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Konfirmander
på konfirmandtræf
i Roskilde Domkirke

SKET I KIRKEN

Ny kirkebogsførende præst

Køge Kirkes sognepræst Jan Basie havde sid-

er vigtigt at kirkebogen bliver ført korrekt og i

ste prædiken den 3. december – en måned ef-

overensstemmelse med lovgivningen. De al-

ter, nemlig den 7. januar 2018, overtog Signe

lerførste kirkebøger blev startet i 1500-tallet.

Asbirk Jans stilling som kirkebogsførende.

Kirkebogsførsel og personregistrering er stadig en af Folkekirkens vigtigste administrative

Du har måske set forkortelsen ’kbf’ stående ef-

opgaver. Dog bliver der ikke længere ført kir-

ter navnet på en præst, men hvad betyder det

kebog med pen og blæk. Siden 2002/2003 er

og hvad indebærer det? Før 1981 var en sog-

kirkebogen blevet digital.

nepræst i den danske folkekirke den øverste
og dermed ansvarlige præst i et sogn. Hvis et

I større sogne føres kirkebogen til daglig af

sogn havde flere præster blev de øvrige kaldt

kordegnen – og sådan er det også i Køge.

kapellaner eller andenpræster.

Den kirkebogsførende præst sidder derfor

Efter 1. maj 1981 fik samtlige præster, der er

ikke med fingrene nede i kirkebogen til hver-

ansat i Folkekirken, titel af sognepræst. Der

dag. Og heldigvis for det, mener Signe: »Jeg

er dog fortsat en forskel, idet den stilling, der

er ikke blevet præst for at sidde på kontoret og

før 1981 blev betegnet som sognepræst, nu

lave administrativt arbejde, men for at møde

har fået betegnelsen kirkebogsførende sogne-

mennesker i sognet. Så det er vigtigt med en

præst og begravelsesmyndighed.

dygtig kordegn til at løfte opgaven med personregistreringen. Som kirkebogsførende sog-
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Som kirkebogsførende har præsten ansvar for

nepræst kommer jeg i høj grad til at fortsæt-

at kirkebogen bliver ført korrekt. Kirkebogen

te med de opgaver, jeg allerede nu har som

har til formål at registrere fødsler, barnedåb,

præst. Vi er 3 sognepræster (lige pt. to samt

konfirmation, vielse, dødsfald og begravelse

en vakant stilling) i Køge Kirke og vi er ligevær-

– ja, det er en slags oversigt over det danske

dige. Det er ikke længere finere at være kirke-

folk. Hvem er levende og døde, hvem er gift

bogsførende – i hvert fald ikke i Køge Kirke!

med hvem, og hvem er dine forældre? Så det

Jeg har blot den ekstra opgave at føre tilsyn

med, at kirkebogen bliver ført korrekt af kordegnen.
Derudover deler vi præster opgaverne i mellem os,

Konfirmanderne
‘gjorde godt’

alt efter hvad vi brænder for. Jeg har særligt været
med til at udvikle Natkirke og etablere sorggruppe.
Min kollega sognepræst Charlotte Dybdahl Winther
har bl.a. været igangsætter for alt børnearbejdet i
kirken med minikonfirmander, børnegudstjenester
osv. Og nu er vi rigtig spændte på, hvem der bliver
vores nye præstekollega.«
Køge Kirkes menighedsråd har, efter Jans afsked,
indstillet nuværende sognepræst Signe Asbirk som
kirkebogsførende til biskoppen – og fået det godkendt. Samtidig er processen med ansættelse af en
ny sognepræst også i gang.
Signe blev uddannet til teolog i 2012 og indsat som
præst i Køge Kirke i 2014.

Torsdag den 8. februar stod i den gode sags tjene-

Signe flyttede i januar til Køge med sin mand og to

ste for konfirmander fra Søndre Skole. Dagens kon-

børn ❧

firmandundervisning bestod nemlig i at gøre noget
godt for andre, uden at få penge for det.
Konfirmanderne var på besøg i børnehaver, Køge
Museum, Røde Kors, Mødrehjælpen, Kirkegården,
Center for Dansk og Integration, Nørremarkens
Plejehjem m.m.
På plejehjemmet blev der sunget og læst historie
med beboerne – der blev selvfølgelig også tid at
tale om konfirmation dengang og nu.
Også Center for Dansk og Integration i Ølby Center
tog god imod de unge mennesker. Her deltog konfirmanderne i en dansktime, hvor de blev interviewet
af kursisterne, der så skulle fremlægge det for resten af klassen bagefter.
Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther fortæller:
»Både Signe og jeg er vilde med denne dag, for det
giver konfirmanderne et helt andet indblik i hvad der
foregår – og vigtigst af alt, de mærker på egen krop
hvor rart det er at gøre noget for andre.«
Dagen blev rundet af med et besøg af Folkekirkens
Nødhjælp, der fortalte om hvordan det er at være
frivillig og rejse til lande med flygtningelejre der har

