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Greve sogn

Kirkebladet for

HELLIG-ZONER – eller ”Alt er ikke ét fedt”
Hvis du har fulgt med i DR1’s dramasatsning, ”Herrens veje”, søndag
aften, vil du have oplevet, at et
tilbagevendende tema blandt flere
er hellighed. Hele tiden kredser
Tv-serien om, hvad der egentlig er
helligt, og hvad der ikke er. Hvad
kan man bruge en kirke til? Og en
præst? Hvor går grænserne for, hvad
der er OK opførsel, når man er menneske? Er de grænser anderledes, når
mennesket tillige er præst? Og kan
mennesket, præst eller ikke, gøre de
samme ting i kirken som udenfor
kirkerummet? Kort sagt: Hvad er
helligt for os?

hjerte, hvad der er det mest hellige
for os.
Når jeg har børn med på kirkegården, fortæller jeg dem altid, at dér
må de ikke løbe. ”Hvorfor?” spørger
de, ”vækker vi så de døde?” Nej,
det gør de næppe, men jeg kan ikke
begrunde min henstilling fornuftigt
– det er noget med respekt for de
døde, det er noget med kirkegården
som hellig-zone.

En dag her i efteråret fik vi i
Johanneskirken besøg af en 6.
klasse fra Hedelyskolen. De
havde hver en hellighedsmåler med, og de gik nu rundt
i kirken og målte og vurderede for at finde ud af, hvad
der var mest helligt – var det
Bibelen, døbefonten, præsten,
alteret …?
Selvfølgelig var de unge mennesker ikke enige om, hvad der
var mest helligt, for der er jo ikke
noget facit på sådan et spørgsmål.
Måske befinder det allermest hellige
sig slet ikke i kirken – måske har én
af eleverne et særligt sted i skoven,
som ingen skal komme og sige noget
pjat om. En anden elev går måske
ind i et særligt helligt ”hood”, når
hun sætter sig i hjørnet af sin seng
med lukkede øjne og hørebøffer på
og skruer op for et helt bestemt stykke musik. Hver især ved vi i vores
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Når jeg har børnene med i kirkerummet, fortæller jeg som regel
drengene, at de ikke må have hue
på derinde. ”Hvorfor?” spørger de,
”og hvorfor må pigerne godt?” Så
fortæller jeg om, at sådan har man
altid gjort i kirken, og jeg fortæller

om Paulus, der har fået ideen, og jeg
fortæller, at Vorherre selvfølgelig er
fuldstændig ligeglad med, om drengene har hue på eller ej, men det har
altså noget med hellig-zoner at gøre,
og når ting er hellige for os, så opfører vi os ikke altid rationelt.
Op igennem det 20. århundrede er
folks hellig-zoner blevet færre og
færre. Det skete i takt med en stigende overbevisning om, at vi mennesker kan hele os selv (hellig og hel
er beslægtede ord) og ikke behøver
en større magt – Gud – til hjælp.
Derfor ved børnene ikke længere, at
de ikke må løbe på kirkegården, og
at de skal tage huen af i kirken. Når
der kommer en rustvogn på gaden,
buldrer trafikken bare videre, og
jeg har måttet bede folk om at lade
være med at ryge i kirkerummet
og tale i mobil under gudstjenesten.

Nu ser det ud til, at danskerne
endelig har slået bremserne i – der
må ikke fjernes flere hellig-zoner.
Tværtimod vil vi have de tilbageværende hellig-zoner i vores liv
udvidet. For alt er ikke ét fedt – der
er noget, der er vigtigere end andet
i vores liv! Det betyder, at der f.eks.
er et stigende pres på at holde butikkerne lukket om søndagen, at vi igen
er begyndt at bygge kirker, der også
arkitektonisk signalerer hellighed, at
man laver serier som ”Herrens veje”,
og at skoler sender deres elever på
hellighedsmåling i kirkerne.
Karin Skovbjerg Jensen

Børn og Unge
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.

Juniorklub

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.
Den sidste gang, vi mødes, slutter vi forløbet af med en andagt med sange og
danse fra forløbet og et hyggeligt traktement. Undervisningen varetages af
Linda Alsbæk, som er musikuddannet.
Efter undervisningen serveres der hver gang kaffe, te og brød. Der starter nyt
hold 3 gange om året, som regel i januar, april og september. Der er et begrænset antal pladser på holdene. Tilmelding og spørgsmål kan rettes til Linda.

Klubben er et gratis tilbud for børn
fra 3. - 6. klasse. Vi hører historier,
leger forskellige lege, synger sammen, spiller boldspil og laver kreative
aktiviteter. Ind imellem ser vi en god
film. Hvert år optræder juniorklubben
ved Kulturweekenden. Vores kommende projekt er desuden at male og
dekorere fuglekasser til Kirkeskoven.
Spørgsmål vedrørende juniorklubben
kan rettes til Linda.

