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Kirkegårde er blevet mål for tyvebander
Professionelt arbejdende tyvebander har
fundet ud af, at der er gode ting at hente i
materielgårdene på kirkegårde. Det er også
gået ud over Borup.
avetraktorer, plæneklippere, buskryddere og hækklippere har for
længst afløst skuffejernet og riven i
danske kirkegårdes materielbygninger.
De repræsenterer store værdier. Det har
snedige tyve fundet ud af, og når de
kommer på besøg på de mørke kirkegårde om natten, så tager de det hele.
Det skete i efteråret natten mellem den
10. og 11. oktober på Borup Kirkegård.
Politiet har ikke kunnet opklare tyveriet, men en ting står klart, det har kostet
rigtig mange penge.
- I dag kan vi se, at selv om forsikringen erstattede de ca. 200.000 kr., der var
stjålet og ødelagt for, så blev der en regning til menighedsrådet på ca. 50.000
kr., siger graver Bent Fogt Bakken. Alt
sammen til forbedret sikring, som vi har
valgt at installere lige fra opsætning af
lysmaster, bevægelsessensorer, alarm
via telefon til ekstra låse og
ekstra gitre og andre tiltag, vi
af sikkerhedsmæssige årsager
ikke kan oplyse om.
- Vi skal bruge vores ting i
hverdagen og er nødt til at have
dem i fred, hvis kirkegårdene
skal være pæne, derfor har
vi taget vores forholdsregler,
siger Bent Fogt Bakken. Men
det betyder ikke, at folk ikke er
velkomne på kirkegården, den
er faktisk et besøg værd fra de

H

gamle traditionelt holdte grave til skovkirkegården helt tilbage. Folk er også
velkomne til at se kirken i åbningstiden,
de skal bare henvende sig og bede om
nøglen, for det er mange år siden, at
man valgte at låse kirken af, og der står
heller ikke længere værdigenstande i
kirken uden for gudstjenesterne. Så der
er ikke noget at hente.
Tyveriet i Borup Kirkes materielgård
foregik ved at bryde låsen i lågen ind til
kirkegården op, køre en bil ned til materielgården, smadre porten og kravle
ind ad et vindue i den ellers aflåste materielgård og så ellers bare fylde bilen
op. Nemt nok! Dog ikke så nemt som
da tyve tidligere på året gik ind i den
uaflåste Ølstrup Kirke ved Ringkøbing
og stjal et maleri af Emil Nolde til en
anslået værdi af 10 millioner kroner. Det
har med god grund fået debatten om
åbne og lukkede kirker til at blusse op,
for der findes stadig en del åbne kirker
med værdigenstande stående fremme.
Særligt i Jylland.
ASH
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Ladager Forskole

I

1956 blev skolevæsenet i EjbyNørre Dalby Kommune omlagt,
og en ny hovedskole i Ejby taget
i brug. For at børnene i de yngste klasser ikke skulle få for langt
til skole, bibeholdtes forskolen i
Nr. Dalby, og en ny forskole for
Valore og Ladager blev bygget.
Skolen blev placeret ved den nye
vej mellem Valore og Ladager, og
den rummede foruden et stort
lyst klasseværelse en lejlighed til
læreren bestående af 2 stuer mod
syd, soveværelse, gæsteværelse,
køkken, badeværelse og en stor
kælder. Skolen var tegnet af arkitekt Carl Møller, Roskilde, og den
blev indviet lørdag den 10. august
1957.
Ved indvielsen var samlet en
kreds af indbudte gæster. Efter
besigtigelse af byggeriet samledes
man til kaffe i forsamlingshuset.
Sognerådsformand Albert Jensen bød velkommen og udtalte
bl.a., at det forhåbentlig var sidste gang, man skulle bygge skole

i kommunen. Den
havde kostet 130.000
kr., men for salget af
de to skoler i Valore
og Ladager var indkommet 94.000 kr.,
så differencen blev
ikke så stor. Skolekommissionens formand, Aksel Frandsen, overdrog skolen
til lærer Jensen, der
udtalte, at han ville
gøre arbejdet ud fra
den gamle sætning:
”Tag børnene ved hånden, så tager
man forældrene om hjertet”.
Børnene gik ét år i 1. klasse og to
år i 2. klasse. Peder Marius Jensen
blev i juli 1958 kaldet til førstelærer ved en skole i Vendsyssel, og
som hans afløser blev ansat Inger
Sørensen. Hun blev senere afløst af
Grete Schelde, som var enelærer til
skolens nedlæggelse i 1973. Derefter skulle børnene gå i Ejby skole,
der netop blev udvidet kraftigt.

