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menighedsrådet

Det nye menighedsråd kan ses på side 6

menighedsrådets
Beretning 2016
En periode for menighedsrådet er nu slut. 4
års velfungerende samarbejde med store og
små beslutninger. Det sidste år har ikke været
nogen undtagelse.
2 nye kirketjenere fik deres ilddåb i december
sidste år med alle de aktiviteter der følger med
en sådan advents- og julemåned.
Og resten af året er ikke gået stille for sig
med babysalmesang, Nada og Yoga i kirken, Star Wars, Harry Potter og Halloween.
Risengrød, Kyndelmisse og alt det andet der
er foregået.
Fantastiske koncerter i kirken og på Færøerne
med pigekor og Cantori. Kyndelmisse og natkirke. Et spændende år hvor alle medarbejdere og præster har været involverede.
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I Køge Provsti er der oprettet en sorggruppe
med god tilslutning. Her i sognegården har
Ingelise Krogsgaard startet en sorgcafe, der

mødes hver anden lørdag, med en meget fin
tilslutning.
Julehjælp i december hvor vores menighedspleje uddelte julekurve til 21 trængende, og
hvor menighedsplejen også kan træde til på
andre områder efter behov.
Der er afviklet sogneudflugt med stor succes,
trods vejret ikke var med os. Vi har gennemført 3 kulturdage og en dertil afsluttende
højmesse med temaet Spis – del og elsk.
Renoveringen af prædikestol, Vestpulpitur og
Gl. Køgegårds pulpitur er helt færdigt, og nu
afventer vi tilladelse til at skifte sangerpultene
til en mere venlig udgave.
Sognegården er renoveret indvendig med nyt
køkken, isolering af ”hestestalden” og fremført ny varmeinstallation. Gulve er afslebet og
nye tidssvarende skabe er opsat.

Pulpituret renoveres

Regnskabskontoret fungerer meget fint. Der er ansat
en medarbejder mere – Ulla, som har fået Herfølges
regnskab som hovedopgave. Ulla er ansat på vikarbasis i en periode.
Der er ansat en ny sognemedhjælper/ kirke- og kulturmedarbejder i oktober og vi venter os meget af
dette nye samarbejde.
Arbejdet med et ”kirke/kulturtorv” mod KØS er
igen blevet berørt med nye møder og en opfordring
til Køge Kommune om at deltage i arbejdet med et
idéforslag.
Kirkegårdene
Vor medarbejderstab på kirkegårdene gør et meget
fint arbejde med den daglige vedligeholdelse og er

Renovering af prædikestolen

ikke blege for at sætte nye skibe i søen, f.eks den
nye sti på nordsiden af kirken, belægningsarbejder
på alle stier på kirkegårdene, plantning af nye træer
mod naboerne på Klosterkirkegården, oprydningsarbejder efter vinterstorme mm.
Kapellet på Parkvej afventer tilladelse til at igangsætte varmeinstallation, så vi kan få fordelt fjernvarmen til sal og birum. Anvendelse af kølerummet
er fin og vi leverer et forventet antal til fælleskrematoriet.
Vi har besluttet at bibeholde kapellet på Parkvej samt
at istandsætte kapellet på Ny Sct. Nicolai.
Jeg vil gerne sige tak til alle for et godt samarbejde ❧
Christian Damgaard

menighedsrådet
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Valg i Køge Kirke:
Det nye menighedsråd
Det nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent – den 27. november.
Rådet har konstitueret sig som følger:

