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Greve
Sommerfest ved Greve Kirke,
søndag 29. august kl. 11
Vi starter med friluftsgudstjeneste og fortsætter i Sognets Have,
hvor der er telte, hoppeborg, kassestabling
og anden underholdning. Pølsevogn med
lave priser. Driller vejret, har vi kirken og
telte på pladsen.

Høstgudstjenester søndag 5. sept.
kl. 11 i Johanneskirken og søndag
12. sept. kl. 11 i Greve Kirke
Høstgudstjenesterne er en god mulighed
for at sige tak for høsten, maden og livet.

Organist Marianne Friis går på efterløn. Vi takker hende for 25 års flot spil
med en afskedsreception efter høstgudstjenesten i Johanneskirken 5. sept.
Fællessangaften i Johanneskirken
tirsdag 14. sept., kl. 19.30
Menighedsmøde søndag 19. sept. i
Johanneskirken efter gudstjenesten
Menighedsrådet fortæller om, hvad der er
sket i årets løb og om planer videre frem.
3 koncerter i Johanneskirken 6., 8. og
29. sept.- læs om dem på grevesogn.dk
Gudstjenester mm. - se grevesogn.dk

Kirkeside
Karlslunde
Gudstjenester i Karlslunde Kirke
Søndag den 5. september kl. 9:30 ved
Nadia Dyhrberg-Krantz
Søndag den 12. september kl. 11:00 ved
Christina Feddersen
Søndag den 19. september kl. 11:00 ved
Kirsten Senbergs: Festgudstjeneste med
tak for liv, høst og fællesskab.
Derefter frokost og hygge i sognegården.

Vandring, suppe og Jan Tvernø
Mandag den 6. sept. kl. 17
Først en kort vandretur, derefter suppe i sognegården.
Kl. 19:30 fortæller Jan Tvernø
om en begivenhedsrig vandring
gennem livet.

3,2,1-Cafe på Frihedsmuseet

Onsdag d. 15. september kl. 12-17:30
En rundvisning gennem
besættelsestidens Danmark,
derefter kaffe i caféen.
Tilmelding senest 8. sept.

Mosede
Onsdag den 1. september kl. 10.00
Tonneklub, sæsonstart.
Tonneklubben er en håndarbejdsklub for
kvinder, der mødes hver onsdag i kirkens
underetage. Hør mere ved at kontakte
Henny Boutrup på tlf. 20867388
Torsdag den 2. september kl. 19.30
Foredrag om Den danske Klosterrute ved
Gunnar Kasper Hansen.
Den danske Klosterrute er en vandretur på
2.300 km gennem Danmark fra Helsingør
til Frederikshavn.
Lørdag den 18. september kl. 9.00
Sogneudflugt til Østervangkirken og Esrum
Kloster. Billetter købes på kirkens kontor.
Torsdag den 23. september kl. 11.00
Babysalmesang. Vi begynder et nyt hold,
der fortsætter hver torsdag indtil advent.
Tilmelding via kirkens hjemmeside.

Filmaften i sognegården

Mandag den 27. september kl. 19-22
Om at være alene i hver vores små bobler
og alligevel mærke fællesskab og gensidig
hjælp.

www.karlslundekirke.dk

Læs mere om kirkerne på www.kirkeside.dk

Se mere på www.mosedekirke.dk

