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Kirkeside

Karlslunde

Karlslunde Strand

Café og underholdning i haven

Søndag den 28. august
kl. 13:00-16:30
For børn og voksne,
i præstegårdshaven.
Til støtte for venskabsmenigheden i Letland.
Klovnen Tu Tu optræder.

Pilgrimsvandring - Karlslunde Kirke

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

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

3,2,1-Café: Tur til Bakkehuset

Onsdag 21. september kl. 12-17
Tilmelding til kirkekontoret - pris kr. 160.

Gudstjenester i Karlslunde Kirke
Søndag 4. sep. 10:30, Christina Feddersen
Søndag 18. sep. 10:30, Christina Feddersen
Søndag d. 2. oktober 10:30, Maria Lessing

Tirsdag 13. sep. 17:30: Høstgudstjeneste
for de mindste, derefter spisning
Søndag 25. sep. 14:00, Christina Feddersen
Høst- og klimagudstjeneste

www.strandkirken.dk

Karlslunde Mosevej 3, Karlslunde
FAMILIEFREDAG FOR BØRN & VOKSNE
Fredag 26. august kl. 16.00 - 20.00
Kreative værksteder, bibelhistorie, aftensmad (kr. 20,- pr. person), hygge og snak
for de voksne. Dagen slutter med Disney Sjov på
storskærm. Læs mere på
strandkirken.dk/familie
FÆLLESSANG MED MERETE LAURSEN
Fredag 26. august kl. 14.00 - i alt 8
fredage - synger vi salmer og sange fra
salmebogen, 100 salmer og
højskolesangbogen. Sangen
ledes af kirkens organist,
Merete Laursen, som er uddannet operasanger. Hun vil
fortælle om sangenes tilblivelse, forfatter og komponist.
Bagefter drikker vi kaffe sammen.
ALPHA - MAD OG MENING er
12 tirsdage med mad, oplæg og
åbne samtaler om tro og meningen med livet. Kom og prøv det, når vi
holder introduktionsaften tirsdag 6. sept.
kl. 18.30 med aftensmad (gratis).
www.strandkirken.dk/alpha

Mosede
Høst-/familiegudstjeneste
Søndag den 11. september kl. 10.30
Ved gudstjenesten takker vi Gud for de
gaver som gør, at vi hver dag kan spise os
mætte.
Medbring gerne noget af årets høst fra
haven denne dag.
Efter gudstjenesten er der frokost i kirkens underetage, og her er der lotteri,
hvor vi udlodder de frugter, urter, blomster, glas med syltetøj eller hvad det nu
måtte være, som I medbringer til kirken.
Indtægterne fra lotteriet går til et velgørende formål .
Sogneaften
Torsdag den 15. september 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.
Babysalmesang
begynder torsdag den 29. september
Vi mødes om torsdagen kl. 11.00 til ca. kl.
12.30. Vi synger, danser, rasler osv. i ca.
tre kvarter, og derefter hygger vi os med
kaffe, the, saftevand, frugt og småkager.
Tilmelding via kirkens hjemmeside.
Tonneklubben
begynder onsdag den 7. september
og mødes i kirkens underetage hver onsdag fra kl. 10.00 til ca. kl. 14

www.karlslundekirke.dk

Greve
Læs mere om arrangementerne og vore gudstjenester
i Johanneskirken (JK) og Greve Kirke (GK) på

www.grevesogn.dk

Spaghetti gudstjeneste i JK, Torsdag 1. sep. 17.00—18.30
Sjov, ballade, sang og historier for børn. Tilmelding: grevesogn.dk
Høstfest og -gudstjenester
JK: Søndag 4. sep. 11.00 efterfulgt af fællesspisning og folkedans
GK: Søndag 11. sep. 11.00
Gospelgudstjeneste i JK: Harlem kommer til Greve
Torsdag 8. sep. 19.30. Stort kor under ledelse af
dirigent og pianist Lars Jochimsen
Koncert i JK v/Bjørn Rasmussen på orgel og piano
Onsdag 14. sep. 19.30.
Skumringsandagt i JK, Torsdag 15. sep. 16.30
Menighedsmøde i JK
Søndag 18. sep. 12.00 efter gudstjenesten
Foredrag i JK, Naturvidenskab og kristendom
v/Jens Olaf Pepke. Onsdag 21. sep. 19.30
Sogneeftermiddag i JK, Minigudstjeneste og hygge
Tirsdag 27. sep. 14.00

Fællessangaften i JK, Onsdag 28. sep. 19.30
Studiekreds i JK, Torsdag 29. sep. kl. 19.30
OnsdagsCafé i JK, hver onsdag 13-16

Hundige-Kildebrønde
Festgudstjeneste søndag 11/9 kl. 11.00 Dejlig er den himmel blå
Mød sognets nye præst Sanne Dahlin til indsættelsesgudstjeneste
og den efterfølgende festlige modtagelse i menighedssalen cirka
kl. 12.00. Tilmelding er ikke nødvendig. Gratis.
Hundige Kirke

Høstgudstjeneste søndag 18/9 kl. 11.00
Kom til en festlig høstgudstjeneste for børn og voksne
med Hundige-Kildebrønde Sogns Børne– og Pigekor.
Burgere i Den Gl. Skole er gratis for børn og konfirmander, og koster 25 kr. for voksne. Gerne tilmelding
inden 12/9 kl. 14.00 på hundigekirke.dk eller til kordegnen
på tlf. 43 90 55 77 eller kordegn@kildebr.dk.
Kildebrønde Kirke
Udflugt til Vor Frue Kirke torsdag 8/9 kl. 13.20
Tag med og se udstillingerne ”Salme, sang og broderi” samt ”Vor
Frue Kirke og København i 100 år”. Vi går fra Nørreport station
til Vor Frue Kirke, ca. 550 m. Der er trapper til 2. sal. Gerne tilmelding inden 5/9 til kordegnen på tlf. 43 90 55 77, kordegn@
kildebr.dk eller til Ulrikka på up@kildebr.dk eller tlf. 21 18 43 21.
Afgang fra Hundige Station ved 7eleven. Kaffe og kage 20 kr.
Stillestund tirsdag 6/9 kl. 20.00
Stemningsfuld gudstjeneste med musik, ord til refleksion, stilhed,
bøn og mulighed for lystænding. Kirken er åben fra kl. 19.30.
Hundige Kirke
Nål, tråd og garn torsdag 1/9 kl. 14.00
Håndarbejde og hygge hver torsdag. Kaffe og kage 10 kr.
www.hundigekirke.dk

Find mere via kirkeside.dk om aktiviteterne

