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Kirkeside

Karlslunde
Gudstjenester, Karlslunde Kirke
Søndag den 7. november kl. 16:00 ved
Nadia Dyhrberg-Krantz:
Allehelgenssøndag - stemningsfuld gudstjeneste med oplæsning af navnene på
dem, der er døde i sognet i årets løb.
Søndag den 14. november kl. 11:00 ved
Nadia Dyhrberg-Krantz
Søndag den 21. november kl. 9:30 ved
Christina Feddersen
Søndag den 28. november kl. 10:00 ved
Christina Feddersen: Adventskransen
tændes, og Ungdomskoret medvirker.

3,2,1-Café: Om John Mogensen
Onsdag den 3. november kl. 14:00
Kirkens Hus, Trylleskov Alle 111,
2680 Solrød Strand
Flemming Baade fortæller om John Mogensen, som kun blev 48 år. Undervejs
synges en masse sange af John Mogensen.

Halloween for børn og forældre
Onsdag 3. nov. kl. 17:30
i Karlslunde Kirke.
Udklædning, gys og græskarhoved ved både gudstjeneste og spisning i sognegården. Børnene må
gerne være klædt ud i
deres farligste udklædning.

Mosede

Karlslunde Strand

Filmaften
Torsdag den 28. oktober kl. 19.30
viser vi den Oscarvindende film ”Minari”
Det er gratis, og alle er velkomne.

ALLEHELGEN

Søndag 7. nov. kl. 16

Kom til gudstjeneste og
tænd et lys for dem, du
savner, som du har mistet.
Bagefter er der suppe med
mulighed for at snakke lidt
sammen. Tilmelding til
suppe senest 5/11 på
tlf. 46 15 01 78

WORKSHOP og KONCERT
Lørdag 13. nov.

Tilmeld dig en enestående
gospelworkshop, arrangeret
af Strandkirkens gospelkor
Amazing Gospel— med Laura,
kendt fra X Factor, som instruktør. Vi øver
fra 9.30. Kl. 16.30 er der koncert med
fri entré for alle. Syng dig glad!
www.strandkirken.dk/workshop

Allehelgen mindegudstjeneste
Søndag den 7. november kl. 10.30
Mindegudstjeneste i Mosede Kirke, med
efterfølgende spisning i menighedssalen.
Interesserede kan ringe til sognepræst
Heidi Kasper Hansen, tlf. 2117 9515, for
at høre om der er ledige pladser til spisning. Alle er velkomne til selve gudstjenesten kl. 10.30.

OPERAKONCERT—”Bønner”

Søndag 21. nov. kl. 16 - fri entré

Oplev Jacob Evald, Kamilla Sørensen og
Merete Laursen, som sammen vil fremføre
storslåede operaarier, lieder og enkle danske sange samt musicalnumre. Den røde
tråd igennem koncerten er ”Bønner”.

Korkoncert med politikoret
Torsdag den 18. november kl. 19.30
Denne aften får vi besøg af Københavns
Politi Sangkor. Koret er et 4-stemmigt
mandskor med ca. 20 sangere, og ledes af
organist Lars Jørgensen. Koret synger et
veloplagt program af swingmusik, barbershop, Mills Brothers mv. samt en lille forsmag på julens stemningsfulde musik.

3,2,1-Café: Før julerier

Fotoudstilling
Mosede Kirke udstiller frem til midten af
december en række af den kendte kunstner
Jim Lyngvilds billeder. Billederne kan beses
i kirkens underetage ved arrangementer og
gudstjenester.

Onsdag 24. november kl. 13
i Karlslunde Seniorcenter,
Hovedgaden 6

Forberedelser til adventstiden
med lys og gran mm.
Læs mere på hjemmesiden.

www.karlslundekirke.dk

Se mere på www.mosedekirke.dk

Greve

Hundige-Kildebrønde

Cykelrytter af guds nåde. Kom og hør Jesper
Skibby i Johanneskirken. Torsdag 4. nov. kl. 19.00
Jesper Skibby fortæller om sin succesfulde cykelkarriere, men også om den nedtur der fulgte og om vejen
tilbage gennem troen og kærligheden.
Tilmelding er nødvendig på www.grevesogn.dk
Allehelgensgudstjeneste
Søndag 7. nov. kl. 11 i Johanneskirken og kl. 16 i Greve Kirke

Gudstjenester på Alle Helgen søndag 7. november:
Hundige Kirke kl. 11.00
Kildebrønde Kirke kl. 14.00 og 16.00
Vi mindes vore døde. Ved alle gudstjenester er
der mulighed for lystænding, oplæsning af navne og samvær bagefter over hhv. en frokost
eller en kop varm suppe i Kildebrønde Gl. Skole.

Fællessangaften i Johanneskirken. Torsdag 11. nov. kl. 19.30

Kilden - Hundige Kirke
hver onsdag kl. 10.00-12.00

Kulturweekend 2021 i Johanneskirken
Fredag 19. nov. 18-20, lørdag 20. nov. 12-16, søndag 21. nov. 11-15
Støt Menighedsplejens Julehjælp i Greve Sogn. Salgsboderne og udstillingerne er åbne alle 3 dage, og weekenden slutter med koncert
med KOL koret i Greve søndag kl. 15.
Se hele programmet for kulturweekenden på www.grevesogn.dk

Foredrag, fællesskab, sang, musik,
samtale, udflugter og vandreture.

3. november: Luthers Käthe
– en bortløben nonne:
Elisabeth Viwe Nissen fortæller.

Foredrag med den danske franciskanermunk Broder Theodor
fra Assisi Tirsdag den 23. november kl. 17-19 i Johanneskirken
Læs mere og tilmeld jer på www.grevesogn.dk

10. november:
Koncert med De 3 Seniorer:
Spirituals, gospels og hymnes.
Koncert med fællessang og fortælling om den kristne
New Orleans-musik.

Koncerter i Johanneskirken
Søndag 14. nov. kl. 15.00, Pianisten Cæcilie Tagmose og
Onsdag 24. nov. kl. 19.30, Coret bestående af 50 korsangere
Juletræet ved Greve Kirke tændes
Søndag 28. nov. kl. 16
Sogneeftermiddag i Johanneskirken
Tirsdag 30. nov. kl. 14.00
Læs meget mere om arrangementerne og foretag tilmelding,
hvor dette kræves på www.grevesogn.dk

JULEHJÆLP: Ansøgningsfrist torsdag 18. november kl. 14.00.
Kun beboere i sognet kan komme i betragtning.

Se mere på hundigekirke.dk

www.kirkeside.dk

