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Hvor bliver julefreden af?
ved, hvad de tror på og hvad den
kristne tro er. Desuden kender det
kristne menneskesyn, at mennesket
ved siden af er et kostbart menneske
uanset, hvilken farve det har.

Mens denne leder skrives, kæmper
politiske partier om, hvem der kan
indskrænke friheden mest i hvert
tilfælde på det religiøse område. Til
gengæld synes der at mangle mod til
at tage den samme kamp mod vold
og undertrykkelse, der udspringer af
politiske ideologier både i Danmark
og uden for Danmark.
For mig er vold, krige, ødelæggelser
og hvad vi ellers kalder det lige alvorligt om det udspringer af det ene
eller det andet.
Forskning viser i øvrigt det overraskende, at politisk vold og undertrykkelse er langt mere udbredt end
religiøs vold. Når jeg skriver overraskende, så er det fordi, vi ud fra medierne får det indtryk, at vold og undertrykkelse mest af alt udspringer
af religion og især af de religioner, vi
ikke kan lide. Men sådan er virkeligheden bare ikke.
Mens det mange gange er svært at
gøre så meget ved voldelige regimer,
er det nemmere at gå efter små religiøse grupper. Bare tænk på, hvordan man ’lagde sig ned’ og hårdhændet fjernede lovlige demonstranter, da en kinesisk statsleder med
blod på hænderne kom til Danmark.
Og lad det være sagt med det sam2

me, jeg er helt med på, at vold, undertrykkelse eller hvad det nu måtte
kaldes, skal bekæmpes uanset om de
udspringer af religion, politik eller
bare af almindelige mennesker.
Jeg er også med på, at i offentlige
sammenhænge er der påklædning,
som kan have konsekvenser og skal
have det. I mange offentlige sammenhænge er det godt, at man kan
se ansigtet på den person, man har
kontakt med. Det er et rimeligt krav.
Men spørgsmålet er, om man opnår
mest ved oplysning eller lovgivning?
Jeg fornemmer en stor usikkerhed,
når vi møder fremmede skikke og
traditioner. En usikkerhed, der sandsynligvis udspringer af, at vi ikke
ved, hvad vi selv tror på, og hvad
vores kristne tro er for noget. Det var
måske der, vi skulle begynde. Ved vi
hvad biblen handler om, og ved vi,
hvem Jesus var og er, så er vi også
rustet til at møde andre holdninger
med en helt anden pondus, end vi
gør i dag.
Det er jo interessant, at kirkerne i
Danmark har været rigtig gode til
at skabe den integration, som det ellers kniber med i vores samfund. Mit
gæt på, hvorfor det er sådan, er, at
de mennesker, der gør en forskel, de

Med dette udgangspunkt tør de også
stille krav og forvente noget af de
nye danskere.
Vi har et samfund med stor frihed.
Det skal vi passe på. Derfor skal vi
også passe på julen selvfølgelig mest
som en kristen højtid, men det er
også en kulturel højtid. Og det sidste
har vores samfund en klar forpligtelse til at markere.
Til den kulturelle side hører også julesalmer, juleevangeliet, juletræ med
en stjerne i toppen og meget mere.
Der synes jeg virkelig medier, handlende, kommuner, skoler, politikere,
biblioteker, institutioner osv. svigter.
Når man i sådanne situationer ikke
tør stå ved, at vi har en kristen baggrund, hvad er det så for et signal, vi
sender til nyankomne i vores land?
Jeg spørger bare?
Det er jo i vores kristne baggrund, at
vores demokrati har sit grundlag.
Min opfordring er: Lad juleevangeliet blive en ny begyndelse, og brug
så det kommende år til at finde ud
af, hvad kristendommen er, og hvad
den har givet os. Så er vi godt rustede til at møde jul og det nye år 2018,
og så tror jeg også, der kan blive
plads til den julefred, som det lille
Jesusbarn bringer med til jorden.
Kjeld-Ole Munk

Børn og Unge
Juniorklub
Klubben er et gratis tilbud for børn fra 3.- 6.klasse. Vi
hører historier, leger forskellige lege, spiller boldspil og
laver kreative ting. I sommer var vi ude at bowle, og i
efteråret har vi blandt andet været på et løb med opgaver.
Hvert år i november holder vi udstilling i forbindelse
med kirkens kulturweekend. Det er gratis at deltage. Vi
mødes hver onsdag kl. 14-15.45 i Johanneskirken.

