holbøl
Søndag d. 7. januar kl. 14 fejrer vi Hellig-3-konger i Bov kirke
kl. 14.00.
Efter gudstjenesten er der kaffebord på Bov kro. Her vil der
være underholdning med Stig Nørregård, som vil optræde
med programmet ”Stig på revyen”. Nogle vil formentlig huske
ham for den sidste fornøjelige optræden i 2009.
Deltagerpris 35 kr. Ingen tilmelding. Alle er velkomne.
”Stig på revyen”
Dette program indeholder også mange af skuespillerne fra serien
Matador, navne som Poul Reichart, Kurt Ravn og Ove Sprogøe.
Her ud over vil I møde andre af fantastiske revy mestre, så som
Preben Kaas og Jørgen Ryg.
Stig Nørregaard

Syng sammen i Kirkeladen
Arrangement i samarbejde med Ældresagen.
Datoer for syng sammen er:
Torsdag den 4. januar
Torsdag den 1. februar
Torsdag den 1. marts
Alle dage fra klokken 14:30 til 16:00 i Kirkeladen.
Den 4. januar kommer Christian Cosmus med sin guitar, og de to andre gange er det organist
Jørgen Wittmaack der spiller på klaveret.
Der serveres kaffe til medbragt brød.
Tilmelding er ikke nødvendigt, og det er gratis at deltage.
_________________________________
Kirkekontoret i Bov har i den senere tid haft travlt med at få den nye aktivitetsfolder klar til
første søndag i advent. Kom i kirke på søndag og se om det er lykkedes.

Det kan allerede afsløres, at der igen i næste halvår bliver studiekreds med udflugt, der er
spændende foredrag både i Kirkeladen og på Holbøl Landbohjem. Kirkekoncerter Bov,
Kollund og Holbøl bliver der også flere af.

I ønskes alle en god adventstid, en glædelig jul samt et godt nytår!
På vegne af Bov sogns menighedsråd

Marius Nørgaard

Bov sogns hjemmeside:
Holbøl sogns hjemmeside:

www.bovsogn.dk
www.holbolkirke.dk

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