Signe Asbirk er også ‘Natkirkepræst’ i Køge Kirke

hårdt brug for at andre gør noget godt for dem. ❧
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Konfirmander til træf i Roskilde
Konfirmandtræf er landets største event for konfirmander og afholdes hvert forår i Roskilde Domkirke.
Formen varierer men der er altid tematiske poster, gudstjeneste og flot, moderne musik!
Denne gang skulle konfirmander fra Sct. Nicolai skole afsted - se konfirmandtræffet i billeder herunder.

Sogneudflugt 2018
Torsdag den 10. maj – Kristi Himmelfartsdag går

Rollator kan medbringes i bussen, desværre ikke

turen til Orø, Isefjordens smukkeste ø, i al sin for-

kørestol. Tilmelding senest mandag d. 30. april til

årspragt

kirkens kontor, efter princippet først til mølle.

• Afgang fra Køge Kirke kl. 11.00 med

Tlf. 5665 1359 eller på mail soj@km.dk ❧

luksusbus fra Herfølge Turistfart
• En skøn køretur til det smukke Hornsherred
og færgeoverfart til Orø
• Den nyistandsatte Orø Kro byder på et
overdådigt frokostbord
• Orø rundt i bussen med lokal guide
• Orø Kirke fra 1100-tallet
• Kaffe & Kage på Orø Kro
• Hjemme igen i Køge kl. ca. 17.45
Egenbetaling kr. 150 per person – betales i bussen.

Vi strikker med hjertet
Køge Kirkes strikkeklub har netop fejret et halvt års

Et citat fra omtalen, der kan findes på kommunens

fødselsdag. Her kunne der ses tilbage på mange

Facebook-side, lyder således: »De her seje kvinder

timer med strikketøj og hyggeligt samvær.

fortjener altså et klap på skulderen. Dét fantastiske

Et nyt år er startet og strikkeklubben har allerede

initiativ vil vi selvfølgelig gerne støtte i Køge Kom-

været samlet to gange i det nye år. Mette Nielsen,

mune. Og derfor har strikkeklubben netop modtaget

sognemedhjælper fortæller: »Jeg havde noget ferie i

8000 kr. fra Køge Kommunes frivillighedspulje.«

starten af året, men alle medlemmerne af strikkeklubben insisterede på at de gerne ville komme selvom

Samarbejdet med Garnloppen fortsætter

jeg ikke var på arbejde. Det gør mig så glad at alle

Køge Kirkes strikkeklub har fra starten haft et fan-

ser så meget frem til vores hyggelige strikkecafé.«

tastisk samarbejde med Garnloppen, der ligger på
Nørre Boulevard 11. Tina Melbye, ejer af Garnlop-

Kommunen samarbejder

pen fortæller: »Det er skønt at man vælger at bru-

Køge Kommune støtter jo generelt op om gode akti-

ge lokale forretninger til at indkøbe materialer. Det

viteter og sociale netværk, og af samme grund hav-

giver et godt lokalt kendskab og samarbejde.« Og

de strikkeklubben søgt om midler i Køge Kommu-

Mette forsætter: »Det er jo en win-win situation – vi

nes frivillighedspulje. »Jeg talte med vores formand

får de rigtige materialer og kyndig vejledning samti-

i menighedsplejen om at vi skulle prøve at søge

dig med at vi støtter lokale butikker. Og i sidste ende

puljen om penge til garn, strikkepinde m.m. Det er

får de hjemløse jo glæde og gavn af det.«

jo frivillige borgere der dukker op og strikker på livet

I skrivende stund er der afleveret 4 store sække med

løs – så skal de jo også have noget at strikke af,«

strømper, huer, håndledsvarmere, halstørklæder og

fortæller Mette og fortsætter: »Så da vi fik beskeden

meget andet til ’varmestuestriks’ depot i Køge. »Det

kort efter nytår, var jeg jo lykkelig over at kunne for-

er helt naturligt for os at lave samarbejde med ’varme-

tælle de andre at vi altså havde fået 8.000 kr.«

stuestrik’, da de har den direkte kontakt med herberg,

Også Køge Kommune har været på besøg for at

varmestuer osv. På den måde ved vi også at det kom-

lave en lille historie om strikkeklubben.