Christian Damgaard
Formand

Jens Nyborg
Næstformand

Jørgen Houengaard
Kasserer

Peter Karkov
Kirkeværge

Solveig Jakobsen
Medlem

Nadia Sandberg
Medlem

Henrik Bencke
Medlem

Claes Dam
Medlem

Inge-Birgit Thuesen
Medlem

Kai Nielsen
Medlem

Henning Krejberg
Medlem

Erik Madsen
Medlem

Herlufsholm.dk

ÅRETS SOGNEUDFLUGT
Søndag d. 4. september, efter højmessen, holdt
chauffør Christian med sin store bus fra Herfølge
Turistfart og ventede på at blive fyldt op med forventningsfulde sognebørn. De havde meldt sig til
Køge Kirkes årlige sogneudflugt, der nu for andet år
i træk rullede ud i det sydsjællandske.
Vi havde kun kørt ganske kort, men var allerede
langt ude på landet, da vi ankom til det lille Ingelstrup Kapel syd for Algestrup. Kapellet fungerer som
en filialkirke i Sædder Sogn, og vi var inviteret af
sognepræst Susanne Jelsdorf til den årlige høstgudstjeneste. Den kunne vi desværre ikke være med til
af tidsmæssige årsager. Men Susanne gav os i stedet
en fin introduktion til den lille tårnløse kirke med
det flotte altermaleri med motiv af den 12-årige Jesus og Lazarus’ opstandelse.
Næste stop var Rønnede Kro, den nyligt gennemrestaurerede landevejskro, som mange af deltagerne
kendte fra gamle dage, nu genopstået i et flot regi.
Menuen stod på en både klassisk og anderledes
søndagsbrunch, hjemmelavet, friskbagt og økologisk.
Mætte og veltilfredse med tilværelsen bevægede vi
os ud mod bussen men opdagede hurtigt at regntøj
og paraply var absolut nødvendigt for at klare den
fortsatte tur. Den gik til Sct. Peders Kirke i Næstved,

en imponerende og smuk gammel gotisk kirke med
et meget specielt svaleredeorgel, nyligt restaureret,
genopsat og indviet.
Herefter gik turen til Herlufsholm Skole, hvor vi dels
skulle se kirken med Birgitte Gøyes og Herluf Trolles
gravmonumenter, dels det fine og enestående alterkrucifiks i narhvalstand, men også resten af skolen
og dens bygninger. Kyndigt vejledt af pastor emeritus Ejlif Kristensen gik vi fra bygning til bygning
gennem regnen, der nu var blevet et reelt skybrud,
og gennem elevernes sovesale, klasselokaler, festsal
og museum trak vi vores endnu vådere og vådere
spor. Rundturen var kun mulig, fordi eleverne, eller
rettere disciplene, var på rejseweekend.
Ejlif Kristensen fortalte vidt og bredt, muntert og
indsigtsfuldt om denne helt specielle gamle skole i
spritnye klæder, og opholdet sluttede med kaffe og
kage i klosterets kapitelsal.
På vej tilbage i bussen, i sikkerhed for det voldsomme
skybrud, sad vi, nogle pjaskvåde, og funderede over,
om det alligevel ikke var en meget god tur. Og kan vi
måske arrangere en ny i 2017? ❧
Erik Madsen og Henrik Bencke, Aktivitetsudvalget

fra kirken

Ny Sognemedhjælper
– hvad laver sådan en?
Et nyt ansigt og en masse nye spændende
arbejdsopgaver er kommet til Køge
Kirke. Navnet er Mette Nielsen og titlen
er Sognemedhjælper. Men hvad laver en
Sognemedhjælper?
Menighedsrådet har i samarbejde med
præsterne oprettet en ny stilling i Køge Kirke
hvor jeg tiltrådte den 1. oktober 2016.
Som Sognehjælper er det min fornemmeste
opgave at hjælpe til hvor der er brug for det –
ikke kun hos præsterne, men også menighedsrådet og de andre kolleger der er ansat i
kirken.
Siden jeg startede har jeg lavet enormt mange
spændende aktiviteter – primært sammen
med præsterne, men også sammen med lokale
foreninger og frivillige kræfter. Det er dejligt at
så mange støtter hinanden lokalt her i Køge.
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En hel normal onsdag
En normal dag for mig, kunne starte med at
jeg tjekker at alle opslag i Kirken, Sognegården
og i vores udhæng ved kirken er up-to-date.
Herefter er der møde med præsterne og organisterne, hvor vi taler om de kommende guds-

tjenester og arrangementer. Et godt eksempel
kunne være vores Harry Potter Gudstjeneste
i oktober, hvor præsterne selvfølgelig har
ansvaret for gudstjenesten og prædiken, men
herefter har jeg frie tøjler for hvordan man kan
skabe den rigtige stemning med lys og billeder
samt hvilke kreative akiviteter der kan laves i
Sognegården bagefter. Når mødet er overstået
skal der bookes og produceres annoncer.
Herefter kommer konfirmanderne. Jeg deltager sammen med præsterne i konfirmandog minikonfirmandundervisningen, for at lære
hvordan vi holder konfirmandundervisningen
hos os.
Ud over alt det nævnte har jeg også kontakten
til en masse udefrakommende aktiviteter – fx
rundvisning for skoler, arrangementer i kirken
m.v. Sidst men ikke mindst skal jeg være
tovholder på Kirkebladet.
Indtil videre har det været en ren fornøjelse
at være ansat som Sognemedhjælper, og jeg
glæder mig til, at skulle være med til at være
kreativ og hjælpe alle steder hvor der er brug
for det. ❧

