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Kirkeside

Greve
Læs mere om de spændende
arrangementer

i Johanneskirken (JK) og Greve Kirke (GK)

www.grevesogn.dk

Højskoledag med temaet Krig og Fred
Søndag 2. okt. 9.00—15.00 i JK
Se det spændende program og foretag
tilmelding på grevesogn.dk.
Michala Petri og Lars Hannibal
Jubilæumskoncert i GK
Onsdag 5. okt. 19.30.
Tilmelding grevesogn.dk
Spaghettigudstjeneste i GK
Torsdag 6. okt. 17.00—18.30
Sjov, ballade, sang og historier for børn.
Tilmelding: grevesogn.dk
C.V. Jørgensen gudstjeneste i JK
Torsdag 13. okt. 19.30
Vi tolker, spiller og synger kendte og
elskede C. V. Jørgensen sange.
Fællessangaften i JK
Tirsdag 18. okt. 19.30
Skumringsandagt i JK
Torsdag 20. okt. 16.30
Vi har alle brug for en pause
i hverdagens travlhed. Her
er en sådan en mulighed.

Hundige-Kildebrønde
Stillestund tirsdag 4. okt. kl. 20
Stemningsfuld gudstjeneste med
musik, ord til refleksion, stilhed,
bøn og mulighed for lystænding.
Kirken er åben fra kl. 19.
Hundige Kirke
Filmklub onsdag 5. okt. kl. 19
Maleren Pierre-Auguste Renoir mister både
sin hustru og kunstneriske åre. Men det
bliver der lavet om på. Kaffe og kage 15 kr.
Hundige Kirke
Gud og Spaghetti Børnegudstjeneste
fredag 7. okt. kl. 16.30
Kort gudstjeneste om dåb og vand. Tilmelding til gudstjeneste og spisning senest 3.
okt. på hundigekirke.dk. Voksne 25 kr.
Hundige Kirke

Karlslunde
Elvis Presley: Historien
om hans liv og musik.

Søndag den 2. oktober kl.
15-17 i sognegården
Musikforedrag med lidt til
ganen.

Filmaften i Kirkens Hus er flyttet til
Karlslunde Sognegård
Onsdag den 5. oktober kl. 19:00
Aftenens film er en hjertevarm og morsom
film om livet på et engelsk plejehjem for
pensionerede musikere. Her er plads til
såvel demens og primadonnanykker som
livsglæde og gamle venskaber.

3,2,1-Café - Julemærkehjemmet

Seniorhøjskolen ”Kilden”
onsdag 19. okt. kl. 10-12
Tomas Møllehave fortæller humoristisk og underfundigt om sin far,
Johannes Møllehave. Pris 20 kr.
Hundige Kirke

Onsdag den 12. oktober kl. 14:00
Foredrag: Hvordan Julemærkehjemmet
Liljeborg hjælper børn og unge.
"Her får børnene smilet og troen på sig selv
tilbage".

Spisefællesskab torsdag 27. okt. kl. 17
Spis sammen med og mød nye mennesker.
Tilmelding senest onsdag 19. okt. kl. 14.00
til kordegnen på 4390 5577 eller på mail:
kordegn@kildebr.dk.
Café Ask, Digehuset 9

3,2,1-Café - Edith Piaf

Sogneeftermiddag i JK
Birthe Rønn Hornbech
fortæller om sit liv med læsning
af mange spændende bøger.
Tirsdag 25. okt. 14.00
Studiekreds i JK,
Torsdag 27. okt. kl. 19.30
OnsdagsCafé i JK, hver onsdag 13-16

25 års jubilæum søndag
30. okt. kl. 11
Sognepræst Bo B. Gravesen
har været ansat 25 år, og i
den forbindelse er menighedsrådet vært ved en reception
efter gudstjenesten.
Hundige Kirke
www.hundigekirke.dk

Onsdag den 26. oktober
kl. 14:00
Musikalsk underholdning
med Lillian Hjort

Gudstjenester i Karlslunde Kirke
Søndag 2. oktober 10:30 Maria Lessing
Søndag 9. okt. 10:30 Christina Feddersen
Søndag 23. okt. 14:00 Christina Feddersen
Søndag 30. okt. 10:30 Kirsten Senbergs
Søndag 6. nov. 16:00 Christina Feddersen

www.karlslundekirke.dk

Karlslunde Strandsogn

Mosede

www.strandkirken.dk

Babysalmesang begynder:
Dejlig er den himmel blå
Torsdag den 29. september kl. 11.00
Babysalmesang er for forældre med børn i alderen ca. 3-12 måneder. - Tilmelding via kirkens hjemmeside www.mosedekirke.dk
Medbring gerne skiftesko. - Deltagelse er gratis!

AKTIV SØNDAG

- VI HJÆLPER DIG SOM BOR I STRANDSOGNET
Søndag 9. oktober 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 søndag 9. oktober fra
13.00 - 15.00. Ring tlf. 46 15 01 78 mandag - fredag (senest 6.
okt.) i tidsrummet 10-12. Vi hjælper dig glad og gerne og gratis!

PREP kursus for par 28. - 30. oktober

PREP Parkursus i Strandkirken hjælper dig og din partner til at
pleje kærligheden i hverdagen. Kurset vil kunne
styrke jeres kommunikation. Undervisning af
certificerede PREP-kursusledere. Tilmelding på
www.strandkirken.dk/prep

LEGESTUE - hver tirsdag kl. 9.30—11.30

(undtagen uge 42). Legestuen er for børn 0 - 3 år, men ældre børn
er også velkomne. Morgenbrød, kaffe/the og fri leg for
børnene. Derefter sang og rytmik, krea eller hygge.
Bare mød op!
”Strandkirkens legestue”

Vi glæder os
til at se dig!

Mandegruppe
Mandag d. 3. oktober kl. 17.00 begynder Mandegruppen i Mosede Kirke, og herefter mødes vi en gang om måneden.
Har du lyst til at mødes med andre mænd i alderen 30+ og tale
fortroligt om dit arbejdsliv, din hverdag, familien, din hobby, sygdom, lykke eller om alt muligt andet, så er du velkommen.
Der behøves ingen forudsætninger for deltagelse. – Deltagelse er
gratis!
Se evt. yderligere info om gruppen på kirkens hjemmeside.
Leonard Cohens sange smukt og enkelt fortolket:
Torsdag den 6. oktober kl. 19.30
”The Beautiful Losers” synger både kendte og mindre kendte sange, fortæller om Cohens liv og fortolker sangenes billedmættede
lyrik. - Koncerten foregår i kirken. - Deltagelse er gratis!
Menighedsmøde:
Søndag den 9. oktober efter gudstjenesten kl. 10.30
Der serveres en let frokost. - Deltagelse er gratis!
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Find mere via kirkeside.dk om aktiviteterne