mer direkte ud til de hjemløse,« afslutter Mette. ❧

ARRANGEMENTER

Forårskoncert

Søndag den 22. april kl. 16.00

arrangeret og tilrettelagt af Christina Schmidt

Nordisk og Keltisk tema

Damm og Anne Kirstine Mathiesen.
Det meste af repertoiret tager koret med til

Køge Kirke byder foråret velkommen med en

Skotland, når Sct. Nicolai Cantori skal syn-

koncert med Nordisk/Keltisk tema. Danske,

ge koncert i den smukke middelalderkate-

klassiske sange af blandt andet Carl Nielsen og

dral, Dunblane Cathedral, lørdag den 5. maj

norske af Ola Gjeilo, med et smut til England

kl. 16.00. Turen er støttet økonomisk af Køge

med både traditionelle og rytmiske/popsange i

Menighedsråd.

smukke arrangementer.
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Som sædvanlig vil solister optræde med solo-

Der er gratis entré til forårskoncerten, der

indslag imellem korsatserne. Koncerten er

begynder kl. 16.00 i Køge Kirke. ❧

Danmark spiser sammen

Sammen med Køge Kirkes menighedsråd arrange-

Prisen er kr. 50,00, som betales ved tilmelding til

rer Ældre Sagen »Danmark spiser sammen« den 3.

Ældre Sagens kontor i åbningstiden mandag til

maj kl. 17.30 i Sognegården, Kirkestræde 29, Køge.

torsdag 14-16. Tilmelding kan også ske på telefon

Er du enlig, enke, enkemand, syg, pårørende til en

56 66 12 04 med betaling via kontonummer 4424

syg, førtidspensionist, ny i byen eller nyskilt er du

3502106325 med angivelse af dit navn og DK-sam-

velkommen, men det er alle andre også.

men (eks. Mette DK-sammen).

Der vil blive serveret middag med 2 retter og drik-

Tilmelding er bindende og skal ske senest den 20.

kevarer. Under eller efter middagen vil der være lidt

april. Kontakt i øvrigt: Jens Nyborg, 30 31 68 75 ❧

underholdning.

Påsken i Køge Kirke
Efter gudstjenesten vil der være æselridning, kreativt værksted m.m. i Sognegården samt lidt at spise.
Alle er velkomne, men grundet bestilling af mad er
tilmelding nødvendig på tilmelding@koegekirke.dk
senest onsdag den 21/3 kl. 12.
Skærtorsdag den 29. marts kl. 10.00 vil der efter
Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther være
brunch. Alle er velkomne, men grundet bestilling af
mad er tilmelding nødvendig på soj@koegekirke.dk
senest fredag den 23/3 kl. 12.
Søndag den 25. marts er det Palmesøndag og her
vil der, traditionen tro, være børnegudstjeneste. I år

Langfredag den 30. marts kl. 10.00 er der musik-

har sognepræst Signe Asbirk inviteret musikfortæl-

gudstjeneste ved Signe Asbirk.

lingen ‘Rødhalsen’ til Køge Kirke.
Med udgangspunkt i fortællingen om Rødhalsen er

Søndag i påsken vil der være festgudstjeneste

der skabt en poetisk musikfortælling af høj kunstne-

påskesøndag den 1. april kl. 10.00 ved Charlotte

risk kvalitet for både børn og voksne. Ved elegan-

Dybdahl Winther.

te og originale kunstgreb lægges Selma Lagerlöfs
kristusfortælling i nutidige og fornyede rammer. For-

Som afslutning på påsken vil der 2. påskedag være

tællingen er primært for børn fra 6 til 12 år – yngre

Højmesse kl. 10.00 samt efterfølgende rundvisning

børn kan dog sagtens være med sammen med en

ved Birgitte Bech. ❧

voksen.

