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Fastelavns gudstjeneste

Søndag den 27. februar 2022 kl. 14
I Karlslunde Kirke, derefter optog til Karlslundehuset med tøndeslagning med mere.
Billetter á 25 kr. købes i Brugsen.

3,2,1-Café: Med musikken som følgesvend
gennem USA-sydstater
Onsdag d. 2. marts kl. 14
Elisabeth Sandell tager os
med på en musikalsk rejse
– i Karlslunde Sognegård.

Karlslunde Mosevej 3, Karlslunde

FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Søndag 27. februar kl. 10.30

Familiegudstjeneste med tøndeslagning for børn og voksne - og
lækre fastelavnsboller! Vi håber at
se mange udklædte børn!

FANGEKORET 27. febr. kl. 14.00

Velgørenhedsmiddag for Nigrande
Tirsdag 8. marts 2022 kl. 18
Med Otto Leisners sange, vitser
og quizzer i sognegården.
Billetter til 100 kr. købes på
kirkekontoret senest 3. marts.
Begrænset antal billetter.

Gudstjeneste, frokost og indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 13. marts 2022 kl. 10:30
Karlslunde Kirke og sognegården. Meld dig
som indsamler til Torben Jørgensen på
todegn@gmail.com eller tlf. 4033 4361.

Indsættelsesgudstjeneste + frokost
Søndag den 20. marts 2022 kl. 10:30
I Karlslunde Kirke indsætter provst Anne
Bredsdorff vores ny præst.
Derefter er der frokost i Kirkens Hus.

Filmaften i Karlslunde Sognegård
Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19
En finurlig og varm film om en ældre
mands rejse til sin hjemegn for at hente
den store gevinst.

Velklingende toner fra de hardcore sangere
med de rå stemmer! Fangekoret består af
indsatte på udgang samt tidligere indsatte,
som er fortsat med at synge. Billetsalg ved
indgangen (kr. 75,-)

FAMILIEFREDAG
Fredag 4. marts kl. 16.00 - 20.00

Kreative værksteder, bibelhistorie, aftensmad (kr. 20,- pr. person - tilmelding til
stine@strandkirken.dk senest 28/2),
hygge og snak for de voksne og så slutter
vi dagen med Disney Sjov på storskærm.

Mosede
Fastelavn den 27. februar kl. 10.30
Familiegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i kirkehaven. Vi serverer kaffe, kakao,
fastelavnsboller mm.
Vi håber at se rigtig mange børn
og voksne i sjove udklædninger!
Åben koraften med Mosede Kirkes
Gospelkor tirsdag den 1. marts kl.
19.30
Korleder Niels Kjølhede inviterer alle
interesserede til at komme og prøve,
hvordan det er at synge gospel.

Sogneaften den 3. marts kl. 19.30
Kristne indflydelser i vikingernes verden.
Arkæolog og ph.d. Iben Skibsted Klæsøe
fortæller om vikingernes kontakt til kristne
egne af verden og om kristendommens
stigende indflydelse i vikingernes verden.
Vel mødt til et spændende foredrag.
Sogneindsamling den 13. marts
Vi begynder med gudstjeneste kl. 10.30,
og efter en kort frokost, hvor vi serverer
sandwich, er der indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp.
Indsamlere kan melde sig til indsamlingsleder Mogens Poulsen på 3031 4377 eller
mogens@mostpo.dk

www.karlslundekirke.dk

Greve

Hundige-Kildebrønde

Læs mere om arrangementerne og vore gudstjenester på

www.grevesogn.dk

Cowboy Church på engelsk — i samarb. med Tune Sogn
Søndag 6. marts kl. 19.00 i Greve Kirke
Oplev fængselspræst Randy Helm, en cowboy fra Arizona.
Spaghetti gudstjeneste (Tilmelding)
Torsdag 10. marts kl. 17.00 i Johanneskirken
Fællessang i Johanneskirken, Torsdag 10. feb. kl. 19.30
Sundhedsvæsenet - før og efter corona
Tirsdag 15. marts, 17.00–18.30 i Johanneskirken
Foredrag v/form. for Lungeforeningen Torben Mogensen.
Sundhedsvæsenet har udviklet sig utroligt meget de sidste årtier. Hør hvordan behandlingsmulighederne for
næsten alle sygdomme er vokset med lynets hast.
Menighedsplejens Årsmøde
Onsdag 16. marts kl. 19.30 i Johanneskirken
Koncert med Jacob Fischer og Bjarke Falgren Duo
Torsdag 17. marts kl. 19.30 i Greve Kirke
Gudstjeneste, vi hører og synger ELVIS gospel
Onsdag 23. marts kl. 19.30 i Johanneskirken
Studiekreds — Torsdag 24. marts kl. 19.30 i Johanneskirken
Sogneeftermiddag i Johanneskirken.
Tirsdag 29. mar. 14.00 - Mød en af vore lokale betjente

Koncert med Greve Harmoniorkester
Torsdag 31. mar. 19.30 i Johanneskirken
Onsdags Café i Johanneskirken
Hver onsdag mellem kl. 13 og 16

Invitation til 25 års jubilæumsreception Dejlig er den himmel blå
11. marts kl. 14.00 i Hundige Kirke
Tillykke til Johan Gundelach Rannes, der gennem
de sidste over 25 år har været ansat som kateket i
Hundige-Kildebrønde Sogn. Det er med glæde at
menighedsrådet inviterer til fejring af Johan med
kaffe og kagebord i menighedssalen.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
I marts måned samler vi ind til Folkekirkens
Nødhjælp. Du kan støtte dem, der er hårdest ramt
af klima-katastrofer. Støt via MobilePay 114400
eller bank: reg. 4183 konto 6052800
Sommerudflugt 14. juni kl. 8.45 til ca. 18.00
Sommerudflugten går bl.a. til Holmegård Værk og
Skt. Katharina Kirke i Store Heddinge. Pris 325 kr.
inkl. frokost mm. Tilmelding/betaling: 29. marts til
1. april og 5. til 8. april i kontorets åbningstid.
Demensvenlig gudstjeneste
20. marts kl. 14.00 i Hundige Kirke
Tema: Forårets farver, dufte og liv ved gerontopræst Hanne E.
Schmidt fra Jersie-Kirke Skensved. Kaffe og kage efter gudstjenesten i samarbejde med Alzheimerforeningen Region Østsjælland.

www.kirkeside.dk

www.hundigekirke.dk