Sommerkoncert i Borup Kirke
onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.30

Denne sommer vil Storstrøms Kammerensemble gæste Borup Kirke og
optræde med et udpluk af spændende
og ukendt musik fra deres årlige
sommerfestival.
Storstrøms Kammerensemble,
der udgøres af 8 musikere(fløjte,
klarinet, fagot, harpe, klaver, violin, bratsch og cello), har hjemsted på godset Fuglsang og virker i kulturregionen Storstrøm.

Til koncerten i Borup Kirke,
har ensemblet med deres utraditionelle sammensætning og enestående repertoire, sammensat et
program ud fra deres sommerfestivals repertoire, som i år har
fået titlen ”Det Feminine”. Der
vil blive opført værker af Felix
Mendelssohn og af samtidens og
nyere kvindelige komponister
bl.a. Rebecca Clarke.

Der var stadig byggerod i 1973, så
forældrene ønskede, at børnene
kunne gå i Ladager forskole et år
mere. 80 % af skoledistriktets befolkning skulle stemme for, men
det lykkedes ikke at samle det tilstrækkelige antal stemmer, og derfor blev fredag den 22. juni 1973
sidste skoledag i Ladager Forskole. Bygningen blev i 1981 solgt til
privat beboelse.
EA

Borup Kirke i Kulturnatten
Fredag den 29. august 2014
kl. 19.30 - 21.00
På byens årlige kulturnat, vil
Borup Kirke igen være åben
for besøgende.
Der bliver mulighed for at lytte
til musik både ude og inde.
Fra kl. 19.30 er der musik fra
kirketårnet med Borup Brass
Band vekslende med orgelmusik i kirken.
Imens kan man få en forfriskning i våbenhuset.
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Ældreklubbens sommerudflugt
Tirsdag den 1. juli 2014 tager Ældreklubben i Ejby Præstegård på udflugt.
Bussen kører fra Ejby Kirke kl. 13.00.
Der er rundvisning ca. kl. 14.15
på Kragerup Gods, som ligger ved
Ruds-Vedby.
Birgitte Dinesen, som ejer Kragerup Gods i dag, er 8. generation
på godset, og det er hende selv,
der vil vise os rundt.
På sin hjemmeside skriver hun
følgende: ”Kære gæster.
Velkommen i mine stuer på Kragerup Gods på Sjælland.
Her samler jeg på spændende
historier om Eggert Ulfeldt, Christian d. 4 og Karen Blixen og på
historier om vores husspøgelse og
om overtro igennem tiderne - historier, som jeg gerne vil dele med
jer på en rundvisning.
Jeg er 8. generation af slægten
Dinesen, og med såvel en økonomi- som en landbrugsuddannelse
har det været en spændende udfordring siden 1986 at have drevet Kragerup, dels med land- og
skovbrug og siden 1997 at have

skabt liv og glade dage i det gamle
hus.
Kragerup er et Gods med tilhørende hovedbygning og 1.000 ha
land- og skovbrug.
Kragerups hovedbygning ligger
på en ø med voldgrav omkring

T

uren går til Odsherred, hvor
vi først skal besøge Bregninge
Kirke, hvor vi bl.a. skal se og høre
om kirkens kalkmalerier. Derefter
er der pause, hvor der serveres
sandwiches.
Vi fortsætter til Malergården i
Plejerup, hvor kunstnerfamilien
Swane har boet, og hvor mange af
deres værker nu er udstillet.
Sigurd Swane, hvis far også var
maler, er en af de betydeligste
danske malere i det 20. århundrede. Han var også en af de få, der
kunne leve af sin kunst, og han
fik et langt liv som maler. Hans
professionelle karriere strakte sig
over mere end 70 år. Med maleren Agnete Swane af 2. ægteskab
fik han børnene Hanne og Gerda

Efter rundvisningen får vi kaffe
og lagkage i Hvælvingekælderen.
Herefter er der mulighed for en
spadseretur i parken og for at besøge gårdbutikken.
Vi kører ad smukke veje tilbage
til Ejby Præstegård, hvor vi spiser
vores medbragte mad under hyggeligt samvær. Øl og vand kan købes.
Ældre, pensionister og alle andre, der måtte have lyst til at deltage, er meget velkomne på udflugten. Turen koster 100 kr., der
betales i bussen.