ARRANGEMENTER

Køge Kammermusik
Køge Kammermusik Festival bringer danske

”ikke-dirigenter” som sendtes for nogle år si-

og udenlandske topmusikere til Køge og præ-

den. Ulla Miilman er fra Køge men forlod hjem-

senterer derved den klassiske musik på en

egnen som ganske ung for at tage til USA og

nærværende måde i tæt samspil mellem musi-

uddanne sig.

kere og publikum for Køges borgere.

Sebastian Stevenson er amerikaner og solofagotist og er også ansat i DR symfoniorke-

Koncerterne i Køge Kirke

stret. Sebastian Stevenson er solist i den lidt

Åbningskoncerten i Køge Kirke d. 2.5 bliver

mere ukendte Francois Diviennes kvartet for

med 3 af landets bedste solister, akkompagne-

fagot og strygere. Divienne levede fra 1759-

ret af 3 strygere. Der skal spilles en Obokvar-

1803 og var altså samtidig med Mozart, men

tet af Mozart, en Fløjtekvartet af Mozart og en

han levede i Frankrig som komponist og fløj-

fagotkvartet af Divienne.

tenist.

Solist Max Artved på obo er lærer på Det

Køge Kammermusik Festival slutter også

Kongelige Danske Musikkonservatorium i sit

i Køge Kirke d. 6.5 med en koncert hvor ko-

instrument og dertil kammermusiklærer. Han

ret Musica Ficta synger danske sange med

skal allerede den 29.5 stå for en Masterclass

Bo Holten som dirigent. Køge er en by med

for de unge musikere der deltager i festivalen

mange kor og med denne koncert præsenterer

og i den konkurrence der er en væsentlig del af

festivalen dansk korsang og dansk kormusik i

Køge Kammermusik Festival.

absolut verdensklasse.

Fløjtesolist er Ulla Miilman, der er solofløjtenist

Se mere på hjemmesiden

i DR symfoniorkestret. Hun blev kendt som en

www.koegekammermusikfestival.com. ❧

af dommerne i DR’s dirigentkonkurrence for

Første torvedagskoncert
Torvedagskoncert i Køge Kirke (se billede

Den kvindelige duo VARNA består af sangerin-

modsatte side) onsdag den 4. juli kl. 12.00

de & sangskriver Birgitte Warberg samt Christina Damm, organistassistent i Køge Kirke, ved

Kirkesangbogen udkom i 2017. Med nye og

klaver og orgel.

gamle sange og salmer om livet og døden –
om vandring, forsoning og fællesskab. Om tro-

Karen Gramkow er el- og kontrabassist i man-

en, håbet og ikke mindst kærligheden.

ge spændende sammenhænge, flere af dem i
kirkeligt regi, herunder ’Nordlyd Duo’ og ’Bass-

Duoen VARNA, suppleret af bassisten Karen

bone’, sidstnævnte tilknyttet natkirken ved Vor

Gramkow, vil fortolke udvalgte sange fra Kir-

Frue Kirke. Hun har dertil udgivet flere cd’er

kesangbogen ud fra det overordnede tema:

med sit band Coup la Car.

Størst af alt er Kærligheden.
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Arrangementerne, deriblandt et orgelstykke,

VARNA udgav i 2011 deres debutalbum ’She

over de udvalgte sange fra Kirkesangbogen vil

keeps on running’, med Karen Gramkow på

ved koncerten blive flettet ind i en sammenhæng

kontrabas, og er pt. i gang med at indspille nye

med duoens egne sange og tilsammen skildre

sange. Duoen har spillet i flere forskellige kir-

kærligheden, fra møde til brud, til forsoning.

ker, kulturhuse, til festivaler mm. ❧

Torvedagskoncerter 2018
’40 min. orgelmusik om onsdagen med kvinder bag orglet..’

Onsdag den 4. juli kl. 12.00

Onsdag den 25. juli kl. 12.00 Merete Kuhlmann,

’Varna’ v. Christina Schmidt Damm

Roskilde Sct. Jørgensbjerg kirke, spiller dansk og

Sange og salmer fra den nye Kirkesangbog fortol-

norsk musik af bl. a. Niels la Cour, Flemming Chr.

kes i spændende arrangementer af kvindegruppen

Hansen, Bjarne Sløgedal og Egil Hovland.

Varna. Denne første Torvedagskoncert foregår i kirkens kor, og er derfor ikke en ren orgelkoncert som
resten af koncertrækken.

