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Kirkeside

Greve

Hundige-Kildebrønde
Hundige Kirke, 3. april kl. 16.00
Marias mange ansigter
Liturgisk musikgudstjeneste
på Mariæ Bebudelsesdag.
Vores børnekor, pigekor og
Hundigekoret medvirker.

Læs meget mere om vore aprilarrangementer og påskens gudstjenester

www.grevesogn.dk

Filmaften med ”Håp”
i Johanneskirken
Onsdag 6. apr. kl. 19:30
Livsbekræftende, prislønnet
norsk film om et kræftforløb og
om ikke at slippe håbet.
Spaghetti gudstjeneste (tilmelding)
Torsdag 7. apr. kl. 17:00 i Johanneskirken
Fællessang i Johanneskirken
Tirsdag 19. apr. kl. 19:30
Koncert med Operaakademiet
Husk forudgående tilmelding
Fredag 22. apr. kl. 19:30 i Johanneskirken

Operaakademiets unge internationale talenter opfører
kendte ensembler og arier.
Sogneeftermiddag i Johanneskirken
Tirsdag 26. apr. kl.14:00
Med billeder og film genopfrisker Kjeld-Ole
Munk og Heini Schärer gode oplevelser fra
Johanneskirkens tilblivelse og senere liv.
Biler til over 3 mio.
Onsdag 27. apr. kl. 19:30
Hør Joachim Stender, der
har en dyb lidenskab for
de dyre biler. Er han blevet lykkeligere, og hvad er
forskellen på en Rolls-Royce og Gud?
Studiekreds i Johanneskirken
Torsdag 28. apr. kl. 19:30
Onsdags Café i Johanneskirken
Alle onsdage kl. 13-16
Gudstjeneste med fællesspisning
skærtorsdag i Johanneskirken kl.
17:00. Og der er gudstjenester i
begge kirker på alle påskedage
fra palmesøndag til 2. påskedag

Bagefter afholdes afskedsreception for sognepræst
Nynne Lange Reddersen.
Spisning af påskelam skærtorsdag
Torsdag 14. april, efter gudstjenesten i
Hundige Kirke kl. 11, spiser vi påskelam
sammen. Pris: Voksne 100 kr. Børn 40 kr.
Familiepris 220 kr. Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest 5. april på kirkekontoret.
Hundige Kirke, 20. april kl. 10.00
Kilden: GUD OG GRØNNE SKOVE
På alle fronter i samfundet er man optaget
af klima, miljø og bæredygtig udvikling.
Men hvad har det med kirke og kristendom
at gøre? Kom og drøft det med biskop
Peter Fischer-Møller, som er dagens
foredragsholder. Kaffe og brød 20 kr.

Gud og Guf - påske

Onsdag den 6. april kl. 17:30 til 19:30
Karlslunde Sognegård, Hovedgaden 20.
Historier, leg og et godt måltid. Gud og Guf
er tilrettelagt for børn på ca. 7-11 år.

Påskepilgrimsvandring med start
ved Kirkens Hus
Tirsdag den 19. april kl. 14:05
Trylleskov Allé 111, 2680 Solrød Strand
Fælles kørsel fra Karlslunde Kirke kl. 14.

Påsken på en time

Søndag 10. april kl. 14
Karlslunde Kirke
Med musik og tekster af
Michael Falch,
C. V. Jørgensen mfl. og
Bibelens tekster om den
første påske bliver der tid
til eftertanke på påskedagens særkende og
betydning for moderne
mennesker.

Gudstjenester i Karlslunde Kirke
Søndag den 3. april kl. 10:30,
Kirsten Senbergs
Mad og Musik – for dig, der bor alene
Café Ask, 6. maj kl. 16.30 – 19.30
Gratis middag i Café Ask, drikkevarer kan
købes. Undervejs underholder Duo JJ med
Elvis-musik og fællessang. Tilmelding til
kirkekontoret på 43 90 55 77 eller til Ulrikka Pedersen på 21 18 43 21/up@kildebr.dk
- senest torsdag 21. april.

www.hundigekirke.dk

Karlslunde Strand
www.strandkirken.dk
STØTTEPLAKAT UKRAINE
Motiv fra Mosede Havn af Mathias
Schwartz Kirkegaard.

Send minimum 200 kr. til Ukraine på MobilePay
742442 og hent en flot plakat i Strandkirkens
Genbrug, Karlslunde Strandvej 76 tirsdag-fredag
11-17 eller lørdag 10-13.

FAMILIEFREDAG 1. APRIL KL. 16 - 20

En eftermiddag for hele familien. Vi arbejder med
dagens tema -kærlighed- i kreative værksteder. Vi
har også fokus på påsken. Aftensmad koster kr. 20
pr. person. Tilmelding til mad skal ske senest 3 dage
før til kontakt@strandkirken.dk eller 46 15 01 78

TEMADAG OM TRAUMER OG FÆLLESSKABER

Mandag 11. april kl. 9 - 15 holder Strandkirken og Psykologisk Ressource Center en temadag med fokus på krigen
i Ukraine, flygtninge og chok/traumer. Hvordan kan vi
bedst forholde os til de mennesker, som kommer til Danmark som
flygtninge fra Ukraine? Læs mere og tilmeld dig på
www.strandkirken.dk/temadag
Vi glæder os til at se dig!
Karlslunde Mosevej 3
2690 Karlslunde

Karlslunde

Søndag den 10. april kl. 14:00,
Christina Feddersen
Torsdag den 14. april kl. 16:30,
Christina Feddersen
Søndag den 17. april kl. 10:30,
Kirsten Senbergs
Søndag den 24. april kl. 10:30,
Christina Feddersen

www.karlslundekirke.dk

Mosede
Skærtorsdag, den 14. april kl. 18.00 Måltidsgudstjeneste
Dejlig er den himmel blå
Gudstjeneste og måltid smelter sammen denne aften, hvor vi
mindes Jesu sidste måltid med sine disciple.
Som en del af gudstjenesten serveres et måltid bestående af lam,
salat og brød.
Af hensyn til forberedelserne beder vi om, at man tilmelder sig
arrangementet via kirkens hjemmeside: www.mosedekirke.dk
2. påskedag, den 18. april kl. 10.30
Familiegudstjeneste
Efter gudstjenesten vil der være gemt påskeæg i
kirkehaven og på kirkens område, så børn og voksne
kan gå på æggejagt.
Efter æggejagten vil der være forskellige lege og
konkurrencer med æg.
Vi stiller kaffe og saftevand frem, så der er lidt til at
skylle æggene ned med.
Lørdag den 30. april kl. 15.00 Forårskoncert
med Mosede Kirkes Børne– og Pigekor
På programmet vil der være spændende og udfordrende kormusik,
både klassisk og rytmisk.
Udvalgte sangere fra koret vil ligeledes medvirke som solister ved
koncerten.
Se mere om disse + øvrige arrangementer på www.mosedekirke.dk

www.kirkeside.dk

