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Hundige-Kildebrønde 
 

 

FUGLETUR til Rævebakken. 

Onsdag 5. maj 10.00-12.00 

med sognepræst Bo B. Gravesen. 

Mødested: Hundige Kirke kl. 10.00 eller 
P-pladsen v. Greve Idrætscenter kl. 10.15. 
Tilmelding: Til Ulrikka på 21 18 43 21/ 
up@kildebr.dk. Er du i bil og har mulighed 
for at tage nogen med, så giv besked, lige-
så hvis du vil følges med Ulrikka på cykel. 

    

 

 

 

Indskrivning til KONFIRMATION i 2022 
- foregår i år på Zoom! 

På Hundigekirke.dk findes information og 
link til møderne, eller kontakt Johan G. 
Rannes på 43 56 53 13/jgr@kildebr.dk 

www.kirkeside.dk 

Karlslunde 

Kirken er åben 

Karlslunde Kirke tilbyder kirkekaffe i det fri 
efter gudstjenesterne - fra maj måned. 

Gudstjenester i fuld længde med fælles-
sang og plads til 40-50 personer - 
covid-19 reglerne overholdes stadigvæk. 

Gudstjenester 
Søndag 2. maj kl. 11, Christina Feddersen 

Søndag 9. maj kl. 9:30, Kirsten Senbergs 

Kristi Himmelfarts dag den 13. maj kl. 11 
ved Kirsten Senbergs 

Søndag 16. maj kl. 11, Christina Feddersen 

Pinsedag 23. maj kl. 11, Kirsten Senbergs 
 

Pilgrimsvandring 
til Greve Skov  

Mandag den 17. maj  
kl. 13:00. 

Mødested på P-pladsen 
ved Karlslunde Kirke.  

Rundtur i skoven ved 
skovfoged Jens Nielsen.  

Medbring egen forfrisk-
ning og noget at sidde 
på i pausen. 
 

www.karlslundekirke.dk 

Karlslunde Strand 

Vandreklub 
Vi går ture hver uge i lokalområdet. Altid 
om formiddagen. Tilmeld dig Facebook-
gruppen ”Strandkirkens Vandreklub” 
eller ring 46 15 01 78 og få oplyst, hvornår 
vi går i den kommende uge.  
 

Miniklub 
Børn 3-6 år mødes på Zoom til Miniklub 
med deres forældre og børneledere fra  
kirken. Fredage den 7. maj og 28. maj kl. 
16-17. Tilmelding via Facebookgruppen 
”Miniklubben i Strandkirken”.  
 

Gudstjenester 
I den kommende tid har vi gudstjenester 
kl. 8.30 og kl. 11.00 hver søndag. Ved 
begge typer gudstjenester er man velkom-
men til at deltage — tilmelding via kirkens 
hjemmeside.  Gudstjenesten kl. 11.00  
streames til kirkens YouTube-kanal og  
Facebook. Desuden sendes prædikenen på 
kirkens podcast (Karlslunde Strandkirke). 
 

Online børnekirke 
Oplev en 20-minutters børnekirke på  
kirkens YouTube-kanal. Sang, bibelhistorie 
om søndagens tema og leg for hele famili-
en. Hver søndag fra kl. 9.00 
                     

www.strandkirken.dk  

http://www.karlslundekirke.dk
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