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Kirkeside

www.kirkeside.dk viser mere om kirkernes aktiviteter.

Hundige-Kildebrønde

Karlslunde

Mosede

Vi er i gang igen

Kirken er åben - vi holder afstand og passer
på hinanden. Præster og andre medarbejdere kan kontaktes på telefon og mail, se
hjemmesiden.

Onsdag den 2. september kl. 10:00 starter Tonneklubben i menighedslokalet i kirkens underetage. Yderligere information fås
ved henvendelse til Henny på tlf. 20867388.

Koncert med Royal Danish Brass
Søndag den 6. september kl. 16-17
i Karlslunde Sognegårds have.
Alle musikere har et meget højt niveau og
stort overskud i deres optræden. Vi er i
sognegårdshaven på grund af covid-19.
Der serveres kaffe, og man kan sidde med
god afstand og lytte til de skønne toner.

Tirsdag den 15. september kl. 19:00
Opstillingsmøde
I efteråret 2020 skal der afholdes valg til
menighedsrådet, og vi skal på dette møde
have opstillet kandidater, der vil være med i
menighedsrådet for Mosede Sogn. Har du
lyst og tid til at engagere dig i denne opgave, så mød op denne aften.

Solnedgangsvandring
Torsdag den 10. september kl. 18:30 –
mødested ved Karlslunde Kirke

Hvis du på forhånd vil høre lidt om, hvad
det indebærer, kan du kontakte: AnneMette Ojeda på tlf. 2274 3445 eller Mogens
Poulsen på tlf. 3031 4377.

Der er gang i aktiviteterne igen, med afstand

Se mere på www.hundigekirke.dk

Kildebrønde Samvær
Hundige Kirke den 3.
september kl. 19:00
(bemærk sted)
Blind vej til toppen af
Kilimanjaro
Sven Mogensen, 65 år og
blind. Det var ikke en forhindring for at bestige Afrikas højeste bjerg.
Valgforsamling - Menighedsråd
Hundige Kirke, 15. september
kl. 19:00
Vi har brug for dig
Vi har brug for mennesker, som vil
stille sig til rådighed for et spændende arbejde lokalt.

Vi afslutter sæsonens pilgrimsvandringer
med en kort solnedgangsvandring på 4-5
km i og omkring Karlslunde Landsby. Vi
bruger pilgrimskransen for sidste gang, og
har du ikke fået én tidligere, får du den nu.

Valg til menighedsrådet
Kom til mødet den 15. september 19:30 i
Karlslunde Sognegård, hvor det ny menighedsråd vælges for en periode på 4 år.

Læs mere: www.karlslundekirke.dk

Torsdag den 24. september
kl. 19:00 Filmaften
Vi viser filmen ”Før Frosten”.
Et dansk drama fra 2019 med
blandt andre Jesper Christensen
og Ghita Nørby på rollelisten.
Syng i kor i Mosede Kirke
Mosede Kirke har 3 kor: Børnekor, Pigekor
og Gospelkor. Praktiske oplysninger om
sæsonstart, optagelse etc. kan findes på
kirkens hjemmeside. Organist og korleder
Niels Kjølhede kan kontaktes på
niels@mosedekirke.dk

Læs mere på www.mosedekirke.dk

