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FRA KIRKEN

Drop-in-dåb blev en succes

Fra venstre: Charlotte Dybdahl Winther (Køge Kirke), Signe Asbirk (Køge Kirke), Ruth Boysen (Ølby Kirke),
Linda Ishøj Frederiksen (Ølby Kirke og sygehuspræst) og Louise Dixen Hansen (Køge Kirke)

Tirsdag den 2. februar slog Køge Kirke dørene

Fart på fra starten

op for drop-in-dåb og det var 5 spændte

Ingen af de ansatte i Køge Kirke havde for-

præster der stod klar ved døbefonten.

ventet at der ville være så meget fart på fra
starten. Mette Nielsen, der er personregister-

Champagnen var hældt på glas og lækkerier-

fører fortæller: »Det var ret vildt, for jeg har

ne og gaverne sat frem til de der besluttede

aldrig lavet 10 dåbsregistreringer på en time

at lægge vejen forbi Køge Kirke.

før. Det er jo rigtig vigtigt at alle regler følges

Charlotte Dybdahl Winther, sognepræst, for-

og at vi tjekker at alle de nødvendige krav

tæller: »Vi var enormt spændte på om der

opfyldes.«

overhovedet ville komme nogen – vi havde i
hvert fald slet ikke forventet at der ville være

I Køge Kirke mødte i alt 20 personer op for at

kø til døbefonten.«.

blive døbt. ❧

Ikke bare en discount-dåb
Men selvom der var travlhed ved døbefonten,
var det vigtigt for alle de præster der var til
stede; tre fra Køge Kirke og to fra Ølby kirke,
at dåben ikke skulle hastes igennem. Loui-

Fakta om drop in-dåb
• 521 mennesker er på landsplan blevet døbt til drop-in-dåb siden første
begivenhed i Kristkirken den 8. september 2017.
•

Man kan komme alene og blive døbt,
eller man kan tage sin familie med.

vi planlagt det således, at når man kom ind

•

Børn skal være ledsaget af forældre.

i kirken, så startede man med at få en sam-

•

Det eneste, man skal huske, er sit
pas eller kørekort samt sit CPR-nummer.

•

Dåbsattest bliver afleveret med det
samme, eller bliver eftersendt, hvis
det er nødvendigt.

se Dixen Hansen fortæller: »Det var vigtigt
for os at det hele gik rigtigt til. Derfor havde

tale med en af os præster. Derefter gik vi
sammen over til kordegnene og fik papirarbejdet i orden og til sidst gik vi til døbefonten,
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hvor selve dåben foregik. Herefter var menighedsrådet vært for et lille glas champagne.«

Sogneudflugt – 30. maj 2019

Programmet for dagen

Hjemtur gennem det lysegrønne Sydsjælland til vi

Udflugten starter klokken 10.00, hvor vi mødes i

når Kirkestræde ca. kl. 17.30.

Køge Kirke og deltager i Højmessen.
Herefter er vi klar med adgangsbilletterne, så vi
uden forsinkelse kan stige ombord på den komfortable bus fra Herfølge Turistfart.
Så går turen sydpå.
Efter godt en times kørsel er vi ved attraktionen
Thorsvang-Danmark

Samlermuseum

udenfor

Stege på Møn. Her venter der i Paradiset en dejlig
buffet inklusive drikkevarer.
Efter spisningen er der tid til individuel rundgang i
museets mange spektakulære samlinger fra dengang farmor og farfar var unge.
Tilmelding
Senest onsdag d. 15. maj til
Kirkekontoret, Kirkestræde 29, Køge.
Telefon 56651359.
Her er der åbent på alle hverdage fra 9 - 13.
Pris og betaling
Pr. person 150 kr., der skal indbetales kontant ved
personligt fremmøde eller via mobilepay inden den
anførte tidsfrist.
Der udleveres en personlig adgangsbillet, der skal
Herefter stiger vi igen ombord på bussen, der efter

medbringes til turen.

en kort køretur sætter os af på den lille ø Nyord i

Solgte billetter kan ikke refunderes efter d. 15. maj.

Smålandshavet.