Frivillige søges til udflugter med børn og unge
Johanneskirken søger frivillige på 18 år og derover, som gerne vil deltage i lokale ture i Greve og udenbys sammen
med børn og unge nogle få gange om året. Der vil blive indhentet børneattest. Hvis du overvejer, om dette er noget for
dig, er du velkommen til at kontakte Linda og høre nærmere.

Kirke- og kulturmedarbejder, Linda Alsbæk, kan kontaktes på kateket@grevesogn.dk
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Vidste du at… Om Hellig3konger
Nogle af jer har sikkert bemærket i kalenderen, at
der i kalenderen til 6. januar står Hellig3konger.
Enkelte steder kan man også se, at der 5. januar står
Hellig3kongersaften. I dag er den gået lidt i glemmebogen. Hellig3konger er en aflægger af epifanifesten, der
som en af kirkens ældste fester holdtes 6. januar til minde
om Jesu dåb, hvor det her blev klart, at han var Guds søn.
Denne fest blev efterhånden i vores verden til
Hellig3konger, som så var den begivenhed, der afsluttede julen, og mange steder er der stadig tradition for, at
juletræet bliver stående til Hellig3konger. En god skik i
øvrigt, da selve julen får lidt mere plads uden for ræset
op til jul.
Vi fejrer også Hellig3konger i Greve kirke med en gudstjeneste 5. januar om aftenen. Både lys, stemning og gudstjeneste med Hellig3kongerlys og alle versene af ”Dejlig er
den himmel blå” gør det til en stemningsfuld gudstjeneste.
Hvem er de hellige konger? Ja, egentlig er de slet ikke
omtalt i biblen, og så alligevel. Tilnavnet ’De hellige
tre konger’ er først kommet til op i middelalderen.
Spændingen kan så nok ikke trækkes mere. Det er vismændene, der med stjernens hjælp kommer og besøger
Josef og Maria med deres lille Jesusbarn. Selv om de er
fine mennesker, så er de ikke for fine til at se og give
udtryk for, at det lille barn er verdens frelser.
Hvad gør så, at de pludselig bliver til konger og oveni
får navne? Det helt enkle svar er gaverne, de medbragte
til barnet. Guld, røgelse og myrra var virkelig kostbare
ting, så man sluttede, at vismændene måtte komme fra
en rig baggrund. Så var det jo nærliggende, at de måtte
være kongelige. Når de så er kongelige må de selvfølgelig
også have navne, og det blev så Casper og Melchior og
Balthassar.
Der er mange traditioner knyttet til Hellig3konger. Én af
dem er det 3-armede lys (se foto). De tre arme på lyset
illustrerer de tre vismænd/konger. De tre lysarme mødes
til sidst i én lysarm. Der, hvor armene mødes, lagde man i
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gamle dage lidt krudt, og når lysene var brændt derned, så
lød der er lille knald, og så var det slut med julen. En anden
tradition var at gå udklædt i optog med stjernen, hvor man
endte i kirken til en gudstjeneste 5. januar om aftenen. På et
tidspunkt efter reformationen udartede disse optog sig så
meget, at de i 1800-tallet blev forbudt.
Der blev også taget varsler, fx. af vejret, men det blev også
fortalt, at hvis en ung pige stod foran spejlet og sagde flg.
vers 3 gange: Åh hellige konger tre, / kommer og lader
mig i aften se / den, hvis seng jeg skal rede / hvis brud jeg
skal være, / hvis navn jeg skal bære – med ære, ja så kunne
hun se sin tilkommende i spejlet.
Man kan sige, at med det sidstnævnte, er vi kommet langt
væk fra vismændenes besøg i Betlehem hos den fattige
familie med det lille Jesusbarn. I kirken vil vi gerne søge
tilbage til rødderne og fejre, at Jesu kom til os som Guds
søn og verdens frelser, og det lille barn i Betlehem må vi
gerne besøge som hyrder eller vismænd. Grundtvig siger
det sådan i ”Dejlig er den himmel blå” i vers 6: Stjernen
ledte vise mænd / til vore Herre Kristus hen; / vi har og
en ledestjerne, / og når vi den følger gerne, / kommer vi
til Jesus Krist.
Kjeld-Ole Munk

Julehjælp
Det er muligt at søge hjælp til julen fra Greve Sogns
menighedspleje. Ansøgningsfristen er mandag 10.
december. Ansøgningsskema kan afhentes på kordegnekontoret. Er man forhindret, kan det også sendes.
Kordegnekontorets åbningstider, emailadresse og telefonnummer kan ses på side 11 her i bladet. Besked om
bevilget julehjælp gives efter onsdag 12. december. Husk
at skrive emailadresse og telefonnummer på ansøgningen.
Betingelsen for at søge er, at du bor i Greve Sogn, og at
din eller din families økonomi har svært ved at hænge
sammen. Er der nogen af jer, som kender nogen i sognet,
der har behov, så mind dem om muligheden for at søge.
Julehjælpen udbetales i naturalier.
Kjeld-Ole Munk,
formand for menighedsplejen

