
 

Kirkeside 

www.kirkeside.dk 

Greve 

ISTEDLØVEN Fra krigsmonument                              
til fredssymbol 
Fredag 11. juni kl. 19.30  

i Johanneskirken.  

En storslået historisk fore-
dragskoncert i anledning 
af 100-året for genfore-
ningen i 1920. 

Ars Nova Copenhagen ensemblet under ledelse 
af Søren Kinch fremfører korsange af bl.a. J.A.P. 
Schultz, Niels W. Gade, Carl Nielsen, Svend S. 
Schultz, Per Nørgård og Peter Bruun. Hele histo-
rien – om Danmark og Tyskland og forholdet 
mellem det danske og det tyske og om musik-
kens rolle i denne sammenhæng - bindes sam-
men af Jørgen 
Carlsen, som er 
idéhistoriker, tid-
ligere forstander 
på Testrup Høj-
skole og en far-
verig foredrags-
holder.   

 
Se www.grevesogn.dk  

for evt. nødvendig tilmelding 

Gudstjenester  
igen i Greve Kirke  
fra søndag 30. maj 

Se tidspunkter i kalenderen på 
www.grevesogn.dk eller i kirke-
bladet.  

Onsdags CAFÉen er åben 

Hver onsdag fra kl. 13 til 16 er  
der kaffe på kanden og hyggeligt 
samvær i Johanneskirken. 

Hundige-Kildebrønde 

Sommerkoncert med pigekoret  
13. juni kl. 20.00 

Se yderligere info på www.hundigekirke.dk 

Stillestund i Hundige Kirke  
1. juni og 6. juli kl. 20.00 

Meditativ gudstjeneste med musik.  

Kirken er åben fra kl. 19.30 

Kilden: Udflugt til Roskilde Kloster  
16. juni kl. 10.00 

Rundvisning på Roskilde Kloster. Pris 75 kr.  
Mulighed for fælles frokost på café. 

Tilmelding Ulrikka Pedersen 21 18 43 21 / 
up@kildebr.dk Afgang fra Hundige Kirke 
kl. 10.00 med bus 600S  

Husk mundbind eller visir og ”coronapas” 

Kilden: Hygge i Hannes Carport  
23. juni kl. 10.00-12.00 

Velkommen til en hyggelig formiddag på 
Dyssevej 4. Husk tøj der passer til vejret. 

Se www.hundigekirke.dk  
for evt. ændringer pga. corona 

Mosede 

Torsdag d. 27. maj kl.19.30 

Foredrag ved rejseleder Peer Faurskov 

”Det glemte Anatolien og den tidlige  

kristendom”  

Foredraget tager os med på en rejse, hvor 

flere af Anatoliens glemte kulturer beskrives.  

Mange af den tidlige kristendoms vigtigste 

steder ligger i det nuværende Tyrkiet. Det 

gælder f.eks. den kolossale Hagia Sophia  

eller Aya Sofia, kirken i Istanbul der stod 

færdig i år 536. Men også mange andre  

steder i landet vidner om kristendommens  

historie, det gælder kirken i Nikæa, hvor de 

første synoder fandt sted, og det gælder  

også Efesos, hvor Paulus opholdt sig i flere 

perioder og sad i fængsel.  

Vi skal bl.a. se en masse billeder fra det 

nordøstlige Tyrkiet, som i 1000-tallet var  

domineret af den georgiske kristendom. Men 

vi skal også høre om nutidens Tyrkiet med 

dets gæstfrie befolkning og de mange smuk-

ke landskaber, f.eks. Kappadokien. 

HUSK CORONAPAS! 

 

 Læs mere på www.mosedekirke.dk 

Karlslunde Strand 

Har du også savnet fællessang og samvær?  
Fra fredag 28. maj kl. 10 og hver fredag frem til som-
mer (i alt 5 gange) er der fællessang i Strandkirken. 
Kirkens organist, Merete Laursen, synger for og  
fortæller om sangene fra salme– og højskolesang- 
bogen. Efterfølgende er der kaffe og samvær i en halv 
time. Tilmelding er ikke nødvendig. Bare mød op!  
 

Legestue fra 25. maj kl. 9.30—11.00 
Nu åbner vi legestuen igen i en lidt forkortet udgave. Kom og hyg 
og leg på legepladsen eller indenfor. Få en kop kaffe, en snak og  
lidt bibelhistorie til de små. Hver tirsdag frem til sommerferien.  
 

Gudstjenester hver søndag kl. 8.30 og 11.00 
Vi fejrer gudstjenester hver søndag kl. 8.30 og kl. 11.00.  
Ved begge gudstjenester er man velkommen til at deltage.  
Tilmelding via kirkens hjemmeside. Gudstjenesten kl. 11.00  
streames til kirkens YouTube-kanal og Facebook. Desuden sendes 
prædikenen ud på kirkens podcast (Karlslunde Strandkirke). 
 

Gospelkoret Amazing Gospel onsdage kl. 19.15 
Har du lyst til at synge i kor sammen med sangglade kvinder og 
mænd? Så kom en onsdag kl. 19.15 i Strandkirken og se, om 
Amazing Gospel er noget for dig. Ingen optagelseskrav - bare du  
er glad for at synge, så kan du være med! Vi glæder os til at se dig!  
 
                                            

          www.strandkirken.dk  

Karlslunde  
Gudstjenester i Karlslunde Kirke  
Søndag den 30. maj kl. 11:00 ved Christina Feddersen 

Søndag den 6. juni kl. 9:30 ved Kirsten Senbergs 

søndag den 13. juni kl. 11:00 ved Christina Feddersen 

Søndag den 20. juni kl. 9:30 ved Christina Feddersen 

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe på kirkegården. 
 

Tirsdag den 22. juni kl. 17:00  

Pilgrimsvandring til Karlslunde Strand 

Vi mødes ved Karlslunde Kirke.  Husk madpakke, drikkelse og 
håndklæde, hvis du vil soppe eller bade. 

Onsdag den 30. juni kl. 10:30  

3,2,1-Café på udflugt til Selsø Slot  
Besøg på Selsø Slot, frokost 
undervejs. Vi mødes ved 
Karlslunde Kirke.  

Tilmelding: Senest mandag 7. 
juni 2021 til kirkekontoret på 
tlf: 4615 0644.  

Husk at medbringe: Coronapas eller negativ coronatest højst 72 
timer gammel - og mundbind til at gemme smilet på læben. 

Pris: 250 kr., via MobilePay 76875 eller bankkonto 1551-4273818. 

Betaling og tilmelding – Husk at skrive navn, antal og 3,2,1-Cafè på 
udflugt i beskedfeltet ved brug af MobilePay. 

www.karlslundekirke.dk 
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