Babysalmesang
Babysalmesangen foregår i Johanneskirken og er et
gratis tilbud med sang, dans, leg og motorisk træning.
Tilbuddet er rettet mod babyer fra 3-10 måneder i
følge med deres mor, far eller ”bedste”. Vi mødes 10
mandage kl. 10.30. Undervisningen varetages af Linda
Alsbæk, som er musikuddannet.
Efter undervisningen serveres der kaffe, te og brød.
Næste hold starter op mandag 8. januar. Der er max
plads til 14 på holdet.

Minikonfirmand
Greve sogn tilbyder minikonfirmandundervisning til 3.klasserne fra Holmeagerskolen, Hedelyskolen og Damagerskolen.
Undervisningen bygger på oplevelser, og vi går bl.a. på opdagelse i Johanneskirken og besøger Greve kirkegård. Vi lærer
om kirken og kristendommen gennem leg, fortælling, løb og kreative aktiviteter.

Henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder Linda Alsbæk: kateket@grevesogn.dk
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Interview Lars Oliver Stuhr

”Jeg har verdens bedste job”
Vi møder Lars Oliver Stuhr, der
blev ansat som sognepræst pr. 1.10
i Greve, hvor han skal arbejde sammen med sognets tre andre præster.
Lars er 42 år og bosat i Vanløse sammen med sin familie. Familien tæller
hans kæreste Sharon, to voksne piger
og Benjamin på tre år. Lars har tidligere været præst på Fyn og de sidste
tre år på Falster.

Hvis vi så lige skal ned på jorden
igen, så er mødet med mennesker
en vigtig drivkraft for enhver præst.
Samtalerne, tankerne de afføder, det
levede liv. Teologien har en naturlig
tendens til at ville ”lette” fra jorden
og er derfor i konstant fare for, at blive for teoretisk og abstrakt til at den
kan tale til vores hjerter. Derfor skal
hverdagslivets tyngde holde den
fast, samtidig med at teologien skal
give hverdagen luft under vingerne.

Hvorfor er du blevet præst?
Spørgsmålet er, hvor meget valg der
egentlig har været i det. Når jeg ser
tilbage kan jeg se en rød tråd, som
handler om behovet for at ”strække”
sproget og for at udfordre min virkelighedsforståelse. Man kan måske
sige, at det startede med en bevidsthedsproces, der stadig er i gang, og
som handler om at finde en mere
interessant og sandere måde at forholde sig til livet på, end vi normalt
tillader os det her i vores del af verden, hvor miraklernes tid jo ellers for
længst er forbi.
Identitet handler jo i høj grad om at
forstå sig selv i sammenhæng, og vi
lever i en tid, hvor de store fortællinger, historien, slægten og traditionerne er blevet glemt. Kulturen har i
meget lang tid handlet om at opløse
værdier og bilde hinanden ind, at alt
er til diskussion, at der ikke er noget op og ned, rigtigt og forkert. Det,
mener jeg, er en måde at se tingene
på, som er med til at nedbryde mennesker, fordi det gør tilværelsen ud4

Du har nu været præst alene på landet de sidste fire år. Hvordan vil
du tackle den omvæltning, det er at
komme til Greve?

sigtsløs og uden retning. Sådan behøver det ikke at være! Der er andre
måder at anskue tingene på, som, jeg
altså mener, er langt bedre. Jeg vil
gerne bruge mit arbejdsliv på at tale
sammenhængens, værdiernes og traditionens sag.
Hvad er din drivkraft i dit job?
Det korte svar er for så vidt det samme som ovenfor, altså et vedvarende
forsøg på at komme overens med eksistensen ved at undersøge den gennem tanke, sprog og erkendelse. En
langsomt voksende accept eller overgivelse, om du vil, til de vilkår som
- jeg ligesom enhver anden i øvrigt er overgivet til.