Introkursus for nyansatte i
Den Danske Folkekirke
Som så mange andre der starter i nyt job, skal man
lære noget om den organisation man er ansat i –
Folkekirken er heldigvis ingen undtagelse.
Folkekirken er en stor institution med mange kendte
og mindre kendte ord – Sogn, Provsti, Pastorat osv.
For at være rustet til at kunne besidde en stilling, tilbyder Folkekirken et introkursus til alle nyansatte. Vi var
3 personer fra Køge, to kirketjenere og 1 sognemedhjælper, der drog afsted til Ringsted Sognegård hvor
årets kursus skulle holdes. Dagen startede med morgensang – en skøn oplevelse, for på kurset var der
både organister og kirkesangere til stede.
Programmet bestod af; Folkekirkens organisation

og økonomi, Gudstjenester og kirkelige handlinger,
Folkekirkens historie, Folkekirken som arbejdsplads
og sidst men ikke mindst Folkekirken lokalt og regionalt.
I frokostpausen var der også tid til at se Ringsted
Kirke, som jo virkelig er stor og flot. Man kunne
blandt andet se en kopi af det berømte Dagmar Kors.
Dagmarkorset blev fundet i 1683 nær Dronning
Dagmars grav i Sct. Bendts kirke i Ringsted. Det
originale Dagmarkors er udstillet på Nationalmuseet
i København.
En spændende dag med virkelig meget god og lærerig information. ❧

fra kirken

Gran på Kirkegården

Når minusgraderne kommer listende og september så småt bliver til oktober så er det tid
til at lægge gran på vores 3 kirkegårde.
Henry, Søren og Nadia er godt i gang på Ny
Sct. Nicolai Kirkegård, der ligger mellem Nørre
Boulevard og Sygehusvej.
“Her på vores kirkegårde kan man købe sig til
at vi pynter gravstederne med gran. Vi planlægger nøje hvordan grannen skal lægges –
der er mange faktorer der spiller ind, for det
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afhænger fx af gravstedets form, placering og i
den grad også af grastedets størrelse.” fortæller
Nadia og Henry fortsætter:”Det er vigtigt for
os at respektere gravstedet som det er, da det jo
er indrettet som de efterladte har bestemt det –
og sådan skal det forblive.”
Søren kommer kørende forbi med en trillebør
fuld af forskellige typer af gran. “Vi prøver også
at tilpasse typerne af gran til de beplantninger
der er på gravstedet i forvejen. På den måde indgår grannet som en helhed på gravstedet.” ❧

Vellykket Provstigudstjeneste
Søndag den 20. november 2016 kl. 10.00 var der på
højmessens plads den årlige Provstigudstjeneste,
hvor provstiets præster, organister, kor og menighed
mødes til en fællesgudstjeneste i Køge Kirke.
Omkring 700 deltagere bestående af kirkegængere,
præster og kor dannede rammen om årets Provstigudstjeneste, der blev holdt i Køge Kirke.
Årets tema var “grænser” og i programmet var der lagt
op til en interessant og spændende gudstjeneste: Køge
Kirkes organist Christina indledte med et flot præludium, “Denne er dagen” af Jesper Madsen.

Herefter ledsagede alle kor, præsterne i deres indgangsprocession, med et “Morgensang af Elverskud”.
Deltagende kor i provstiet var;
Boholte Kontori, Ejby Kirkes Kor, Højelse-Lellinge
Kirkers Børne- og Ungdomskor, Køge Kirkes Pigekor og Sct. Nicolai Cantori, Ølby Kirkes Pigekor og
Ølsemagle Kirkes Pige- og Voksenkor.

Et provsti er en administrativ gruppering
af sogne, der sammen med andre provstier
udgør et stift.
Et provsti ledes af en provst i samarbejde med
et folkevalgt provstiudvalg.
En af provstiudvalgets vigtigste opgaver er at
godkende menighedsrådenes budgetter og ud
fra dem fordele den kirkeskat, der opkræves i
kommunen mellem de forskellige sogne.