Er der overskydende billetter kan de efter 15. maj

Vi besøger den lille ottekantede Nyord kirke og ny-

købes af ’udensogns’ for 450 kr. stk.

der en dejlig kop kaffe eller te med hjemmebag i

Billetterne sælges efter princippet »først til møl-

Noorbohandelens café.

le«.❧

FRA KIRKEN

Vi er alle medbærende
Køge Kirke afholder demens-venlig gudstje-

at skabe genkendelig hos de demensramte.

neste torsdag 11. april kl. 10.30.

Jeg håber og tror på, at en gudstjeneste for
demensramte, pårørende og menighed giver

Som et nyt tiltag inviterer Køge Kirke nu til

os alle en fælles oplevelse af, at kirken også

demens-venlig gudstjeneste. Temaet for den

er for mennesker, som er ramt af demens.

demens-venlige gudstjeneste vil være på-

For i Guds øjne er vi alle lige. Og når vi sam-

sken. Vi skal synge påskesalmer, lytte og

men holder demens-venlig gudstjeneste, fej-

sanse påskens budskab.

rer vi, at mennesker med demens er meget
mere end demensen.
Vel mødt til demens-venlig påskegudstjeneste torsdag d. 11. april kl. 10.30.
Louise Dixen Hansen, Sognepræst ❧

Selv om vi kalder det demens-venlig gudstjeneste er den bestemt ikke kun for demensramte. Den er i høj grad også for pårørende, og alle os andre. For demens skal man
ikke bære alene, og derfor er det vigtigt, at
vi andre er medbærende. På den måde kan
vi være med til at bære de demensramte tilbage til kirkens fællesskab. For de bar os ind
gennem dåb, konfirmation, vielser og højmessen. Og nu hvor de ikke kan bære os
mere, så er det vores tur til at bære dem.
Demens-venlig gudstjeneste vil være et fælles mødested, hvor vi vil være sammen om
at synge, bede og velsignes. Men vi vil også
være sammen om at vække minder hos de
demensramte. Her spiller kirkerummet, sal-
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merne og orgelmusikken en vigtig rolle, da
det kan bringe sanserne i spil og være med til

Kirkegårdsdag i maj

Ny Sct. Nicolai Kirkegård på Sygehusvej 36
Kom til kirkegårdsdag på Ny Sct. Nicolai Kirkegård,

På selve dagen, der er lørdag den 11. maj 2019 fra

hvor du kan møde fagfolk og personale, der kan

klokken 10.00 - 14.00, har vi inviteret fagfolk; be-

rådgive om hvordan man forholder sig ’når livet en-

demænd, blomsterhandlere, stenhugger, havecen-

der’.

ter, advokat og både kirkens og kirkegårdenes eget
personale. Her vil det være muligt at kunne stille

Kirkegårdsudvalget, der er et udvalg under Køge

spørgsmål eller få viden om emner du/I ikke kendte

Kirkes menighedsråd, har taget initiativ til en kirke-

til i forvejen.

gårdsdag, hvor alle er velkomne til at komme forbi
Ny Sct. Nicolai Kirkegård og høre mere om alt det

Alle er velkomne og kirkegårdsudvalget vil være til

praktiske, der skal være i orden når livet ender.

stede og byde på kaffe og kage. ❧

Flytning af kontorer
Tirsdag den 19. februar åbnede kirkekontoret op på Kirkestræde 29 – det gule hus overfor kirken – og den
4. marts flytter kirkegårdskontoret med.
Samtidig skiftes der også ud i telefonnumrene, så der nu kun er et nummer – nemlig 56 65 02 46. ❧

INSPIRATION

Skal jeg være præst?
som præst i Metodistkirken, men måske var
det mere en uge i Århus hos min veninde,
præstens datter, der trak?
Jeg legede meget med tanken om at læse teologi, og det var især sprogene der trak. Jeg
har, lige siden jeg kunne læse selv, siddet og
sammenlignet oversættelser på mit værelse
- tænk hvis man kunne læse ‘originalen’.
Præstedatteren begyndte at læse teologi
og fortalte mig meget om fagene, især hvor
dræbende kedeligt kirkehistorie var. Det fik
mig på andre tanker, for et helt teologistudie
kunne jo ikke bæres på en forkærlighed for
mærkelige sprog. Derfor stillede jeg mig selv
spørgsmålet: Hvilket underligt sprog skal jeg
så læse? Valget faldt på kinesisk for det var
der en ‘fremtid’ i og efter min bedstemors vejKøge Kirke får besøg af Pia Sonne Juulsen

ledning søgte jeg ind på CBS, for med kine-

der er praktikant – hun skal følge Signe As-

sisk og business kombineret kunne det ikke

birk, for at se hvordan en can.teol der er ind-

gå helt galt.

sat som præst arbejder i dagligdagen. Pia har
skrevet lidt om hendes overvejelser og studiet.