En af de få menneskelige kvaliteter
jeg besidder, er at være rimelig tilpasningsdygtig, og jeg glæder mig til
det kollegiale sam- og modspil, som
jeg allerede har mærket som meget
positivt. I Greve har man de samme
glæder, sorger og problematikker,
som jeg forestiller mig, at mennesker
alle andre steder også har. Vi ængstes, vakler, elsker, svigter, håber,
tvivler og tror. Vi får børn og oplever livets mirakel. Vi møder kærlighedens glæder… og smerter, når vi
skal tage afsked. Præcis sådan som
livet også udfolder sig alle andre steder og til alle tider. Som præst møder man hele livets cyklus lige der,
hvor man er sat til at virke. Det er
det, der gør præsteembedet til verdens bedste job!

Dåbshåndklæder
Dygtige og flittige damer i
onsdagscafeen har den senere
tid arbejdet med et projekt
dåbshåndklæder eller ”dåbsklude”, som nogen også
kalder dem. Der er blevet
strikket på livet løs, og resultatet er blevet rigtig flot, som
det kan ses på billedet. Hvert
håndklæde har et kristent
symbol som motiv. Disse
håndklæder vil vi fremover
bruge ved dåb i vores kirker
og dåbsfamilien vil efterfølgende få håndklædet med
hjem som et minde fra dåben.

Julehjælp
Igen i år vil det være muligt
at søge hjælp til julen fra
Greve Sogns Menighedspleje.
Ansøgningsfristen er mandag 11.
december. Ansøgningsskema kan
afhentes på kordegnekontoret. Er
man forhindret kan det også sendes. Kordegnekontorets åbningstider, mail og tlf. nr. kan ses på
side 11 her i bladet. Besked, om
der er bevilget julehjælp gives 14.
dec., hvis mailadresse er opgivet,
ellers kan der gå lidt længere tid.
Betingelsen for at søge er, at du
bor i Greve sogn og at din eller
din families økonomi har svært
ved at hænge sammen. Kender I
nogen i sognet, der har behov, så
mind dem også om muligheden
for at søge. Julehjælpen udbetales
i naturalier.
Kjeld-Ole Munk,
formand for menighedsplejen

Ombygning Johanneskirken
Kirke- og kirkegårdsudvalget arbejder på at forbedre arbejdsforholdene i
Johanneskirken. Der mangler kontorfaciliteter og et rum til undervisning
af konfirmander. Til undervisning af
konfirmander vil det gamle klokketårn
være velegnet, men isoleringen af tårnet
er mangelfuld. Der kan være 60 grader
om sommeren og 0 grader om vinteren.
Derfor skal der udføres en ombygning
i januar/februar 2018, hvor vinduerne
udskiftes til lavenergivinduer og vinduerne i taget fjernes. Det bliver udført udefra
med lift og kraner.
Det tilstræbes at give så få gener for kirke
livet som muligt.
På længere sigt arbejdes der med at etablere en elevator så alle kan få adgang til
tårnrummet. Ligeledes arbejdes der på at
etablere 3 kontorer over de eksisterende
kontorer, hvor elevatoren får et stop.
Denne ombygning forventes udført i sommeren 2019.
Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalget.
Tom Ferslev Jakobsen
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Studiekreds

Torsdagene: 25. januar og 22. februar
kl. 19.30 i Johanneskirken
Studiekredsen er aftener, hvor vi i fællesskab dykker
ned i nogle af
Matthæusevangeliets tekster.
Der er plads
til samtale og
eftertanke og
tid til at blive
klogere på Jesu
liv. Aftenerne
rundes altid
af med en kop
kaffe.