Kragerup Gods
og ligner et slot. Betegnelsen slot
må dog kun bruges, når der har
strømmet kongeligt blod gennem
familiens årer, så derfor har vi altså et gods og ikke et slot. Men hvis

Sogneudflugt til Odsherred
I år bliver Borup-Kimmerslev-Nørre
Dalby Menighedsråds udflugt søndag
den 31. august 2014 med kirkegang
kl. 9.00 i Borup Kirke og afgang med
bus fra kirkepladsen kl. 10.00.

du kigger på hovedbygningen,
tænker du helt sikkert, at her ligger et slot!”

begge malere, samt fotografen
Henrik Swane. Som maler var
Sigurd Swane afhængig af sin inspiration, derfor tilbragte familien
årene 1950-67 overvejende i Spanien og Portugal i deres rullende
hus bygget på ladet af en Bedford,
hvor han fandt ny inspiration til
sine landskabsmalerier.
Efter rundvisningen drikkes der
kaffe i Malergårdens café.
Sidste mål for turen er Dragsholm
Slot, hvor vi skal spise aftensmad. Her
vil der også blive lejlighed til at gå en tur
i slotsparken.
Dragsholm Slot var
tidligere en borg,
der har tjent som et
fæstningsværk. Indtil Lammefjordens
indæmning i 1870erne var ”draget”,
hvor slottet er pla-

Der er tilmelding til sognepræst Annie Nyholm snarest og senest onsdag
den 25. juni på tlf. 5682 0559 eller på
mail anny@km.dk.
Med venlig hilsen
Annie Nyholm

ceret, kun en smal landtange, så
fra Dragsholm kunne man kontrollere al færdsel mellem Odsherred og det øvrige Sjælland.
Prisen for turen er 250 kr.
Tilmelding oplyses i Midtsjællands
Avis i uge 33.
Med venlig hilsen
Borup-Kimmerslev- Nørre Dalby
Menighedsråd

Dragsholm Slot
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Gudstjenester i Borup, Kimm
		
Konfirmation

		
Søndag 1. jun
6. s. e. påske

		
Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

JP
AN

Søndag 8. juni
Pinsedag

Borup Kirke
10.30
Kimmerslev Kirke 9.00
Ejby Kirke
10.30

LL
LL
AN

Mandag 9. juni
2. pinsedag

Nørre Dalby Kirke 10.30

AN

Kirkekaffe

Lørdag 14. juni

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

LL
LL
LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Søndag 15. juni
Trinitatis søndag

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

LL
LL

Søndag 22. juni
1. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

LL
AN

Mandag 23. juni
Skt. Hans

Nørre Dalby Kirke 19.30

JP

Søndag 29. juni
2. s. e. trinitatis

Kimmerslev
Ejby Kirke

10.30
10.30

JP
AN

Søndag 6. juli
3. s. e. trinitatis

Nørre Dalby Kirke 9.00
Ejby Kirke
10.30

AN
AN

Lørdag 12. juli

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
Nørre Dalby Kirke 10.00

JP
JP
JP

Kirkekaffe

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Skt. Hans i Nørre Dalby Kirke
Når vi fejrer midsommer ved Sankt Hans, så er det også
en kirkelig højtid. I Nørre Dalby binder vi det folkelige
sammen med det kirkelige Sankt Hans aften.
Kl. 19.30 er der en kort og anderledes gudstjeneste i
kirken, inden vi i fakkeltog går hen til bålet på Klempegårdsvej.
Alle er velkomne – både i kirken og omkring bålet.