Galt gik det dog. Jeg var overbelastet med
ugentlige eksamener og fandt ingen glæde

Skal jeg være præst?

i makroøkonomi og da slet ikke i statistik!

Det er et spørgsmål jeg stiller mig selv mange

En snak med min svoger, der læste filosofi

gange om dagen. Skal jeg være præst? Det

og påstod, at han aldrig havde læst en tekst

er en stor beslutning. Nogle føler et helt klart

under studiet han ikke fandt interessant, fik

kald, de kan slet ikke lade være med at skulle

mig til samme nat at tage beslutningen om at

være præster. Sådan har jeg aldrig haft det

droppe ud og søge ind på teologi.

og dog, måske er det ikke hele sandheden.
Studietiden
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Den lange vej ind i teologien

Sprogfagene var fantastiske og efter at have

Jeg blev døbt i folkekirken og mine forældre

læst kinesisk i to år virkede hebraisk slet ikke

læste utrætteligt børnebibelen højt for mig

så frygtindgydende, som jeg fornemmede det

indtil jeg kunne historierne udenad og be-

var for en del af mine studiekammerater. Jeg

gyndte at læse dem selv. Gennem en ven-

husker stadig glæden over at have et helt fag

inde begyndte jeg at komme i Metodistkirken

hvor pensum var Bibelen. Jeg vidste fra før-

(en frikirke) og her blev det teologiske bål

ste studiedag, at jeg var landet på rette hylde.

for alvor tændt i mig. Jeg blev overhørt for-

Til min store overraskelse var kirkehistorie alt

an hele menigheden (konfirmeret) og var vild

andet end dræbende kedeligt og jeg endte

med al den viden jeg sugede til mig i forbere-

med både at skrive min bachelor og mit spe-

delsen. Et år eller to senere var jeg i praktik

ciale i faget.

I de første mange år ville jeg gerne tage en PhD i kirke-

Hvordan bliver man præst?

historie, men da jeg fik min søn i 2015 ændrede

For at blive præst i den danske folkekirke skal du

mine prioriteringer sig. Jeg var på mit første seme-

først have en kandidatgrad i teologi, bagefter skal

ster af kandidaten, da jeg fødte og mens jeg gik på

du tage et kursus på fire måneder på et af landets

barsel begyndte spørgsmålet at melde sig: Skal jeg

to pastoralseminarier. I løbet af kurset kommer du

være præst?

også i praktik i et sogn i mindst fire uger.

Pastorale Seminariet

Teologistudiet

Jeg blev kandidat uden at vide hvad jeg skulle bru-

Her beskæftiger du dig med historie, religion,

ge teologien til. Spørgsmålet, skal jeg være præst,

samfund, antropologi, etik, sprog og kommunika-

nagede mig stadig og derfor søgte jeg ind på Pa-

tion. Du arbejder med kristendommen, dens op-

storale Seminariet. At gå fra det teoretiske til det

rindelse, udvikling og nutidige selvopfattelse. Du

praktiske er en spændende udfordring. Det er lange

får en bred viden om kristendommens udtryksfor-

og ofte intense dage, men også givende og inspi-

mer på det politiske, kulturelle og filosofiske plan,

rerende undervisning.

og hvordan den har præget skiftende tiders værdier og menneskesyn.