Hyggeeftermiddage
i Johanneskirken tirsdagene 12. december, 9. januar og 13. februar kl.
14-16
En eftermiddag med fællesskab, oplæsning, sang, kaffe og tilbehør. Kort
sagt hyggelige eftermiddage.

Onsdags
C A F É

Hver onsdag mellem kl. 13 og 16 er
der kaffe på kanden og hyggeligt
samvær i Johanneskirken.
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Det sker i Greve sogn
Dato Tid Begivenhed 		
December

Kirke		Præst

Sø 03. 09:00
Sø 03. 11:00
			
Sø 03. 16:00
			
To 07. 19:30
Sø 10. 09:00
Sø 10. 15:00
			
Ti 12. 14:00
To 14. 19:30
Sø 17. 09:00
Sø 17. 11:00
Sø 24. 11:00
Sø 24. 11:30
Sø 24. 13:00
Sø 24. 14:00
Sø 24. 14:30
Sø 24. 16:00
Sø 24. 16:00
Ma 25. 09:00
Ma 25. 11:00
Ti 26. 09:00
Ti 26. 11:00
To 28. 11:00
Sø 31. 11:00

1. sø. i advent - Højmesse
Greve Kirke
Christian Bryld
1. sø. i advent - Gudstjeneste
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
med minikonfirmander
1. sø. i advent - Andagt og
Greve Kirke
Christian Bryld
juletræstænding		
9 læsninger
Johanneskirken		
2. sø. i advent - Højmesse
Greve Kirke
Lars Stuhr
2. sø. i advent - Gudstjeneste
Johanneskirken
Christian Bryld
med Luciaoptog
Hyggeeftermiddag
Johanneskirken		
Julekoncert
Johanneskirken		
3. sø. i advent - Højmesse
Johanneskirken
Christel Frederiksen
3. sø. i advent - Højmesse
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
Julegudstjeneste
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Julegudstjeneste
Greve Kirke
Christel Frederiksen
Julegudstjeneste
Greve Kirke
Lars Stuhr
Julegudstjeneste
Johanneskirken
Christel Frederiksen
Julegudstjeneste
Greve Kirke
Christian Bryld
Julegudstjeneste
Johanneskirken
Christian Bryld
Julegudstjeneste
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
Juledag - Højmesse
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Juledag - Højmesse
Greve Kirke
Christel Frederiksen
2. Juledag - Højmesse
Greve Kirke
Christian Bryld
2. Juledag - Højmesse
Johanneskirken
Christian Bryld
Julefest
Johanneskirken
Christian Bryld
Julesøndag - Højmesse
Greve Kirke
Christel Frederiksen

Ma 01.
Fr 05.
Sø 07.
Sø. 07.
Ti 09.
Ti 09.
Sø 14.
Sø 14.
Sø 14.
On 17.
Sø 21.
Sø 21.
Sø 21

Nytårsdag - Højmesse
Helligtrekonger - Aftengudstjeneste
1. sø. e. H. 3K - Højmesse
1. sø. e. H. 3K - Højmesse
Hyggeeftermiddag
Jørgen Moos og Bo Weyman om tilgivelse
2. sø. e. H. 3K - Højmesse
2. sø. e. H. 3K - Højmesse
Søndagseftermiddagskaffe
Nytårskoncert
Sidste sø. e. H. 3K - Højmesse
Sidste sø. e. H. 3K - Højmesse
Gospelkoncert

Januar

11:00
19:30
09:00
11:00
14:00
19:30
09:00
11:00
14.00
19:30
09:00
11:00
15:00

Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Greve Kirke
Christian Bryld
Johanneskirken
Christel Frederiksen
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken
Johanneskirken		
Greve Kirke
Christel Frederiksen
Johanneskirken
Christian Bryld
Johanneskirken
Johanneskirken		
Johanneskirken
Lars Stuhr
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken		

Det sker i Greve sogn
Dato Tid Begivenhed 		

Kirke		Præst

To 25.
Sø.28.
Sø 28.
Ti 30.

