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Hundige-Kildebrønde 
Kilden 8. juni: udflugt til Kristkirken 
Mødested: Hundige St. ved Seven Eleven 
kl. 10.00 eller ved Kristkirken, Enghave 
Plads 18 kl. 10.40. Tilmelding: Hundiges 
kontor 43 90 55 77, kordegn@kildebr.dk 

Gudstjeneste med tegnsprogstolkning  
12. juni kl. 11.00 i Hundige Kirke 
Gudstjenesten er for alle, denne dag er den 
også tolket for hørehæmmede og døve. 
 
 
 
 
 
 
Sommerkoncert med pigekoret 
12. juni kl. 20.00 i Hundige Kirke 
Gratis. ’Kyrie og kanon’, aftensang og fæl-
lessang. Yderligere info på hjemmesiden. 

Kilden 22 juni: udflugt til Landemode / 
gudstjeneste i Roskilde Domkirke  
Vi mødes ved Hundige Kirke. Sig gerne til, 
hvis du kan have nogen med i bil. Gratis 
sandwich i Palægården. Info i Kildens pro-
gram. Tilmelding: kirkekontoret eller Ulrik-
ka Pedersen, 21 18 43 21, up@kildebr.dk 

Se mere på hundigekirke.dk  

Mosede 
Lørdag den 4. juni kl. 15 
Pinseorgelkoncert 
Kom til Mosede og lad dig overraske over, 
at orgelkoncerter stadig ikke er kedelige, 
særligt når Helligåndens inspiration gør sin 
indvirkning! 
Efter koncerten bliver der budt på en for-
friskning, så vi kan ønske hinanden en 
glædelig pinse. 

Torsdag den 23. juni fra kl. 18.30 
Skt. Hans aften i Mosede Kirkehave 
Vi indbyder til familievenlig Sankt Hans af-
ten i Mosede Kirkes kirkehave. 
Vi begynder kl. 18.30, hvor der åbnes for 
salg af kaffe, sodavand og kage. Bålsteder 
er gjort klar, så børnene kan hygge sig 
med at bage snobrød, lave popcorn mv. 
Programmet begynder kl. 18.45 med fæl-
lessang. Kl. 19 vil kirkekoret synge for os, 
og der vil være særlig underholdning for 
børnene. Kl. 20 tænder vi bålet og hører 
årets båltale. 
Aftenen slutter med aftensang og hygge i 
kirkehaven. 
Alle er velkomne! 

Karlslunde 
Pinsegudstjeneste på Børnenes Jord  
Søndag 5. juni kl. 10:30  -  Christina Feddersen 
Uformel gudstjeneste med legepladsen som altertavle. 
Tag stol eller tæppe med, evt. en madpakke. 
Kirken giver præstebryg/sodavand. Ved regn går vi ind. 

Gudstjeneste under træerne i præstegårdshaven 
Søndag den 19. juni kl. 14  -  Kirsten Senbergs 
Blomster, træer og fugle er omdrejningspunktet i gudstjenesten.  
Ligesom sommer og glæde. Ved regnvejr går vi i sognegården. 

Midsommervandring ad Ringruten og Gudernes Stræde 
Tirsdag d. 21. juni kl. 17-22 
Ud fra pilgrimskransens perler: samtale om frihed og stilhed. 
Turen er ca. 9 km. Husk madpakke og drikkevarer. 

Sommercafé i præstegårdens have  
Onsdagene den 22. juni og den 13. juli kl. 14-16 
En hyggekurv af revy og filmminder, historier og fællessang.  
Dertil kaffebord, snak og fællesskab. 

Flere gudstjenester i Karlslunde Kirke 
Søndag den 12. juni kl. 10:30, Christina Feddersen 
Søndag den 26. juni kl. 10:30, Christina Feddersen 

Søndag den 10. juli kl. 14:00, Hanne Schmidt 
Søndag den 24. juli kl. 10:30, Kirsten Senbergs 

www.karlslundekirke.dk  

Greve 

Friluftsgudstjeneste i Sognets Have 
2. pinsedag, mandag 6. juni 11:00 

Traditionen tro holder vi udendørs gudstje-
neste for både voksne og børn. Kirkens  
pigekor medvirker. I tilfælde af ”voldsom” 
regn holder vi gudstjenesten i Greve Kirke.  
Sommeraftengudstjeneste  
Torsdag 7. juli 19:30 i Johanneskirken 
Vi hører og synger om det gode sommerliv 
med de lyse nætter.  
Sommeraftensgudstjeneste 
Torsdag 21. juli 19:30 i Greve Kirke 

Vi synger et udvalg af Kim 
Larsens kendte og elskede 
sange og kobler sangteksterne 
til bibelske fortællinger.  
Kim René Rasmussen medvir-
ker med stemme og trompet.  

Lise Ellevang Rasmussen står for musikken 
og Anne Mia Lykner udlægger teksterne.  
Efter gudstjenesten inviteres til ekstranum-
mer i præstegårdshaven.  

Onsdags Café i Johanneskirken 
Alle onsdage kl. 13-16  

Læs mere om vore arrangementer og 
alle gudstjenester i juni og juli 

www.grevesogn.dk 

Karlslunde Strand 
www.strandkirken.dk 

kl. 16.00 Program for børnefamilier på kirkens naturlegeplads  
kl. 18.00 Pølser og drikkevarer på pladsen foran kirken frem til kl. 20.00  

kl. 20.15 Amazing Gospel og New Day Gospel på stranden  
kl. 21.00 Båltale v/sognepræst Anders Michael Hansen.  

Herefter stort sankthansbål, midsommersange og mere gospel 

 
 

 

Vi glæder os til at se dig! 
  Karlslunde Mosevej 3 
   2690  Karlslunde 

TORSDAG 23. JUNI 
SANKTHANSFEST  

FORAN KIRKEN OG PÅ STRANDEN 

kn
Maskinskrevet tekst
Lokalavisen Sydkysten 25. 5. 2022