Dagen før jeg begyndte på pastoralen, holdt jeg

Du kommer også til at læse og fortolke bibelske,

hårdt på, at jeg ikke skulle være præst, men allere-

teologiske og filosofiske skrifter i lyset af deres

de efter den første dag, sad jeg om aftenen og stir-

kulturelle baggrund og deres indvirkning på mo-

rerede på min mand og sagde hvad nu hvis jeg skal

derne tænkning. Du arbejder med tekster, der

være præst? Han kiggede bestemt på mig, smilede

spænder fra antikken til nutiden på baggrund af

så og sagde, »Ja, så klarer vi nok også det!«.

deres politiske og kulturelle samtid. Du lærer om
den kristne tro i fortid og nutid, om etik og religi-

Bliver jeg præst vil jeg altid være præsten; i bør-

onsfilosofi, om kristendommens samtale med an-

nehaven, til middagsselskabet, i brugsen. Min søn

dre religioner og om interne diskussioner mellem

vil være præstens søn, og på en måde betyder det

de kristne trossamfund.

bare noget helt andet end at være bygningskontruktørens søn. Samtidig er præst ikke blot noget man

Pastoralseminariet

er, for at tjene til dagen og vejen, i hvert fald ikke i

Pastoralseminariet

min optik. Er man præst, skal man være det fuldt

præsteuddannelse. Her får du en praktisk teolo-

og helt. Måske er det et spørgsmål der trænger sig

gisk uddannelse, som forbereder dig på arbejdet

sådan på hos mig, fordi det ikke helt føles som min

som præst i folkekirken.

beslutning. Det er ikke mig alene, der skal svare på

Undervisningen er direkte rettet mod de mange

spørgsmålet. Med Luther minder jeg mig selv om,

forskellige opgaver i arbejdet som præst. Du lærer

at jeg er døbt! Jeg er for altid mærket med korset.

blandt andet om salmer og kirkemusik, prædikener,

er

folkekirkens

praktiske

bønner, taler til vielser og begravelser, undervisning
Jeg skal være i praktik som præst i Sct. Nicolai Kirke

af konfirmander, kommunikation og sjælesorg.

i sammenlagt fem uger og det er mere end noget

For at blive ansat som præst i folkekirken er det en

andet, det jeg ser frem til ved pastoralen. Praktikken

forudsætning, at du har gået på pastoralseminariet.

er det tætteste jeg kan komme på livet som præst
inden ordinationen. Det er i mødet med dig, i guds-

Praktik

tjenesterne, i samtalerne, i stilheden, at jeg håber

I din praktik er du tilknyttet et sogn, hvor du følger

Gud vil give mig svaret. Hvis svaret bliver ja, så kla-

præsten og dennes daglige arbejde.

rer jeg nok også det, med Guds hjælp! ❧

Kilde: Folkekirken.dk

ARRANGEMENTER

Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

Klimaet under forandring

Det kan være diger, dæmninger og opsam-

Klimaforandringerne er her, og de er kommet

lingssøer, der kan forhindre oversvømmel-

for at blive. Millioner af mennesker er truet af

ser. Det kan være broer og solide bygninger,

sult og oversvømmelser, og allerede nu må

der ikke dratter sammen ved jordskred.

mange forlade deres hjem for at finde mad

Det kan også handle om at hjælpe en sulten

og sikkerhed.

småbonde med at dyrke quinoa, som er fyldt

Men der er en god nyhed: Vi ved, hvad der

med protein og bedre til at modstå tørke end

skal gøres!

andre afgrøder.

Søndag den 10. marts samler vi ind til de

Folkekirkens Nødhjælp arbejder i verdens

mennesker, der er hårdest ramt af klimafor-

fattigste lande, hvor klimaforandringerne slår

andringerne.

meget hårdere, end de gør i Danmark.

Vi håber at se dig til en hyggelig indsamlingsdag. Kontakt allerede nu indsamlingsleder

For alt i verden

Inge-Birgit Thuesen på ibt@petromod.dk

Vi gør det for verdens fattigste, men vi gør

for tilmelding. Du kan selvfølgelig også til-

det også for vores egen skyld. Kloden er

melde dig som indsamler på: blivindsam-

nemlig noget, vi deler, og klimaforandringer-

ler.dk.

ne er hele klodens problem. På sigt vil vi alle
komme til at mærke konsekvenserne af de

Sammen om kloden

globale temperaturstigninger på egen krop.