19:30
09:00
11:00
14:00

Studiekreds
Septuagesima - Højmesse
Septuagesima - Højmesse
Sogneeftermiddag

Johanneskirken		
Greve Kirke
Christian Bryld
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken

Sø 11.
Sø 11.
Ti 13.
On 14.
Sø 18.
Sø 18.
Sø 18.
To 22.
Sø 25.
Sø 25.
Ti 27.

09:00
14:00
14:00
19.30
09:00
11:00
14.00
19:30
09:00
11:00
14:00

Fastelavn - Højmesse
Fastelavn - Gudstjeneste
Hyggeeftermiddag
Valentinskoncert
1. sø. i fasten - Højmesse
1. sø. i fasten - Højmesse
Søndagseftermiddagskaffe
Studiekreds
2. sø. i fasten - Højmesse
2. sø. i fasten - Højmesse
Sogneeftermiddag -

Greve Kirke
Christian Bryld
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken
Johanneskirken
Johanneskirken
Christel Frederiksen
Greve Kirke
Christel Frederiksen
Johanneskirken
Johanneskirken		
Greve Kirke
Lars Stuhr
Johanneskirken
Christian Bryld
Johanneskirken		

Søndags
eftermiddagskaffe i
Johanneskirken

Den mørke vintertid nærmer sig.
Som et lille lyspunkt i de lange sønFebruar
dag eftermiddage fortsætter vi hyggeSø 04. 11:00 Seksagesima - Højmesse
Johanneskirken
Christel Frederiksen
ligt samvær med kaffe og hjemmebag
			
Diakoniens dag - frokost og foredrag Johanneskirken		
på følgende søndage: 14. januar og
To 08. 19:30 Et svar på moderne kritik
Johanneskirken
18. februar kl. 14.00-16.00
			
af kristendommen			
Ellen og Vivi

Marts

Sø 04. 09:00 3. sø. i fasten - Højmesse
Sø 04. 11:00 3. sø. i fasten - Højmesse
Ændringer i prædikantlisten kan forekomme.

Johanneskirken
Greve Kirke

Christel Frederiksen
Kjeld-Ole Munk

Familiejulegudstjeneste med Luciaoptog
2. søndag i advent (10.december) kl. 15 i Johanneskirken
Denne eftermiddag
slår Johanneskirken
dørene op for en
smuk oplevelse.
Gudstjenesten indledes med et luciaoptog
udført af vores dygtige
pigekor. Derudover
skal vi høre noget
om julens budskab
og synge nogle gode
salmer. Efter gudstjenesten er gløgg og
æbleskiver.

Juletræstænding
1. søndag i Advent
3. december kl. 16 i Greve kirke
Juletræet skal tændes første søndag i advent, og det gør vi ved en
minigudstjeneste i Greve kirke.
Derefter går
vi i samlet
flok ud og
danser om
juletræet og
ser om, vi
ikke kan få lys
i det. Måske
kommer julemanden også
forbi?

Månedens salmer
December: nr. 97:
Vor Jesus kan ej noget herberg
finde
Januar: nr 140:
I Nazaret i trange kår
Februar: nr. 636:
Midt i alt det meningsløse
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Hellig Tre Kongers Aften
Fredag 5. januar kl. 19.30 i Greve Kirke
Vi har en efterhånden årelang tradition for at fejre
H.3.K.Aften i Greve kirke. En gudstjeneste, hvor vi slår
følge med vismænd og hyrder og dvæler ved den den
nyfødte frelsers
krybbe.
Traditionen foreskriver også, at vi undervejs synger den originale udgave af Dejlig
er den himmel blå – og
at vi slutter af med
kaffe i ’Stalden’.