AN = sognepræst Annie Nyholm · JP = provst Jens Elkjær Petersen · LL = sognepræst Lis Levring
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·

merslev, Nørre Dalby og Ejby
Søndag 13. juli
4. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

Søndag 20. juli
5. s. e. trinitatis
		
Søndag 27. juli
6. s. e. trinitatis

Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
9.00
		
Borup Kirke
10.30

LL
LL

Søndag 3. august
7. s. e. trinitatis

Kimmerslev Kirke 10.30
Ejby Kirke
9.00

LL
LL

Lørdag 9. august

Borup Kirke
11.00
Kimmerslev Kirke 12.00
nr dalby kirke
10.00

LL
LL
LL

Søndag 10. august
8. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
10.30

LL
AN

Søndag 17. august
9. s. e. trinitatis

Borup Kirke
9.00
Nørre Dalby Kirke 10.30
Ejby Kirke
10.30

JP
JP
AN

Søndag 24. august
10.s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

10.30
9.00

JP
JP

Kirkekaffe

Onsdag 27. august

Borup Kirke

17.00

LL

Spaghettigudstj.

Søndag 31. august
11. s. e. trinitatis

Borup Kirke
Ejby Kirke

9.00
10.30

LL
AN

10.30
10.30

JP
AN

LL

Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste
Dåbsgudstjeneste

Kirkekaffe

Spaghettigudstjeneste
onsdag den 27. august kl. 17.00 i Borup Kirke
Tudsen Methusalem vil fortsætte med at
fortælle bibelhistorie for børn i alle aldre
og inviterer derfor til spaghettigudstjeneste.
Dagens tema er ”Da Jonas
bliver slugt af en hval.” Efter denne korte gudstjeneste
med
bibelfortælling
og lystænding, salmesang
og bøn, er der spaghetti
med kødsovs i Møllelundgaarden. Inden vi siger

farvel til hinanden senest kl. 18.30,
kan de børn, der ønsker at være med,
lave en lille ting, der gør det
nemmere at huske dagens
fortælling.
Tilmelding til spisning gerne
dagen før til sognepræst Lis Levring mail lile@km.dk eller sms
51856443
Det koster 10 kr. pr person max
30 kr. pr familie.
Alle er velkomne.

· Ved gudstjenester markeret med stjerne medvirker Ejby Kirkes kor
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Ejby

Kontakt
Sognepræst
Annie Nyholm
Bispevænget 1, Ejby
Tlf. 5682 0559
anny@km.dk

Kirkegårdens struktur er i forandring

Træffes tirsdag-fredag
kl. 10.00-12.00
eller efter aftale

D

Organist
Torben Holdt
Tlf. 4088 8007
torben@holdt.net
Graverkontor
Tlf. 5682 2448
ejbykirkegaard@mail.dk
Graver Knud Lund
Tlf. 4059 2448
Hjemmeside:
www.ejbykirke.dk
Ejby Menighedsråd
Formand
Erik Eriksen
Tlf. 5682 1142
erik.impala@gmail.com
Kirkeværge
Randi Schmidt
Tlf. 5682 0227
randikschmidt@
gmail.com

Menighedsrådsmøder
Ejby Menighedsråd afholder møde onsdag
den 4. juni 2014.
Alle møderne er offentlige og afholdes i Ejby
Præstegård med start kl.
19.00.
Dagsorden for møderne offentliggøres ved
opslag på kirken og på
Ejby Kirkes hjemmeside.
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Ejby Menighedsråd planlægger at lave ændringer af de
2 kirkegårde; primært omlægning af kistegravsteder til
urnegravsteder.
et var netop det overordnede tema ved
årets Kirkegårdskonference på Nyborg Strand
den 19. marts 2014. Derfor deltog medlemmer af
kirkegårdsudvalget ved
Ejby Kirke, heriblandt
Kirsten Bostrøm Frand- Kirken set fra annekskirkegården. Foto: Torben Holdt
sen: ”Det var en kolossal
øjenåbner for mig. Jeg fik ny viden moderne indretning af vores anneksom det at passe og pleje en kirkegård kirkegård. Der vil der være mange
i nyere tid og samtidig tage hånd om urnegravsteder, geometriske stier og
den middelalderkirke, der står midt i den allerede eksisterende skovkirkegård. Det er tænkt som en grøn og
den.” Ejby Kirke er fra ca. år 1150.
Der deltog 650 mennesker i konferen- frodig oase med bænke, hvor man kan
cen. Dagen bød på mange interessante sidde i ro og mindes.
Vores store projekt ventes at blive
indlæg. Bl.a. talte vores egen biskop,
Peter Fischer-Møller om registrering påbegyndt i sensommeren 2014. Vi
af gravminder, da de jo er en vigtig del håber på forståelse og tålmodighed i
af vores kulturarv. ”Det var inspire- anlægsperioden.
rende at høre, hvorledes man kan lave Anna Stærk
et lapidarium bestående af mindevær- Medlem af Ejby Menighedsråd
dige gravsten. Ligeledes blev der vist
mange flotte billeder med eksempler
på hvordan andre har indrettet deres
kirkegårde herunder naturprægede
skovkirkegårde.”
Vi har også en skovkirkegård. Den
indgår i det projekt som vi i Ejby Menighedsråd har fået udarbejdet i tæt
samarbejde med kirkegårdskonsulent
Charlotte Skibsted og landskabsarkitekt Birgitte Fink. Menighedsrådet har
ønsket en helhedsplan der kan bruges
de næste 40 til 60 år!
Menighedsrådet har især lagt vægt
på bevarelse af de tidstypiske, gamle
anlæg tæt på kirken. Men også en mere
Skovkirkegården