Folkekirkens Nødhjælp 2016
Tak til alle Jer, som samlede ind i marts
måned – det blev et meget fint resultat, takket
være Jeres gode indsats.
Glædelig Jul og så håber jeg, I har lyst til at
give en hånd med i 2017 – det er søndag 12.
marts.
Venlige hilsner fra Inge-Birgit Thuesen

Programmet var tilrettelagt så to præster trådte frem;
Den ene læste et stykke fra biblen hvorefter den anden reflekterede over læsningen med udgangspunkt
i grænser.
Midt i gudtjenesten var der gående altergang til salmen “Jeg kender et land” af alle kor, både sammen
og hver for sig. ❧

Ny Hjemmeside

Få kirkebladet sendt på mail

Hjemmesiden bliver opdateret med nyt
system senest ved årets start

Som noget nyt vil vi gerne sende Kirkebladet ud elektronisk

Udover Facebooksiden har Køge Kirke
selvfølgelig også en hjemmeside – og engang
imellem skal sådanne fornys.
Senest i starten af 2017 vil man kunne se den
nye hjemmeside online.

Køge Kirke vil gerne sende Kirkebladet som
nyhedsbrev direkte til din mailadresse.
Vil du tilmeldes kan du sende dit navn og din
mailadresse til men@koegekirke.dk.
Navngiv gerne din mail “Kirkebladet” i
emnefeltet.
Vi forsætter selvfølgelig med at udgive Kirkebladet i papirform.

Det nye system hedder DynamicWeb og kirkens medarbejdere har selv udarbejdet siden.

sket i kirken

Kulturdage i Kirken
En bogtitel, deløkonomi og debatten om nye
fællesskaber blev inspirationen for dette års
kulturdage i Køge Kirke. Det blev til 4 dage
med gratis arrangementer af en anden karakter end kirken normalt lægger hus til.

Fredag var der dækket op med langbord
gennem kirken og Jakob Skjøt Nielsen fra Det
grønne Hus holdt et spændende indlæg om klimamad og så blev gæsterne bespist med interessant mad fra bibelens tid.

Hvert år i uge 40 planlægger menighedsrådet
med aktivitetsudvalget i spidsen en kulturuge
eller kulturdage, hvor der planlægges arrangementer lidt ud over det sædvanlige, der foregår
i kirken. Hvert år har nye tema, og de tidligere
år har der f.eks. været ”Skæv kirke” og ”Kirke
på kanten”.

Lørdag holdt Nikolaj Skaaning kor workshop
og der var en masse kærlighed i luften, for som
en af deltagerne nævnte, så bliver man jo bare
glad af at synge sammen med andre mennesker.
Lørdag var der også modeshow, hvor modellerne på catwalken var konfirmander og andre
lokale fra Køge.
Tøjet fra modeshowet var blevet indsamlet hen
over en måned, hvor der havde stået en contaner i kirken.
Modeshowet, der blev til i samarbejde med
Kirkens Korshær, var meget positivt overrasket
over kvaliteten på det tøj, der var blevet indleveret.
Tidligere model og korsanger fra Køge Kirke
Lisa Grøndahl var ansvarlig for at træne modellerne og sætte det indleverede tøj sammen med
en spændende og inspirereden mode.
Alt tøjet er siden hen blevet afleveret hos
Kirkens Korshær. ❧

Årets tema var ”Del, spis, elsk” og inspireret
af flere tendenser f.eks. deleøkonomi, den
store fokus på mad og de mange skriverier
om at mennesket skal elske sig selv og stå fast.
Kulturugen kom derfor til at indeholde et foredrag, fællesspisning, korworkshop og et genbrugsmodeshow.
Kulturdagene blev indledt med et foredrag om
måltidet, som samlende faktor for mennesker,
af forfatteren Kristian Ditlev Jensen, der læser
teologi. Han begyndte derfor også foredraget
med at fortælle om nadveren, det ultimative
fællesskab og Jesus’ sidste måltid.
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Fortryllende aften
- børnegudstjeneste med Harry Potter tema