I verdens fattigste lande mangler man alt det,

Derfor opfordrer vi alle danskere til at gå en

der beskytter os danskere mod klimarelatere-

tur for klimaet søndag den 10. marts. For dig

de katastrofer. Men med klimatilpasning kan

selv. For vores klode. For verdens fattigste.

vi klæde verden på til et klima i forandring.

For vores børn. For alt i verden. ❧

Skærtorsdagsbrunch – 18. april 2019 kl. 10.00
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Husk at der efter Højmessen den 18. april

kontoret på koege.sogn@km.dk eller på

2019 kl. 10.00 er brunch i kirken da det

56 65 13 59 (i løbet af marts bliver num-

er Skærtorsdag. Alle kan deltage, men for

meret ændret til 56 65 02 46, så prøv det

at vi ved hvor meget der skal tilberedes,

hvis 56 65 13 59 ikke virker. ❧

er det nødvendigt at tilmelde sig til kirke-

Vi bliver født, og vi skal dø. Denne måske banale,
men alligevel livsvigtige sandhed er omdrejningspunktet, når det semiprofessionelle kor Tritonus og
organist ved Køge Kirke Anne Mathiesen opfører
en messe for livet og en messe for døden

Tritonus dirigent Jakob Høgsbro
Anne Mathiesen Orgel

Requiem
Niels La Cour Missa Brevis
Gabriel Fauré

31. marts 2019 kl. 16

fri entré

Skt. Nicolai Kirke i Køge

ARRANGEMENTER

Spændende korkoncerter i Køge Kirke
Der er i lagt et spændende program for korkoncerter 2019. Her er et udpluk af koncerterne.
Koncertprogrammet kan desuden hentes i Køge Kirke samt ses på hjemmesiden.

Koret Tritonus gæster Køge Kirke søndag
den 31. marts kl. 16.00 hvor det under ledel-

Benjamin Britten: St. Nicolas – koret gæ-

se af dirigent, Jakob Høgsbroe, fremfører

ster Køge Kirke med en fortælling om jule-

Faurés Requiem. Køges egen organist Anne

manden - kantate for kor, solist, fortæller, or-

Kirstine Mathiesen sidder bag orglet.

kester og orgel. Koncerten er søndag den 1.
december kl. 16.00.
Medvirkende:

Det

Unge

Vokalensemble

(korinstudering: Poul Emborg), St. Matthew
in the Fields kammerorkester, Anne Kirstine
Mathiesen, orgel, Philip Schmidt-Madsen, dirigent.

Køge Kirkes egne kor – Cantoriet og Køge
Kirkes Pigekor – fremfører deres Forårs/
sommerkoncert, der næsten er lige så populær som julekoncerten. Koncerten er søndag den 2. juni kl. 15.00 og temaet er The
Sound of Musical under ledelse af Christina
Schmidt Damm og Anne Kirstine Mathiesen.
Messias med Camerata Øresund gæster
Køge Kirke fredag den 6. december kl. 19.00.
Koncerten er arrangeret af Kulturforeningen i
Skovbo – KIS og Køge Klassisk i samarbejde
med Køge Kirke.

I år er det 500 år siden, Leonardo da Vinci
døde, og i den anledning har koret bestilt musik hos 6 komponister, heriblandt Sven-David
Sandström.
Kammerkoret Hymnia gæster Køge Kirke
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søndag den 16. juni kl. 16.00 og synger un-

Køge Kirkes julekoncert med Luciaoptog er

der temaet ’Leonardo’.

år søndag den 16. december kl. 16.00. ❧

Kalender
Marts
Søndag den 3.

kl. 10.00 Fastelavn

Højmesse ved Louise Dixen Hansen

Søndag den 10. kl. 10.00 1.s. i Fasten

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Torsdag den 14. kl. 16.30

KirkeYoga

Fredag den 15. kl. 17.15

Pyjamasgudstjeneste for børn

Søndag den 17. kl. 10.00 2.s. i Fasten

Højmesse ved Signe Asbirk samt præstepraktikant
Pia Sonne Juulsen

Torsdag den 21. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag den 24. kl. 10.00 3.s. i Fasten

Højmesse ved Louise Dixen Hansen

Torsdag den 28. kl. 16.30

KirkeYoga

Søndag den 31. kl. 10.00 Midfaste

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

April
Søndag den 7.