Onsdag den 1. august kl. 12.00 Kristel Aer,
Estland, spiller bl.a. J.S. Bach og Edgar Arro.
Onsdag den 11. juli kl. 12.00
Amanda Marie Mortensen, orgelstud. DKDM i København spiller bl.a. Louis Vierne.

Onsdag den 8. august kl. 12.00 Birgitte Ebert, Ribe
Domkirke, spiller værker af Hartmann, Messiaen
og Rued Langgaard.
Onsdag den 18. juli kl. 12.00 – Anna Ring
I 2018 markeres 100-året for Første Verdenskrigs
afslutning. I den anledning spiller Anna Ring orgelkoncert med temaet ‘Krigskomponister’ med musik
af engelske komponister, som deltog i krigen.
Højdepunktet i koncerten er den så vidt vides første
orgeltransskription af det gribende orkesterværk ‘A

Onsdag den 15. august kl. 12.00 ’BarokBureauet’

Shropshire Lad’ af George Butterworth, som om-

alias Lene Langballe og Anne Kirstine Mathiesen

kom ved Somme. Desuden værker af Vaughan Wil-

spiller uhyggeligt og kvidrende barokmusik af bla.

liams og G. Holst.

Vivaldi og Händel på fløjter, zink og orgel. ❧

INSPIRATION
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Vidste du at?

På opfordring bringer vi de næste gange vigtige, hyggelige, sjove og anderledes oplysninger der
har tilknytning til Køge Kirke – denne gang om Moses på kirkens altertavle.

Havde Moses horn?

Ordet ’horn’ blev oprindeligt oversat fra det

Havde Moses horn eller var det stråleglans?

hebraiske ord ’Krn’, der både kan betyde;

På det venstre billede af øverste del af Køge

’keren’ (på dansk horn eller magt) eller ’karan’

Kirkes altertavle, ses Moses yderst til venstre.

(på dansk strålende eller lysende).

Billede til højre viser et nærbillede.

Ingen af de nyere danske oversættelser af Bi-

Figuren, Moses, holder de to stentavler med

belen har oversat ordet til ’horn’. I den sene-

de ’Ti Bud’ (jf 2. Mosebog kapitel 19 og 20).

ste danske Bibeludgave, der kan findes online

Kigger man godt efter, kan man se at Moses

på Bibelselskabet, står der, at det ’strålede’ fra

har horn i panden.

Moses’ ansigt (2. Mosebog, kapitel 34, vers 29-

Ifølge den latinske oversættelse af Det Gamle

35). Det tyder altså på, at der er tale om en

Testamente, ’Vulgata’, der blev oversat fra he-

oversættelsesfejl fra den hebraiske bibel. Her

braisk af Hieronymus mellem 382 og 405 efter

skal man snarere forstå det sådan, at Moses

Kristi fødsel, så havde Moses horn.

havde fået stråleglans om sit ansigt. ❧

Også kunstneren Michelangelo har afbildet Moses med horn i panden

Kalender
Marts
Søndag den 4.

kl. 10.00 3. s. i Fasten

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Søndag den 11. kl. 10.00 Midfaste

Højmesse ved Signe Asbirk

Søndag den 11. kl. 11.00

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp

Torsdag den 15. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag den 18. kl. 10.00 Mariæ bebudelse

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Søndag den 25. kl. 10.00 Palmesøndag

Børnegudstjeneste – ”Rødhalsen” ved Signe Asbirk

Torsdag den 29. kl. 10.00 Skærtorsdag

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Fredag den 30. kl. 10.00 Langfredag

Højmesse ved Signe Asbirk

April
Søndag den 1.

kl. 10.00 Påskedag

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Mandag den 2.

kl. 10.00 2. påskedag

Højmesse ved Signe Asbirk

Søndag den 8.

kl. 10.00 1. s.e. Påske

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Søndag den 15. kl. 10.00 2. s.e. Påske

Jazzhøjmesse ved Signe Asbirk (Optakt til MJD)

Torsdag den 19. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag den 22. kl. 10.00 3. s.e. Påske