Gospelkoncert
Søndag 21. januar kl. 15 – 17 i Johanneskirken
Oplev et brag af en gospelkoncert, når ”Grace” fra
Karlslunde Strandkirke og ”Jacob’s Ladder” fra Solrød
Frikirke optræder sammen med koret ”High On
Gospel” fra Borup. I første del af koncerten optræder
de tre kor hver for sig for så i anden del af koncerten at
optræde som et stort kor med fuld power. Lions Club
er arrangør og der tages entre til fordel for deres sociale
arbejde. I pausen sælger Greve Sogns Menighedspleje forfriskninger.

Tilgivelse – Blekingegadesagen
i et kristendomsperspektiv
Tirsdag 9. januar kl. 19.30 i Johanneskirken
Vi får denne aften besøg af Jørn Moos, der var efterforsker i sagen om Blekingegadebanden samt Bo Weymann,
der var medlem af Blekingegadebanden. De er blevet
gode venner. Et venskab, der bygger på tillid, tilgivelse
og en god kemi. Bo Weymann vil fortælle om, hvad der
drev ham ind i Blekingegadebanden og Jørn Moos vil fortælle om sit arbejde med efterforskning. Derudover vil de
fortælle om straf og afsoning, men også om forsoning og
tilgivelse.

Diakoniens dag

Søndag 4. februar kl. 11 i Johanneskirken
Vi får besøg fra KFUMs
Soldatermission. Det er den organisation, der driver soldaterhjem
rundt om i hele verden, hvor danske
styrker er udstationeret. I Danmark
er der også soldaterhjem i garnisonsbyerne. KFUMs soldatermission gør
også et stort arbejde for de hjemvendte soldater, der er blevet traumatiserede.
Efter gudstjenesten serveres en let frokost, og her vil Steen
Eskildsen fortælle om soldatermissionens arbejde.
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Et svar på moderne
kritik af kristendommen
Torsdag 8. februar i Johanneskirken kl. 19.30
Vi får denne aften besøg
af Jakob Olsen, der er lektor i religionsfilosofi og
blandt andet forfatter til
bogen: Forsvarlig Gudstro.
Han vil tage nogle af de
spørgsmål og argumenter,
som vi jævnligt kan møde
mod kristendommen op
til en kritisk gennemgang.
Der er faktisk ganske
meget, der taler for en
’forsvarlig Gudstro’.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag 11. februar
kl. 14 i Johanneskirken
Fastelavn er dagen,
hvor alle må komme
udklædt i kirke. Efter
fastelavngudstjenesten
slår vi katten af tønden. Der er tønder med
udfordringer for alle
aldersgrupper. Der vil
være præmier til kattekonger og dronninger.
Eftermiddagen rundes
af med fastelavnboller.

Sogneeftermiddage i Johanneskirken
Torsdag 28. december kl. 11.00

Tirsdag 27. februar kl. 14.00

Julefest

Glædesstunder i
Kherwara

Kl. 11 begynder julefesten for
sognets ældre med en gudstjeneste. Derefter er der julemiddag og dans om juletræet. Vi
går heller ikke glip af eftermiddagskaffen, juleknas samt lidt
underholdning. Tilmelding kan Tirsdag 30. januar kl. 14.00
ske fra onsdag 6.december kl.
12.30 i Johanneskirken. Der er
begrænset plads, så der tilrådes
hurtig tilmelding.
Jer, der var med til sommerfesten oplevede
Svalerne sørge for den musikalske underholdning. Det var rigtig hyggeligt, og det er
nu lykkedes at få dem til at komme denne
eftermiddag, hvor de vil spille og synge.
De vil måske også lokke os med til at synge
med på nogle af de gamle sange og viser,
som de med sikkerhed vil præsentere for os.

