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Karlslunde  
Gudstjenester i Karlslunde Kirke 
Søndag den 3. oktober kl. 11:00 ved Christina Feddersen 

Søndag den 10. oktober kl. 9:30 ved Christina Feddersen 

Søndag den 17. oktober kl. 11:00 ved Nadia Dyhrberg-Krantz 

Søndag den 24. oktober kl. 9:30 ved Christina Feddersen 

Søndag den 31. oktober kl. 11:00 ved Christina Feddersen -  
reformationsdagsgudstjeneste 

 
Dobbelt matinékoncert på orgel   
Tirsdag 12. okt. kl. 19:30 i Karlstrup og Karlslunde kirker 
Ved organist Steen Johansson. De 2 koncerter viser, hvad han og 
orglerne i de 2 kirker kan. Undervejs pudsige og gode anekdoter.  

Første del spilles i Karlstrup Kirke, anden del i Karlslunde Kirke. 

 
3,2,1-Café: Den sidste fiskerkone 
ved Gammel Strand 

Onsdag den 13. oktober kl. 14:00 i  
Karlslunde Sognegård 

Fiskerkone Doris Marx fortæller om sit liv og de 
44 år, hun arbejdede som fiskerkone på Gammel 
Strand. Da hun valgte at gå på pension, gik det 
ikke ubemærket hen. 

 

www.karlslundekirke.dk 

Mosede 
Babysalmesang 
I Mosede Kirke er der i efteråret baby-
salmesang hver torsdag kl. 11.00. 
Vi fortsætter indtil 25. november. 
Kontakt: Stig Bang-Jensen tlf. 4020 3837 
Tilmelding på www.mosedekirke.dk  

Tonneklubben  
Mødes i menighedslokalet i kirkens  
underetage hver onsdag kl. 10-14. 
Yderligere information fås ved henvendelse 
til Henny på tlf. 2086 7388. 

Sorggruppe 
Mosede Kirke opretter nu et tilbud om sorg-
gruppe for unge og unge voksne. Henven-
delse kan ske til Heidi Kasper Hansen, enten 
på telefon 2117 9515  
eller mail hkh@km.dk 

Filmaften 
Torsdag den 28. oktober kl. 19.30 viser vi 
den Oscarvindende film ”Minari”.  
Filmen er et portræt af en sydkoreansk im-
migrationsfamilies trængsler i 1980’ernes 
økonomisk pressede USA. 
Filmens instruktør er Lee Isaac Chung, og 
filmen er løseligt baseret på hans egen op-
vækst. 
Under filmen vil der være en let servering. 
Det er gratis, og alle er velkomne. 

Mosede Kirkes Pigekor  
Søger sangere som går i 7. klasse og  
opefter - også gerne ansøgere som har af-
sluttet folkeskolen!  
Som sanger i Mosede Kirkes Pigekor modta-
ger man aflønning for korprøver, gudstjene-
ster etc. 
Hvis du er interesseret i at komme til fore-
syngning, eller har spørgsmål, kontakt kor-
leder Niels Kjølhede på tlf.  
2278 2243 eller niels@mosedekirke.dk. 

Se mere på www.mosedekirke.dk 

Greve 
Spaghetti-gudstjeneste 
Torsdag 7. okt. kl. 17.00 i Johanneskirken 

En ½-times børnevenlig gudstjene-
ste med sjov og ballade, salmer og 
sange. Bagefter spiser vi sammen. 
Især for børn i alderen 3-11 år, 
men alle er velkomne. Pigekoret 

medvirker.  Husk tilmelding senest 5. okt. 

Mød arkitekten og kunstnerne der 
skabte Johanneskirken 
Torsdag 7. okt. kl. 19.30 
Arkitekt Keld Wohlert, væ-
veren Vibeke Gregers, sølv-
smeden Klaus Bjerring og 
keramikeren Per Rehfeldt 
fortæller historien om kirkebygningen og 
den kunst, de hver især har skabt til kirken. 

Højskoledag — Diakoni før og nu 
Søndag 10. okt. i Johanneskirken kl. 9-15  
Gudstjeneste kl. 9.00 efterfulgt af foredrag 
ved forfatter og filminstruktør Pia Fris La-
neth samt Ida Balling, der har modtaget rid-
derkorset for sit store engagement i socialt 
arbejde. Der serveres morgenkaffe og fro-
kost. Husk tilmelding senest 5. okt. 

Fællessangaften i Johanneskirken 
Onsdag 13. okt. kl. 19.30 

Koncert i Johanneskirken 
Søndag 24. okt. kl. 15.00 
Den talentfulde pianist Elias Holm spiller 
Bachs Goldbergvariationer, der har en let og 
livfuld karakter. 

Sogneeftermiddag i Johanneskirken 
Tirsdag 26. oktober kl. 14.00 
En fortælling om Rusland og Polen ved Car-
sten Barløse, sognepræst og reserveofficer, 
der bl.a. har været udstationeret på den 
danske ambassade i Warszawa og Moskva.   

Læs meget mere om arrangementerne 
og foretag eventuel tilmelding på 

www.grevesogn.dk 

Hundige-Kildebrønde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Store Dåbsdag i Hundige Kirke 

             2. okt. kl. 10.00-14.00 

For alle, der gerne vil døbes, uanset alder. 

Man skal blot medbringe legitimation.  

Ved barnedåb skal der medbringes fuld-

magt, hvis kun en af forældrene deltager. 

 

 

 

Hør, hvad der sker i din kirke! 

 10. okt. efter gudstjenesten kl. 11.00 

Har du et særligt ønske til kirken? Vil du 
høre om livet i kirken eller om regnskabet? 
Borgermødet starter kl. ca. 12.15 i Hundige 
Kirke. Let, gratis traktement efter mødet. 

Udstilling i Vor Frue Kirke, København 

7. okt. kl. 13.30 fra Hundige St. spor 1 

Tag med ’Nål, tråd og garn’ og se 235  
broderede fisk. Kaffe/te og kage 10 kr. 

www.hundigekirke.dk 

Karlslunde Strand 

GUDSTJENESTE – hver søndag kl. 10.30. Velkommen! 
 
SAMTALECAFÉ — for dig, som har mistet en nær  
Kom og mød Ellen og Gunna, som begge kender til det at miste en 
nærtstående person. I ”Samtalecaféen” snakker vi om de svære 
stunder og hvad der ligger os på hjerte. Hver 2. mandag kl. 14.00—
15.30. Næste gang er mandag 4. oktober. Bare mød op! 
 
AMAZING GOSPEL — hver onsdag aften 
Gospelkoret ”Amazing Gospel” mødes onsdage kl. 19.15 
(undtagen i uge 42). Kom og se, om det kunne være noget for dig. 
Obs! Lørdag 13. november kan du komme med til workshop med 
Laura, kendt fra X Factor — det bliver helt fantastisk!  

ONSDAGSTRÆF — hver onsdag 
Et levende fællesskab, som mødes onsdage kl. 14.00 til kaffebord 
og hyggeligt samvær med foredrag eller fortælling. Én gang om  
måneden spiser vi sammen (kl. 12.30), før vi hører foredrag.  
Onsdagstræf ønsker at være med til at give den 3. alder ny værdi. 
Ring 46 15 01 78 og få en folder tilsendt med efterårets program.  
 

PREP kursus for par 5.—7. november 
PREP Parkursus i Strandkirken hjælper dig og din partner til at pleje 
kærligheden i hverdagen. Kurset styrker 
kommunikationen mellem jer. Undervisning 
af certificerede PREP-kursusledere.  
Tilmelding på www.strandkirken.dk/prep 
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