Fredag aften havde store dele af Køge by aftenåbent
med en masse spændende aktiviteter, og selvfølgelig
havde Køge Kirke også slået dørene op med et spændende program.
Eftermiddagen startede med et flot Harry Potter-potpourri spillet af organist Anne Mathiesen hvorefter
Køge Kirkes anden organist Christina Damm, der
i dagens anledning var dirigent, dirigerede Køge
Kirkes pigekor i et syngende dukkespil om Harry
Potter. Musikken blandet med lysopsætningen og
svævende stearinlys højt oppe under hvælvingerne gav en helt speciel og fin Hogwartsstemning.
Herefter overtog sognepræst Charlotte Dybdal
Winther med en fortælling om fordelingshatten og
de relationer man kan forbinde til kristendommen.
Både børn og voksne var opslugt af fortællingen der
blandt andet handlede om Fordelingenshatten fra
Harry Potter og Gud:
”Der er mange af de ting der sker i Harry Potter,
som minder om de historier vi fortæller her i kirken.
Harry Potter som kæmper mod Voldemort, er ligesom Jesus der kæmpede mod døden og det onde.

Mærket som Harry Potter har i panden, er ligesom
det mærke der bliver tegnet på os ved dåben. Og
fordelingshatten som I lige så, den minder faktisk
lidt om Gud. Hatten kan se ind i eleverne, se deres
stærke og svage sider, se de inderste ønsker. Den kan
se hvem man er helt ind i hjertet.”
Gudstjenesten sluttede af med den ultimative trylleformular mod mørkest kræfter, nemlig Fader Vor –
men her var aftenen ikke slut. Meningsrådet var vært
for 40 børn og deres forældre i sognegården, hvor de
bød på rigtig græskarsuppe, pølsehorn, saftevand og
aktiviteter.
Charlotte fortæller: Vi havde planlagt aktiviteter
i form af at børnene blandt kunne lave deres egen
tryllestav og Harry Potter briller ud af piberensere.
Både børn og voksne var virkelig kreative og der
kom nogle virkelig flotte resultater ud af arbejdet.
At se hvordan børnene først lytter intenst til min
prædiken og herefter hvordan både børn og forældre
engagerer sig i de aktiviteter vi har planlagt, giver os
en kæmpe motivation til at sprede kristendommen
i øjenhøjde med dem der kommer i kirken, slutter
Charlotte af. ❧

Arrangementer

Händels Messias
Georg Friedrich Händel
MESSIAS – del I, II og III (i uddrag)
Søndag den 18. december 2016, kl. 16.00
Frederiksberg Solistkor og Barokorkester
Koncertmester Merete Steffensen
Dirigent Peter Bjerregaard
Entré: kr. 100
Studerende og unge under 18 år: kr. 50
Billetter i forsalg på Billetnet.dk eller telefon 70 15 65 65. Billetter kan også købes
i døren på selve dagen.
Unummererede siddepladser
– Dørene åbnes kl. 15.00
Koncerten varer to timer med en indlagt
pause på 10 minutter.

Kyndelmisse 2017
Køge Kirke åbner dørene for Kyndelmisse 2017 fredag den 3. februar fra klokken 18.00 til
kl. 22.00 – temaet i år er “Himmel og Hav”.
På dagen vil caféen være åben fra klokken 18.00 - 21.00 med salg af kaffe, te, saftevand og lækre
kager. Envidere vil Køge Kirkes Pigekor og Sct. Nicolai Cantori opføre korkoncert kl. 18.30.
Aftenen rundes af klokken 21.30 med aftenandagt ved Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther.
Med kyndelmissepas vil det være muligt at besøg tårnet på følgende tidspunkter; 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 og 20.30.
Adgang til kirken til Kyndelmissen er gratis.
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Julekoncert

med luciaoptog

Søndag d. 11. december kl. 16:00 i Køge
Kirke
køge kirkes Pigekor og
Sct. nicolai cantori
køge kirkes traditionsrige
julekoncert med luciaoptog.
Dørene åbnes kl. 15.30.

Fotos af Per Sørensen

Arrangementer

Jazzfestival
Køge Jazzfestival 2007 - Fredag den 17. februar 2017
kl. 19.00, kan bandet Basement Jazzband høres i
Køge Kirke.
Basement Jazzband står for traditionel jazz med et
bredt repertoire af jazzklassikere og evergreens, som
altid vil være et populært indslag, hvor der skal skabes en glad og festlig stemning.

shaka loveless

I samarbejde med Tapperiet gæster Shaka Loveless Køge Kirke Lørdag den 4. marts.
Tidspunkt samt nærmere information kommer
senere. Følg med på Køge Kirkes hjemmdeside
/Tapperiets hjemmeside.