En eftermiddag i
svalernes tegn

Vi får denne eftermiddag besøg af
Anne Birthe Ottsen fra Sorø, som vil
fortælle om livet på et pigehjem for fattige piger i Kherwara, som er et område i Indien.
Anne Birthe
har arbejdet
på dette hjem
og senere besøgt det flere
gange. Hun
kommer i øvrigt til sogneeftermiddagen
med et friskt
besøg i bagagen.
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Sang og musik
Torsdag 7. december kl. 19.30 i Johanneskirken

Onsdag 17. januar kl. 19.30 i Johanneskirken

De ni læsninger

Nytårskoncert

De ni læsninger er en højtidelig, smuk og anderledes gudstjeneste. Det er en tradition, som stammer fra
England, hvor man i julemåneden kan opleve et helt
specielt samspil mellem ni bibeltekster, kormusik og
salmer. De ni læsninger spænder fra skabelsen over
syndefaldet til profetier om Jesus og slutter med juleevangeliernes beretning om Jesu fødsel. Det vil være
Greve Sogns Pigekor, Grevekoret, Marianne Friis og
Gorm Valbjørn, som vil stå for den musikalske del af
aftenen.

Traditionen tro giver
morgendagens kommende operastjerner en
flot og festlig koncert
i Johanneskirken. Alle
sangerne er studerende
fra Det Kgl. Teaters
operaakademi. De er allerede uddannede sangere, og
det bliver derfor en aften med musik af allerhøjeste
kvalitet. Operaakademiet medbringer et bredt og varieret program med mange af de store sange fra operaens
verden. Efter koncerten bydes der på et glas vin og et
stykke kransekage.

Onsdag 14 februar kl. 19.30 i Johanneskirken

Valentinskoncert med

Thomas Koppel og Cecilia Lindwall

Torsdag 14. december 19.30 i Johanneskirken

Julekoncert med
Greve Harmoniorkester og
solotrompetist Ole Andersen
Midtvejs i den travle julemåned er der mulighed for rigtig at komme i julestemning, når Greve
Harmoniorkester sammen med en solist i den absolutte
topklasse underholder med julemusik - såvel den mere
traditionelle som den lidt nyere. Ole Andersen, der i
mange år var solotrompetist i DR’s Symfoniorkester, vil
give sit bud på, hvordan nogle af julens klassikere lyder
på trompet - og vi får selvfølgelig også en smagsprøve
på Joseph Haydn’s berømte trompetkoncert.
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Tilbring en aften i kærlighedens navn i selskab med
hede følelser, intimitet og romantik. Altsammen leveret
af tenoren Thomas Peter Koppel og sopranen Cecilia
Lindwall, som synger sande perler fra operaens, operettens og musicalens verden. Med sig har de pianisten
Carol Conrad. Start eller slut en romantisk oplevelse
med en kærlighedskoncert.

Hvem er hvem ?
Sognepræster
Kjeld-Ole Munk

Søagervej 15, 2670 Greve.
Tlf. 43 90 23 86. komu@km.dk
Træffes tirsdag kl. 12-13, onsdag og
fredag kl. 10-11, torsdag kl. 17-18, ellers efter aftale. Mandag er fridag.

Christian Bryld

Michael Gjøes Vej 1, 2670 Greve.
Tlf. 43 61 00 97. c@bryld.com
Onsdag er fridag.

Christel Frederiksen

Parkås 1B, 2670 Greve.
Tlf. 43 69 93 13 og mobil 51 40 93 97
cjf@km.dk Træffes tirsdag-fredag.
Mandag er fridag.

