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Mosede

Karlslunde Strand

Tirsdag den 10. maj kl. 19.30
Sogneaften med Lars Hovbakke Sørensen:
Dronning Margrethe - 50 år på tronen

www.strandkirken.dk

Pilgrimsvandring
omkring Lynghøjsøerne ved Roskilde

Den 14. januar 2022 var det 50 år siden,
at dronning Margrethe 2. kom på tronen.
I foredraget vil Lars Hovbakke Sørensen
bl.a. belyse monarkiets rolle i dronning
Margrethes regeringstid og sætte fokus på,
hvorfor og hvordan det danske monarki har
udviklet sig til et af de allermest populære i
Europa.

FAMILIEFREDAG FOR BØRN & VOKSNE
Fredag 6. maj kl. 16.00 - 20.00
Kreative værksteder, bibelhistorie, aftensmad (kr. 20,- pr. person),
hygge og snak for de voksne,
og så slutter vi dagen med
Disney Sjov på storskærm.

Onsdag 18. maj kl. 17
Mødested: Karlslunde
Kirke. Medbring mad og
drikke og eventuelt
pilgrimskrans.

Lørdag den 30. april kl. 15.00
Forårskoncert med Mosede Kirkes Børneog Pigekor
På programmet vil være spændende og
udfordrende kormusik - både klassisk og
rytmisk. Udvalgte sangere fra korene vil
optræde som solister.

AKTIV SØNDAG - VI HJÆLPER DIG
SOM BOR I STRANDSOGNET
Søndag 8. maj kl. 13.00 - 15.00
Mangler du hjælp til din have, din computer eller til indkøb, eller har du brug for
hjælp til småreparationer, så kontakt os,
så vi kan komme og hjælpe dig denne søndag fra 13.00—15.00. Ring til os senest
torsdag 5. maj og oplys, hvad du har brug
for hjælp til. Tlf. 46 15 01 78 (Ring i tidsrummet mandag - fredag 10-12.00)

Karlslunde Mosevej 3, Karlslunde

25 års orgeljubilæumskoncert

KONCERT MED ”The A Cappella Choir”
fra Northwestern College i Iowa.
Fredag 20. maj kl. 19.30
Kom og få en
fantastisk musikalsk
oplevelse—ganske
gratis!

Lørdag den 21. maj kl. 15.00
Gospelsommerkoncert
Koncerten hvor man hverken kan eller skal
sidde stille. Kom og swing med, når Mosede Kirkes Gospelkor med band og solister
byder på genhør med det repertoire, der er
blevet knoklet med i årets løb.

Søndag den 22. maj kl. 15:00 til 16:30
Karlslunde Kirkes orgel
fylder 25 år. Det fejres med
en koncert, hvor kirkens ny
organist Bennie Reebirk vil
spille fransk orgelmusik af
bl.a. Franck, Vierne, Boëllmann, Messiaen - og et
værk af Bach.

Småbørnsgudstjeneste
Onsdag den 25. maj kl. 17:30 til 19:00
i Karlslunde Kirke
Gudstjeneste for de mindste og deres
familier - med aftensmad i sognegården.
Ingen tilmelding.

Gudstjenester i Karlslunde Kirke
Søndag den 8. maj kl. 10:30,
Maria Lessing

Søndag den 15. maj kl. 14:00,
Christina Feddersen
Søndag den 22. maj kl. 10:30,
Christina Feddersen (med dåb)

www.karlslundekirke.dk

Greve

Hundige-Kildebrønde
Kilden: På flugt fra nazisterne 4. maj kl. 10.00-12.00
Hans Peter Tams fortæller om at være fem små børn fra
1 til 9 år, der flygtede op gennem Tyskland i 2. verdenskrig midt om vinteren i sult, kulde og bomberegn.
Hundige Kirke. Kaffe/brød: 20 kr.
Stillestund: En bøn om fred 10. maj kl. 20.00
En stemningsfuld og meditativ gudstjeneste, hvor der
bedes for fred. Undervejs sidder vi i stilhed. Der er
mulighed for lystænding. Hundige Kirke
Kilden: Om Himmelske Dage 11. maj kl. 10.00-12.00
Hundige Kirke, kaffe/brød: 20 kr. Hør Hanne Hummelshøj fortælle
om Himmelske Dage, som er et samarbejde mellem kristne kirker
og organisationer. Over 400 events: debat, talkshows, koncerter,
kunst, teater, for børn, unge & voksne. www.himmelskedage.dk
Himmelske Dage foregår 26.-29. maj i Roskilde
Kilden udflugt: Fugletur 18. maj kl. 10.00-12.00
Fugletur ved Rævebakken med Bo B. Gravesen.
Giv gerne besked, hvis du kan tage nogen med i bil.
Tilmelding: kirkekontoret 43 90 55 77 eller
Ulrikka Pedersen: up@kildebr.dk, 21 18 43 21.
Afgang fra Hundige Kirke kl. 10.00
Foredrag om Daells Varehus 19. maj kl. 19.00-21.00
Daells Varehus lukkede i 1999 og en epoke sluttede. Tag med
Marlene Voigt på en festlig rejse i katalogernes beklædningssider.
Den Gl. Skole, Kildebrønde. Kaffe/brød: 20 kr.

www.hundigekirke.dk

Dejlig er den himmel blå
Læs mere om arrangementerne og vore gudstjenester på

www.grevesogn.dk

Spaghetti gudstjeneste (Tilmelding senest 4. maj)
Torsdag 5. maj 17:00 i Greve Kirke
Slip for indkøb, madlavning, oprydning og
opvask og kom til en kort børnevenlig gudstjeneste fyldt med sjov og ballade, historier i
børnehøjde og glade salmer og sange.
Efterfølgende spiser vi spaghetti og kødsovs.
Studiekreds, Konfirmandundervisning for
voksne, Torsdag 19. maj kl. 19:30 i Johanneskirken
Koncert v/Miriam Widmann
Søndag 22. maj 15:00 i Johanneskirken
Kirkens nyansatte organist, Miriam Widmann i en
koncert, hvor der bliver spillet værker af J. S.
Bach, César Franck og Niels W. Gade. Bl.a. den
storladne koral ”Lover den herre” for orgel og 2
messingblæsere.
Sogneeftermiddag, sæsonafslutning
Tirsdag 31.maj 14.00 i Greve Kirke
En kort gudstjeneste efterfulgt af den gamle
tradition med lagkage, kaffe og hygge.
Onsdags Café i Johanneskirken
Hver onsdag mellem kl. 13 og 16
er der kaffe på kanden og hyggeligt samvær.

www.kirkeside.dk

