Lokalavisen Sydkysten
17. 8. 2022

Kirkeside

Karlslunde
Café og underholdning i haven

Søndag den 28. august
kl. 13:00-16:30

Karlslunde Strand

Mosede

www.strandkirken.dk

Sogneudflugt:
Lørdag d. 27. august, med afgang kl. 9.00
fra Mosede Kirke.
Udflugten går til Odsherred Museum og
Tuse Kirke.
På museet vises udstillinger, der spænder
fra Solvognen til ”Hovsa missilet”.
Derefter spiser vi frokost på det nærliggende ”Hotel Højby Sø”.
Sidste punkt på turen er Tuse Kirke, hvor
vi skal se de berømte kalkmalerier udført
ca. 1475 af den såkaldte Isefjordsmester.
På hjemturen serveres en øl eller vand.
Forventet hjemkomst ca. 16.30.
Prisen for turen er 250,- kr. inklusive bustur, entré, rundvisning og frokost med én
genstand. Yderligere drikkevarer kan købes for egen regning.
Tilmelding til Mosede Kirkes kontor, hvorefter beløbet betales enten på MobilePay:
94973 eller Mosede Kirkes bankkonto nr.:
3409 1236542. Husk at skrive navn på for
hvem der betaler og hvem der betales for.
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 18.
august kl. 12. Max 50 deltagere.

Karlslunde Mosevej 3, Karlslunde

Sommerfest i præstegårdshaven - for børn og voksne.
Indtægterne går til venskabsmenigheden i Letland.

Pilgrimsvandring fra Karlslunde Kirke

Tirsdag den 30. august kl. 18:30
En kort vandring i byen, derefter kaffe og en
snak i sognegården eller i haven.

Gudstjeneste på Møllehøj, sal 4

Onsdag den 31. august kl. 13:30
Efter en kort gudstjeneste drikker vi kirkekaffe i caféen. Alle er velkomne.

Fællesspisning for enlige

Fredag d. 2. september kl. 17:30-20:30
I sognegården. Tilmelding til kirkekontoret.

3,2,1-Café om Bent Fabricius-Bjerre
Onsdag 7. sept. kl. 14:00, Kirkens Hus

DU ER INVITERET!

Alpha - mad & mening er 12 tirsdage med mad,
oplæg og åbne samtaler om tro og meningen med
livet. Det foregår på en åben, uforpligtende og
uformel måde i et godt fællesskab, hvor der er
plads til dig og dine spørgsmål og meninger.
Kom og prøv det, når vi holder introduktionsaften
tirsdag 6. sept. kl. 18.30 med aftensmad (gratis).
www.strandkirken.dk/alpha

Tilmelding her

Gudstjenester i Karlslunde Kirke
Søndag 21. aug. kl. 10:30, Kirsten Senbergs
Søndag 4. sept. 10:30, Christina Feddersen

www.karlslundekirke.dk

www.kirkeside.dk