Tilmelding til konfirmandundervisning i Ejby Sogn
Man tilmelder sig konfirmandundervisningen 2014-2015 ved at udfylde og
returnere tilmeldingsblanketten, som man finder på Ejby Kirkes hjemmeside
www.ejbykirke.dk senest fredag den 13. juni 2014.
Mvh. Annie Nyholm

Kontakt
Sognepræst
Lis Levring
Hovedgaden 43, Borup
Tlf. 5185 6443
lile@km.dk
Træffes tirsdag - fredag efter aftale
Provst
Jens Elkjær Petersen
Hovedgaden 43, Borup
Tlf. 5185 6442
jep@km.dk
Træffes mandag - torsdag efter aftale
Kirkekontor
Hovedgaden 43, Borup
Kordegn Dorthe Nielsen
Tlf. 5752 6085
doni@km.dk
Åbningstid: Mandagtorsdag kl. 10-12
Organist
Gro Larsen
Tlf.4050 3116
Graverkontor
Hovedgaden 49, Borup
Tlf. 2425 6294
borup-graver@mail.dk
Graver Bent Fogt Bakken
Hjemmeside:
www.borupkirke.dk
www.nrdalbykirke.dk
Borup-Kimmerslev-Nørre
Dalby Menighedsråd
Formand
Henning Lynge Nielsen
Tlf. 4015 0782
lynge@post.tele.dk
Kirkeværger
Borup:
Hans Henning Nielsen
Tlf. 2153 0104
ahnielsen1@hotmail.com
Træffes efter kl. 17
Kimmerslev:
Arne Jensen
Tlf. 5752 6908
arnejytte@jensen.mail.dk
Nørre Dalby:
Claus Andersen
Tlf. 2185 9796
pynt@webspeed.dk

Borup - Kimmerslev - Nørre Dalby

Kirkerne på facebook

P

astoratets aktiviteter kan nu også
følges på facebook. Alle kirkernes
arrangementer vil løbende kunne
ses her, ligesom der er mulighed for
at tilmelde sig et arrangement, hvis
forhåndstilmelding er nødvendig.
Find os ved at søge på Borup Kimmerslev Nørre Dalby Pastorat.
QR-kode til Borup Kimmerslev Nørre Dalby Pastorat på facebook
Besøg også kirkernes hjemmeside på
www.borupkirke.dk
Her vil du kunne også læse om alle
kirkernes gudtjenester og aktiviteter
samt meget mere. Hjemmesiden er
løbende under udbygning.
QR-kode til Borup Kimmerslev Nørre Dalby Pastorats hjemmeside

Konfirmandindskrivning
Indskrivning til konfirmationsforberedelse for 2014 - 2015 i Borup Kimmerslev - Nørre Dalby Pastorat
foregår elektronisk via kirkernes
hjemmeside
www.borupkirke.dk
under fanebladet aktiviteter, vælg
konfirmander 2014-2015. Man bedes
indskrive sig senest torsdag den 12.
juni.
Har man problemer i forbindelse
med indskrivningen, bedes man
henvende sig til kirkekontoret:
Tlf. 57 52 60 85 (ma-to kl. 10-12)
E-mail: borup.sognkoege@km.dk

Altergang i Borup Kirke
Efter ønske fra kirkegængere vil der
efter pinse fremover være altergang
ved gudstjenesterne kl. 9 i Borup
Kirke.