Haderslev Domkirkes Drengekor
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Lørdag den 11. marts gæster Haderslev Domkirkes Drengekor Køge Kirke. Koret er et blandet
drenge- og mandskor, der består af 55 sangere i alderen 9-61 år. De medvirker blandt andet ved særlige gudstjenester i Haderslev Domkirke. Repertoiret består af den klassiske kirkemusik - a cappella,
i samspil med orgel eller orkester.
Ved koncerten i Køge vil man kunne høre engelsk katedralmusik samt andre stykker i genren.

Kalender
December
Lørdag

den 3.

kl. 20.00

Søndag den 4.

kl. 10.00

Torsdag den 8.

kl. 19.00

Søndag den 11.

kl. 10.00

Søndag den 11.

kl. 16.00

Søndag den 18. kl. 10.00

Natkirke: Caroline Henderson
2. s. i advent

Familiegudstjeneste med risengrød ved Signe Asbirk
Køge Musikskoles Julekoncert

3. s. i advent

Højmesse ved Jan Basie
Julekoncert med Luciaoptog

4. s. i advent

Søndag den 18. kl. 16.00

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther
Händels ”Messias”-Julekoncert

Lørdag

den 24. kl. 13.00

Juleaften

Børnegudstjeneste ved Signe Asbirk

Lørdag

den 24. kl. 14.30

Juleaften

Familiegudstjeneste ved Charlotte Dybdahl Winther

Lørdag

den 24. kl. 16.00

Juleaften

Højmesse ved Jan Basie

Søndag den 25. kl. 10.00

Juledag

Højmesse ved Signe Asbirk

Mandag den 26. kl. 10.00

Anden juledag

Højmesse ved Jan Basie

Januar
Søndag den 1.

kl. 16.00

Nytårsdag

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Søndag den 8.

kl. 10.00

1. s.e. helligtrekonger

Højmesse ved Signe Asbirk

Søndag den 15. kl. 10.00

2. s.e. helligtrekonger

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Søndag den 22. kl. 10.00

3. s.e. helligtrekonger

Højmesse ved Jan Basie

Søndag den 29. kl. 10.00

4. s.e. helligtrekonger

Højmesse ved Signe Asbirk

Februar
Fredag

den 3.

kl. 18.00

Søndag den 5.

kl. 10.00

Søndag den 12. kl. 10.00
Fredag

Kyndelmisse
Sidste s.e.H3K

Højmesse ved Jan Basie

Søndag septuagesima

Højmesse ved Jan Basie

den 17. kl. 19.00

Køge Jazzfestival

Søndag den 19. kl. 10.00

Søndag seksagesima

Højmesse ved Charlotte Dybdahl Winther

Søndag den 26. kl. 10.00

Fastelavns søndag

Højmesse ved Signe Asbirk

Adresser og træffetider for Køge Kirke
Sognepræst Jan Basie (kbf)
Kirkestræde 29
Telefon 40 41 42 82 – jab@km.dk
Træffes ikke fredag

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

Sognepræst Signe Asbirk
Kirkestræde 29,
Telefon 24 85 50 55 – sia@km.dk
Træffes ikke mandag.

Kirketjener Marianne Scheel Henriksen
Telefon 20 53 92 81 – msh@koegekirke.dk
Kirketjener Jan Birch Sørensen
Telefon 40 41 43 41 – jbs@koegekirke.dk

Administrationschef Birgitte Møller
Telefon 51 80 01 21 – bm@koegekirke.dk
Træffes efter aftale.
Kordegnekontoret, Kirkestræde 29
tirsdag - fredag kl. 9-13; mandag lukket
onsdag tillige kl. 16-18 – Telefon 56 65 13 59
Kordegn Sonja Johansen, soj@km.dk
Kirkegårdskontoret, Sygehusvej 36
Mandag-fredag kl. 9-13
Telefon 56 65 02 46 – kgd@koegekirke.dk

Sognemedhjælper Mette Zeb Egemose Nielsen
Telefon 60 11 86 00 – men@koegekirke.dk
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

Organist Anne Kirstine Mathiesen
Kirkestræde 29
Telefon 27 44 12 44 – akm@koegekirke.dk
Træffes ikke fredag
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.
Forsidefoto af Anne Kirstine
Mathiessen
Layout af Mette Nielsen