Lars Oliver Stuhr

Tlf. 61 35 02 30
lost@km.dk Træffes tirsdag og torsdag kl.10-11 i Johanneskirken

Kirke- og kulturmedarbejder
Linda Alsbæk
kateket@grevesogn.dk
Træffes på tlf. 43 90 68 95
tirsdag og torsdag kl. 11-12

Organister
Gorm Valbjørn

gvalbjoern@gmail.com

Marianne Friis

organist@grevesogn.dk

Kirketjener, Johanneskirken
Johnny Frederiksen
Tlf. 61 20 29 40
kirketjener@grevesogn.dk

Johanneskirken
Skoleholmen 9, 2670 Greve

Greve Kirke

Michael Gjøes Vej 1, 2670 Greve

Greve sogns kontor

Skoleholmen 9, 2670 Greve
Kordegnekontor, kordegn Finn Ove Wandahl - tlf. 43 90 68 91
E-mail: greve.sogn@km.dk - fax 43 90 68 32.
Kontakt kordegnekontoret i forbindelse med dåb, navngivning, bryllup, begravelse eller bisættelse. Fødsler anmeldes inden
for 14 dage og dødsfald anmeldes senest to dage Kontoret er åbent
efter til kordegnen i bopælssognet. Personlige
mandag-onsdag 10 - 13
papirer og fødselsanmeldelse/dødsanmeldelse
torsdag
12 - 18
medbringes.
fredag
10 - 13
Alle attester fås ved henvendelse til kordegnen.
Ældre og gangbesværede kan benytte kirkebil til gudstjenester, koncerter
og møder. Kirkebil bestilles på kordegnekontoret.

Kirketjener, Greve Kirke
Susanne Bratløv

tlf. 43 40 50 95
kirketjener@grevekirkegaard.dk

Greve Kirkegård

greve@grevekirkegaard.dk
Degnestræde, 2670 Greve.

Kirkegårdsleder
Frank Eberhardt Larsen

træffes bedst på kirkegårdskontoret
mandag-fredag kl. 11-12.
Tlf. 43 61 06 75. Privat 26 84 96 58

Kirkebladet for Greve Sogn udgives af menighedsrådet i Greve Sogn og produceres hos Fila Offset ApS, Karlslunde.
Dette nummer er redigeret af Linda Alsbæk, Kirsten Dandanell, Ellen Andreasen, Christian Bryld, Christel Frederiksen og Kjeld-Ole Munk (ansv.).
Næste kirkeblad udkommer i slutningen af februar 2018. Materiale til kirkebladet indleveres på kordegnekontoret inden 22. januar 2018.

Greve sogns menighedsråd

Henvendelse til Greve Sogns kontor eller formand Niels Høst, tlf. 4360 0243.
Der afholdes menighedsrådsmøde
den første tirsdag i hver måned i
Johanneskirken. Møderne er offentlige
og begynder kl. 18.30. Foreløbig dagsorden er fremlagt på kordegnekontoret
og på hjemmesiden.

Provstiudvalget
Greve-Solrød provstiudvalg holder
åbne møder i Hundige Kirke Datoer
og tidspunkter kan ses på
www.provstiet.dk fra 1. december.

www.grevesogn.dk
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Et udvalg af julearrangementer i
Greve sogn
Gudstjeneste med Luciaoptog

Juledag

2. søndag i advent
10. december kl. 15 i Johanneskirken

Mandag 25. december
Kl. 9 i Johanneskirken
Kl. 11 i Greve kirke

De ni læsninger
Torsdag 7. december kl. 19.30 i
Johanneskirken

Julekoncert med
Greve Harmoniorkester
Torsdag 14. december kl. 19.30 i
Johanneskirken

Juleaftensgudstjenester
Søndag 24. december
Kl. 11, 14 og 16 i Johanneskirken
Kl. 11.30, 13,
14.30 og 16 i Greve Kirke

2. juledag, Skt. Stefans dag
Tirsdag 26. december
Kl. 9 i Greve Kirke
Kl. 11 i Johanneskirken

Nytårsgudstjeneste
Mandag 1. januar
Kl. 11 i Johanneskirken

Hellig 3 konger
Fredag 5. januar
kl. 19.30 i Greve Kirke
Se i kirkekalenderen for øvrige
gudstjenester og arrangementer i
julen.