Menighedsmøde
Ringerlaug i Nørre Dalby

K

unne du tænke dig at lære at
ringe med kirkens klokker ved
særlige lejligheder.
Første gang vil blive Skt. Hans aften, hvor der vil blive en kort gudstjeneste i Nørre Dalby Kirke før
fakkeltoget til bålpladsen.
Hvis du er interesseret i at blive
frivillig ”klokker” kan du tilmelde
dig på mail: jep@km.dk eller tilmelde dig på facebook ved at søge
på Borup Kimmerslev Nørre Dalby
Pastorat.

Tirsdag den 26. august 2014 kl. 19.30
i Møllelundgaarden
Menighedsrådet vil her redegøre for
sidste års regnskab, det kommende
års budget, samt give en orientering
om rådets virksomhed i det forløbne
år og om den planlagte virksomhed
for det kommende år.

Menighedsrådsmøder
Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Menighedsråd holder menighedsrådsmøde torsdag den 12. juni kl. 19.00 og
tirsdag den 26. august kl. 17.00.
Ændringer kan dog forekomme.
Alle møderne er offentlige og afholdes
i Møllelundgaarden i Borup.
Dagsorden for møderne vil være
tilgængelig i våbenhuset og på
hjemmesiden 3 dage før mødet og
referat 8 dage efter mødet.
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Redaktionsudvalg
Kirsten Rekman (KR)
Nørre Dalby
Tlf. 5752 6936
kirstenrekman@
gmail.com
Arne Jensen (AJ)
Kimmerslev
Tlf. 5752 6908
arnejytte@jensen.mail.dk
Anna Stærk (AS)
Ejby
Tlf. 2213 3035
annadiva@privat.dk
Kirsten Bostrøm
Frandsen (KF)
Ejby
Tlf. 5682 2017
bos-fra@mail.dk
Anne-Sofie Holten
Hecht-Nielsen (ASH)
Borup
Tlf. 4774 8420
asholten@mail.dk
Jens Erik
Augustinussen (EA)
Borup
Tlf. 5752 6628
ruthogerik@privat.dk
Layout
Kirsten Rekman
Tryk
Glumsø Bogtrykkeri
Oplag:
4.500 eksemplarer
Kirkebladet udgives 4
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5. maj mindestenen
Planer om flytning af mindestenen for krigens faldne
indestenen, der bærer inskriptionen Guds
fred med vore døde, blev afsløret på 10-årsdagen for
Danmarks befrielse ved en
højtidelighed, der startede
med taler på Borup Skole
og fortsatte med fakkeltog
til anlægget, hvor stenen
først var placeret.
Det smukke anlæg, der
havde græsplæne, rosenbede og bænke, var i slutningen af 1940-erne blevet anlagt på en
plads, hvor der tidligere var gadekær
og et område, der før lå udyrket hen.
Jorden blev af baronen på Svenstrup skænket til Grundejerforeningen
og Borup Borger- og Håndværkerforening, der for overskud fra byfesterne i perioden 1945-59 bekostede
anlægget.

M

Ved vejomlægningen i begyndelsen
af 1970-erne blev anlægget ryddet og
stenen flyttet til sin nuværende plads
på den modsatte side af vejen. Nu er
der planer om at flytte den tilbage igen
til området foran Møllelundgaarden.
Den nuværende plads ejes af Køge
Kommune, som er ansvarlig for vedligeholdelsen.
EA

Gudstjenester på ældrecentrene
Gudstjenester med altergang for alle ældre, pensionister og andre interesserede.
Gudstjenesterne starter kl. 14.00 og datoerne for sommerens gudstjenester 2014 er:
Boruphøj i Borup
Tirsdag den 3. juni på Boruphøj v. Lis Levring
Tirsdag den 5. august på Boruphøj v. Lis Levring
Efter gudstjenesterne er der kaffe med fællessang.
Ældrecentret i Ejby:
Torsdag den 12. juni v. Annie Nyholm
Torsdag den 14. august v. Annie Nyholm

Hvis bladet udebliver,
så kontakt Arne Jensen
på tlf. 5752 6908.
Næste nummer uddeles fra torsdag den 14.
august til lørdag den
23. august 2014.
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