
 

Kirkeside 

www.kirkeside.dk 

Hundige-Kildebrønde 

Børnekor for 8—12 årige 

Fra 18. august kl. 16.00-17.15 

Er dit barn glad for at synge?  

Vær med i Børnekorets hyggelige 

fællesskab. Dit barn lærer sjove 

sange, dans og bevægelse.  

Hver onsdag kl. 16 i Hundige Kirke. 

Kontakt gerne korleder Louise Vase 

på 29 73 87 44, lbv@kildebr.dk 

Syng med i Gospelkoret Grace 

Fra 18. august kl. 19.00-21.30 

At synge sammen giver glæde. Du 

kan bare møde op eller kontakte 

Eva Costrup 22 97 80 19.  

Korets inspirerende korleder er  

Trine Halse og Kasper Daugaard  

er korets pianist.   

Gud og spaghetti, børne- 

gudstjeneste i Hundige Kirke 

Fredag 20. august kl. 16.30 

Kom og hør om en drøm  

Peter har. Den handler  

om mad og dyr.  

Spisning: Børn gratis,  

voksne 25 kr.  

Tilmelding på  

hjemmesiden.  

www.hundigekirke.dk 

Karlslunde 
Gudstjenester i Karlslunde Kirke  
Søndag den 15. august kl. 11:00 ved Kirsten Senbergs 

Søndag den 22. august kl. 11:00 ved Kirsten Senbergs 

Søndag den 29. august kl. 09:30 ved Lars Oliver Stuhr 

Aftenvandring på  
Hedebostien 
Mandag den 16. august kl. 17  
Vi mødes ved Karlslunde Kirke og 
vandrer mellem høstede marker og 
himlen over os.  

Tema for aftenens vandring er  
derfor ”brød og ånd”.  

Husk madpakken, som vi spiser et 
særligt smukt sted. 

 

Sommerfest med café og underholdning 
Søndag den 22. august kl. 13-16:30 i præstegårdens have   

Der er sjove aktiviteter for børn, f.eks. 
fiskedam, guldgravning og "skyd på  
præsten". Man kan købe en flæskestegs-
sandwich og desuden øl, vand, kaffe/te, 
vafler og kage. 

13:30 Karlslunde Kirkes Kor optræder 

14:30 Jungle Jim giver sit trylleshow  

Alle indtægter går til venskabskirken  
i Letland. 

Se mere: karlslundekirke.dk/venskab 

www.karlslundekirke.dk 

Karlslunde Strand 

STRANDKIRKENS MENIGHED FEJRER 50 ÅR 
I år er det 50 år siden, kirkens menighed blev dannet i 
den lille trækirke ved stationen og 40 år siden, den nu-
værende kirkebygning blev indviet. Begge dele fejres 
søndag 5. september ved gudstjenesten kl. 11.00 med 
efterfølgende festligheder; gode historier i ord og fotos, 
pølser, kage, hoppeborg til børnene og meget andet. 

DET BLI’R EN FEST! www.strandkirken.dk/fest  
 
NYT KURSUS OM KRISTENDOMMEN  
Fra tirsdag 7. september kan du komme med på det 
næste Alpha-hold. Måske har du spørgsmål til livets  
mening, som du ønsker besvaret? Måske tænker du, at 
der er mere mellem himmel og jord? Kom og vær med 
10 tirsdage incl. aftensmad (kr. 35). www.strandkirken.dk/alpha 
 
KOM OG SYNG MED I KIRKENS GOSPELKOR 
Gospelkoret ”Amazing Gospel” starter op onsdag 11. august  
kl. 19.15 og mødes hver onsdag aften. Koret er åbent for alle, der 
har lyst til at synge glad og livsbekræftende gospel. Kom og se, 
om det kunne være noget for dig, eller kontakt korets bestyrelse 
på tlf. 29 26 89 76 eller 29 61 22 77 

BABYSALMESANG—NYT I STRANDKIRKEN 
Kirkens organist, Merete Laursen, inviterer til et forløb 
med inspirerende babysalmesang for børn 3-8 måneder 
og mor/far fra 9/9. www.strandkirken.dk/babysalmesang 
 

KARLSLUNDE PARKOURKLUB 
Parkourklubben udruster børn til at udvikle sig, overvinde deres 
frygt og nå deres fulde potentiale. Vi træner på den sejeste natur-
parkour-grund i Strandkirkens baghave. Der vil være indlæring af 
seje tricks i fællesskab med andre.  
www.strandkirken.dk/parkourklub                                            
                     

www.strandkirken.dk  

Greve 

  

Greve 
Kom og oplev Greve Kirke, tirsdag 24. august 19.30 

Denne aften skal vi opleve Greve Kirke både udefra 
og indefra og høre den spændende historie, som  
kirken bærer med sig fra ca. 850 års liv.  
Sognepræst Kjeld-Ole Munk, der bl.a. har skrevet 
hæftet om Greve Kirkes historie, er aftenens guide.  
Aftenen rundes af med kaffe i teltet i Sognets have. 

Sommerfest ved Greve Kirke, 
søndag 29. august kl. 11  

Vi starter med friluftsgudstjeneste i 
stensætningen ved Greve Kirke i Greve 
Landsby. Herefter fortsætter vi i Sog-
nets Have, hvor der er telte, hoppeborg, 
kassestabling, stigegolf og anden sjov 
underholdning. Og pølsevogn med billige 
priser. Altså noget for alle aldersgrup-
per. Skulle vejret drille, har vi kirken og 
de store telte på pladsen.  

Koncert med fagotisten Alexander Hansen Schwartz  
Johanneskirken, mandag 6. september kl. 19.30 
Alexander er vokset op i Greve. Begyndte sine studier på kon-
servatoriet i København og studerer nu i Freiburg. I efteråret 
2020 modtog han Jacob Gades store pris på 100.000 kr. Han 
vil spille værker af Mozart, Saint-Saëns og Prokofiev akkom-
pagneret af den internationalt kendte pianist Ulrich Stærk. 

Koncert med Gordionkvartetten  
Johanneskirken, onsdag 8. september kl. 19:30  

Klaverkvartetten består af erfarne kammermusikere, der har spillet 
ved talrige koncerter og festivaler i ind- og udland.  
Til koncerten i Johanneskirken kan vi høre tre af klaverkvartet-
litteraturens hovedværker af Mahler, Mozart og Brahms.  

For gudstjenester mm., se www.grevesogn.dk   

http://www.grevesogn.dk
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