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Søndag den 22 kl. 16.00

Forårskoncert ved Køge Kirkes Pigekor og
Køge Kirkes Cantori

Fredag den 27. kl. 10.00 Store Bededag

Konfirmation ved CDW og SIA

Fredag den 27. kl. 12.00 Store Bededag

Konfirmation ved CDW og SIA

Lørdag den 28. kl. 10.00

Konfirmation ved CDW og SIA

Lørdag den 28. kl. 12.00

Konfirmation ved CDW og SIA

Søndag den 29. kl. 10.00 4. s.e. Påske

Højmesse ved Signe Asbirk

Maj
Onsdag den 2.

kl. 19.30

Køge Kammermusikfestival
Artved, Miilman, Stevensson med strygere

Torsdag den 3.

kl. 17.30

Danmark Spiser Sammen

Søndag den 6.

kl. 10.00 5. s.e. Påske

Højmesse ved Signe Asbirk

Søndag den 6.

kl. 19.30

Køge Kammermusikfestival
Musica Ficta (kor)

Torsdag den 10. kl. 10.00 Kristi Himmelfart

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Torsdag den 10. kl. 11.00

Sogneudflugt (tilmelding nødvendig)

Søndag den 13. kl. 10.00 S.e. Kristi Himmelfart

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Torsdag den 17. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag den 20. kl. 10.00 Pinsedag

Højmesse ved Signe Asbirk

Mandag den 21. kl. 10.00 2. pinsedag

Udendørs Gudstjeneste i Køge Miniby

Fredag den 25.

RØST Festival (www.røst.dk)

Lørdag den 26.

RØST Festival (www.røst.dk)

Søndag den 27. kl. 10.00 Trinitatis

Højmesse ved Signe Asbirk

Obs! Der kan forekomme ændringer i kalenderen grundet indsættelse af ny præst

Adresser og træffetider for Køge Kirke

Sognepræst Signe Asbirk (kbf)
H C Andersensgade 9
Telefon 24 85 50 55 – sia@km.dk
Træffes ikke mandag

Organistassistent Christina Schmidt Damm
Kirkestræde 29
Telefon 22 53 88 36 – stinadamm@gmail.com
Træffes ikke mandag

Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther
Kirkestræde 29
Telefon 24 98 84 85 – cw@koegekirke.dk
Træffes ikke mandag

Gartnerformand Jack Petersen
Telefon 22 26 91 36 – jp@koegekirke.dk

Administrationschef Birgitte Møller
Telefon 51 80 01 21 – bm@koegekirke.dk
Træffes efter aftale
Kirkekontoret Sygehusvej 36
mandag - fredag kl. 9-13
onsdag tillige kl. 16-18 – Telefon 56 65 13 59
Kordegn Sonja Johansen, koege.sogn@km.dk
Kirkegårdskontoret Sygehusvej 36
Mandag - fredag kl. 9-13
Telefon 56 65 02 46 – kgd@koegekirke.dk
Organist Anne Kirstine Mathiesen
Kirkestræde 29
Telefon 27 44 12 44 – akm@koegekirke.dk
Træffes ikke fredag

Kirketjener Dannie Jacoby
Telefon 24 61 33 06 – dj@koegekirke.dk
Træffes ikke onsdag
Kirketjener Jan Birch Sørensen
Telefon 40 41 43 41 – jbs@koegekirke.dk
Træffes ikke mandag
Sognemedhjælper Mette Zeb Egemose Nielsen
Telefon 60 11 86 00 – men@koegekirke.dk
Træffes ikke mandag
Menighedsrådsformand Christian Damgaard
Kirkestræde 29
Telefon 51 15 10 92 – christian.koege@gmail.com
Kirkeværge Peter Karkov
Kirkestræde 29
Telefon 76 37 74 80 – eilsoe-karkov@mail.dk

Kirkebil
Bestilles direkte hos Køge
Taxi på telefon 56 65 35 35 for
gangbesværede.
Til søndagsgudstjenesten:
Skal bestilles inden lørdag
klokken 12.00.
Kirkens åbningstider
mandag - fredag 10.00-16.00
søndag
12.00-16.00
Kirken er lukket ved alle
kirkelige handlinger.

Til aftengudstjenester og
møder: Skal bestilles samme
dag inden klokken12.00.

Få tilsendt Kirkebladet.
Kontakt sognemedhjælper
Mette Nielsen på
60 11 86 00 eller
men@koegekirke.dk
Kirkebladet udgives af
Køge Menighedsråd
Næste deadline er 17/5-18
Forsidefoto af Anne Kirstine
Mathiesen
Korrektur af Christina Damm
Layout af Mette Nielsen

