Fælles juleaften 2012 i Boholte Kirke
Boholte Kirke inviterer til Juleaften 2012
Igen i år holder Boholte Kirke i Køge syd
fælles juleaften og julemiddag. Har du ikke
nogen at være sammen med eller ønsker du en
spændende fælles juleaften, så tag i Boholte
Kirke Juleaften og oplev den gode stemning.
Arrangementet finder sted selve juleaften i
Boholte Kirkes meget indbydende og venlige
lokaler og varer hele aftenen.
Vi begynder kl. 18 i forlængelse af dagens
sidste Gudstjeneste og slutter når vi har danset
om juletræet, den sidste salme er sunget og vi
har haft en rigtig god julemiddag i fællesskab
med hinanden.
Juleaftensarrangementet koster kr. 200,- pr.
deltager og børn under 13 år halv pris.
Alle Køge borgere er velkommen, men der er
plads til maks 50 deltagere efter først til mølle
princippet.
Yderligere information om tilmelding og
betaling fåes ved henvendelse til kirkekontoret
i Boholte Kirke på telefon 5666 0956 eller
boholte.sogn@km.dk senest
onsdag den 12. december 2012.

Frivillige søges
For at gøre juleaften til en endnu bedre
oplevelse søger Boholte Kirke personer, som
har lyst til at fungere som frivillig medhjælp
denne aften samt forretninger, firmaer eller
foreninger, som har lyst til at sponsorere
gaver til arrangementet og medvirke til det
hele går op i en højere enhed.
Mere information om arrangementet og
tilmelding finder du på Boholte Kirkes
hjemmeside på
www.boholtekirke.dk
eller ved at kontakte sognepræsterne
Torbjörn Stålander på telefon 6168 1818
eller Gustav Bonnevie på telefon 2144 0539.
Vi ses til endnu en god oplevelse i Boholte.
Vel mødt og God Jul
Boholte Kirke

Har du hørt de holder
fælles jul i Boholte Kirke?
JA! Det lyder som en vildt
god idé.

JA!
Det er rigtigt at
man skal tilmelde sig
inden den 13.12 på
kirkekontoret

Koster
det kun kr. 200,pr. person for at deltage
i fælles jul? Ja! Og så er
det okay at tage øl eller
vin med selv.

JA!
Det bliver en
rigtig god aften
til jul i år med
god mad.

