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Mosede
BUSK-Gudstjeneste
Søndag den 30. oktober kl. 10.30 Familiegudstjeneste
En gudstjeneste for børn og unge, der i år handler om Trolde!
Sogneaften ved kunsthistoriker Tine Kragh
Torsdag d. 3. november kl. 19.30
Mange kirker bliver fornyet med moderne kunst, og det er spændende at se, hvordan kirkerne er blevet mere modige til at skabe
nye kirkeudsmykninger. I foredraget vil vi se på en stor og varieret
kunstskat i de danske kirker. Der præsenteres værker af forskellige
moderne kunstnere. - Foredraget er for alle og indeholder masser
af gode fotos.
Vel mødt i menighedssalen til en spændende aften om kirkekunst!
Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 6. november kl. 10.30
En gudstjeneste hvor vi mindes dem vi har mistet. Efter gudstjenesten spiser vi suppe i kirkens underetage.
Mandegruppe
Mandag d. 7. november kl. 17.00 er der igen Mandegruppe i
Mosede Kirke. 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.
Julekoncert
Lørdag den 26. november kl. 15.00
Koncert med Mosede Kirkes børne-, pige– og gospelkor, under ledelse af organist Niels Kjølhede og i samarbejde med komponist og
dirigent Claes Wegener.
Vi glæder os til at se jer, og lover at det IKKE bliver kedeligt!

Karlslunde
Halloweenaftenkirke for hele familien

Mandag d. 31. oktober kl. 17:00 i Karlslunde Kirke

3,2,1-Cafe: Musik af Marco Martini

Onsdag den 2. november kl. 14:00 i Kirkens Hus
En rejse i smukke italienske sange, evergreens og kendte arier.

Småbørn - Halloween

Onsdag den 2. november kl. 17:30 19:00 i Karlslunde Kirke
En festlig og lidt uhyggelig gudstjeneste.
Børnene må gerne være klædt ud i deres
farligste udklædning. Der er efterfølgende
spisning i sognegården. Deltagelse er
gratis, tilmelding er ikke nødvendig.

3,2,1-Cafe: Juledekorationer

Onsdag d. 23. november kl. 13:00 i Karlslunde Seniorcenter

Filmaften

Tirsdag den 29. november kl. 19 i sognegården
En film om nogle skæve eksistenser, som lever sammen, men
alligevel hver for sig - omkring Bagdad Café i den californiske
ørken. En tysk hausfrau flytter ind - og så sker der noget!

Gudstjenester i Karlslunde Kirke
Søndag 30. oktober 10:30 Kirsten Senbergs
Søndag 6. november 16:00 Christina Feddersen - allehelgen
Søndag 20. november 10:30 Kirsten Senbergs
Søndag 27. november 10:30 Christina Feddersen

www.karlslundekirke.dk

Hundige-Kildebrønde
Kilden, seniorhøjskole, hver onsdag kl. 10.00-12.00
2. nov. - Livet i DDR: Forfatter Annette Herzog fortæller om jagten efter ægte cowboybukser, bil, telefon, om besatte lejligheder,
Stasi, venskaber, håb, at vælte en regering og Berlinmurens fald.
9. nov: - Kai Normann Andersen: Fortælling og fællessang
med pianist Peter Søvad. Hør om en af Danmarks helt store
populærkomponister og den musik, han skrev til revyviser med
tekstforfattere som Poul Henningsen, Børge Müller, Ludvig
Brandstrup m.fl. Ingen tilmelding. 20 kr. for kaffe og brød.
Hundige Kirke / Menighedssalen
Allehelgengudstjenester, søndag 6. nov.
kl. 11.00, 14.00 og 16.00
Gudstjeneste kl. 11.00 med Knud Erik Braüner
Der er mulighed for at få oplæst navnet på ens afdøde.
Efterfølgende kirkefrokost i menighedssalen.
Hundige Kirke
Gudstjeneste kl. 14.00 med Sanne Dahlin og Rikke
Marschner og kl. 16.00 med Anne Bredsdorff og Bo Gravesen. Der er mulighed for at få oplæst navnet på ens
afdøde. Begge gudstjenester slutter ude på kirkegården,
med mulighed for at få en varm kop suppe i Gl. Skole.
Kildebrønde Kirke
Julehjælp 2022
Der kan nu søges om julehjælp. Ansøgningsskema findes på kirkens
hjemmeside hundigekirke.dk. Du kan også hente et ansøgningsskema alle hverdage kl. 10-14 samt torsdage kl. 16-18 på kirkekontoret, Eriksmindevej 20, Greve. Ansøgningsfrist 18. nov. kl. 14.
1. søndag i advent / julemarked søndag 27. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste ved Sanne Dahlin og kirkens øvrige præster. Derefter
FDF julemarked med boder, luciaoptog og rigtig god julestemning.
Hundige Kirke
www.hundigekirke.dk

Greve
Spaghetti gudstjeneste i GK torsdag 3. nov. 17:00—18:30
Sjov, ballade, sang og historier for børn. Tilmelding: grevesogn.dk
Allehelgensgudstjenester søndag 6. nov.
Kl. 11:00 i JK og kl. 16:00 i GK
Vi mindes dem vi har mistet. Præsterne læser navnene
op på dem, der er gået bort i det forgange år. Efter
gudstjenesterne er der samvær over en kop kaffe.
Skumringsandagt i JK torsdag 10. nov. 16:30
Tag en kort pause med plads til eftertanke i hverdagens travlhed.
Gospelkoncert med GRACE i JK
Søndag 13. nov. 15:00. Arrangeret af GreveSolrød Erhverv, hvis medlemmer inviteres direkte,
men koncerten er åben for alle.
Filmaften hvor vi viser filmen ”ROSE” i JK
Onsdag 16. nov. 19:30. Prisbelønnet dansk
drama med Sofie Gråbøl i hovedrollen.
Kulturweekend i JK — Kom og se og støt
Menighedsplejens Julehjælp. Fredag 18. nov. kl. 18-20,
lørdag 19. nov. 12-16 og søndag 20. nov. 12-15. .
Kulturweekenden slutter med
koncert med KOL-Koret
søndag 20. nov. 15:00
Fællessangaften i JK tirsdag 22. nov. 19:30
Studiekreds i JK torsdag 24. nov. kl. 19.30
Juletræet tændes ved Greve Kirke søndag 27. nov. 16:00
Sogneeftermiddag ”Dannebrog” i JK tirsdag 29. nov. 14:00
Læs meget mere om vore arrangementer og gudstjenester
i Johanneskirken (JK) og Greve Kirke (GK)

www.grevesogn.dk