kl. 10.00 Mariæ bebudelse

Højmesse ved Signe Asbirk

Torsdag den 11.

kl. 10.30

Demens-venlig gudstjeneste ved Louise D. Hansen

Torsdag den 11. kl. 16.30

KirkeYoga

Søndag den 14. kl. 10.00 Palmesøndag

Højmesse ved Louise Dixen Hansen

Torsdag den 18. kl. 10.00 Skærtorsdag

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther
med efterfølgende brunch i kirken (husk tilmelding)

Torsdag den 18. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Fredag den 19. kl. 10.00 Langfredag

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Søndag den 21. kl. 10.00 Påskedag

Højmesse ved Louise Dixen Hansen

Mandag den 22. kl. 10.00 2. Påskedag

Gudstjeneste – en meditativ og musikalsk vandring
gennem påsken ved Signe Asbirk

Søndag den 31. kl. 10.00 1.s. efter påske

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Maj
Fredag den 3.

kl. 17.15

Børnegudstjeneste – ’Kan man spise Gud?’

Søndag den 5.

kl. 10.00 2.s. efter påske

Højmesse ved Signe Asbirk

Mandag den 6.

kl. 17.00

Gudstjeneste - Dansk Organist og Kantor Samfund

Torsdag den 9.

kl. 16.30

KirkeYoga

Lørdag den 11. kl. 10.00

Kirkegårdsdag – ’Når livet ender’

Søndag den 12. kl. 10.00 3.s. efter påske

Højmesse ved Louise Dixen Hansen

Torsdag den 16. kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Fredag den 18. kl. 10.00 Store Bededag

Konfirmation

Fredag den 18. kl. 12.00 Store Bededag

Konfirmation

Lørdag den 19. kl. 10.00

Konfirmation

Lørdag den 19. kl. 12.00

Konfirmation

Søndag den 19. kl. 10.00 4.s. efter påske

Højmesse ved Signe Asbirk samt præstepraktikant
Pia Sonne Juulsen

Fredag den 24.

Røst festival

Lørdag den 25.

Røst festival

Søndag den 26. 10.00

5.s. efter påske

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Torsdag den 30. 10.00

Kristi Himmelfart

Højmesse ved Signe Asbirk

Torsdag den 30. 10.00

Sogneudflugt

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 – cdw@km.dk
Træffes ikke mandag

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

Sognepræst Louise Dixen Hansen
Kirkestræde 29
Telefon 22 15 07 08 – ldha@km.dk
Træffes ikke mandag

Kirketjener Dannie Jacoby
Telefon 24 61 33 06 – dj@koegekirke.dk
Træffes ikke mandag
Kirketjener Jan Birch Sørensen
Telefon 40 41 43 41 – jbs@koegekirke.dk
Træffes ikke mandag

Administrationschef Birgitte Møller
Telefon 51 80 01 21 – bim@km.dk
Træffes efter aftale
Kirkekontoret Kirkestræde 29
mandag - fredag kl. 9-13
Telefon 56 65 13 59 - koege.sogn@km.dk
(nyt telefonnummer 56 65 02 46 i løbet af marts)

Kirke- og kulturmedarbejder/personregisterfører
Mette Zeb Egemose Nielsen
Telefon 60 11 86 00 – mzen@km.dk
Personregisterfører
Jan Ulrik Holten
juk@km.dk – træffes kun tirsdage

Kirkegårdskontoret Kirkestræde 29
Mandag - fredag kl. 9-13
Telefon 56 65 02 46 – kgd@koegekirke.dk

Menighedsrådsformand Christian Damgaard
Kirkestræde 29
Telefon 51 15 10 92 – christian.koege@gmail.com

Organist Anne Kirstine Mathiesen
Kirkestræde 29
Telefon 27 44 12 44 – akm@koegekirke.dk
Træffes ikke mandag

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
tirsdag - fredag 10.00-16.00
mandag og 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 Mette Nielsen, kirkeog kulturmedarbejder på
60 11 86 00 eller mzen@km.dk
Kirkebladet udgives af
Køge Menighedsråd.
Næste deadline er 17/5-19.
Forsidefoto af Signe Asbirk
Korrektur af Christina Damm
Layout af Mette Nielsen.