Præstevikar i Greve Sogn,
Karin Skovbjerg Jensen
I den kommende tid
optræder der et ekstra
navn i rækken af præster i
Greve Sogn. Vi har nemlig
indtil videre (hvor længe
vides ikke!) fået bevilget en 50% hjælp til det
daglige arbejde, og Karin
Skovbjerg Jensen er for
længst gået i gang.
Karin har næsten 30 års
erfaring som præst, både
i land- og bysogne. Hun
har bl.a. været ansat i en
årrække i Hvalsø og ligeledes nogle år i Roskilde
Domkirke. For 6 år siden mistede Karin sin mand, og det
blev den direkte anledning til en længere pause fra præstegerningen, hvor hun i stedet har arbejdet som bedemand i Roskilde.
Men nu er hun tilbage i præstekjolen med ekstra livserfaring som ballast, og med glæde og entusiasme, og Greve
sogn blev altså det første sted, der får gavn af Karins tilbagevenden.
I øjeblikket bor Karin på Falster, så der bliver kørt mange
km på motorvejen, men inden længe rykker hun tilbage
til Roskilde-området, hvor hun kommer fra, og hvor hun
dels har sine 3 børn med familie boende, dels har sin
omgangskreds.
Vi ønsker Karin velkommen i flokken og håber, at det bliver til mange måneders samarbejde til fælles glæde.
Henvendelse kan ske på ksj@km.dk eller tlf. 23 61 46 26.
Mandag er fridag.

Varme og omsorg i en kold tid
”Det er en kold tid, som vi lever i,” skriver Kim Larsen i en af sine kendte sange, men et lille smil og en venlig
bemærkning kan gøre hverdagen bedre for mange mennesker. Det er tid til hygge i godt selskab - gerne med lidt god
mad og levende lys. Kender de fleste ikke én, der er alene og vil sætte pris på en invitation? Så derfor kære medmennesker: Del gerne gerne jeres tid med andre og giv jeres næste en hjælpende hånd og et venligt smil - det varmer.
Ellen & Kirsten
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Studiekreds
Torsdagene 31. januar og 28. februar
kl. 19.30 i Johanneskirken
Mød Martin Luthers katekismus i en
moderne udgave med plads til gode
drøftelser af indholdet. Den lille katekismus giver på få sider en inspirerende gennemgang af vores kristne
tro. I 2019 skal vi bl.a. arbejde med
Fadervor. Aftenerne sluttes af med
kaffe og lidt til.

Månedens salmer
December: nr. 116,
En sød og liflig klang
Januar: nr. 714:
Kom hjerte tag dit regnebræt
Februar: nr. 371:
Du fylder mig med glæde

Onsdags
C A F É

Hver onsdag mellem kl. 13 og 16 er
der kaffe på kanden og hyggeligt
samvær i Johanneskirken.
6

Det sker i Greve sogn
Dato Tid Begivenhed 		
December
Sø. 02. 09:00 1. s. i advent
Højmesse
11:00 Gudstjeneste
			
- minikonfirmandafslutning		
16:00 Juletræstænding		
To. 06. 19:30 Koncert Greve Harmoniorkester		
Sø. 09. 11:00 2. s. i advent
Højmesse
		 15:00 Familiejulegudstjeneste med
			
Luciaoptog		
To. 13. 19:30 Julekoncert m. egne kor		
Sø. 16. 09:00 3. s. i advent
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Sø. 23. 11:00 4. s. i advent
Højmesse
Ma.24. 11:00 Julegudstjeneste		
		 11:30 Julegudstjeneste		
		 13:00 Julegudstjeneste		
		 14:00 Julegudstjeneste		
		 14:30 Julegudstjeneste		
		 16:00 Julegudstjeneste		
		 16:00 Julegudstjeneste		
Ti. 25. 09:00 Juledag
Højmesse
		 11:00 Juledag
Højmesse
On. 26. 09:00 2. juledag
Højmesse
		 11:00 2. juledag
Højmesse
Fr. 28. 11:00 Gudstjeneste		
			
Julefest for sognets ældre		
Sø. 30. 09:00 Julesøndag
Højmesse
		 11:00 Julesøndag
Højmesse

Kirke		Præst
Greve Kirke

Karin Jensen

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

Januar
Ti. 01. 11:00
Lø. 05. 19:30
Sø. 06. 09:00
		 11:00
Sø. 13. 09:00
		 11:00
On. 16. 19:30
Sø. 20. 09:00
		 11:00
Sø. 20. 15:00
Ti. 22. 19:30

Nytårsdag
Højmesse
Hellig3kongersaften Gudstjeneste
Hellig3konger
Højmesse
Hellig3konger
Højmesse
1.s.e.h.3k.
Højmesse
1.s.e.h.3k.
Højmesse
Nytårskoncert		
2.s.e.h.3k.
Højmesse
2.s.e.h.3k.
Højmesse
Gospelkoncert - slutter 17.00		
Foredrag - Charlotte Dyremose		

Greve Kirke
Greve Kirke
Greve Kirke
Johanneskirken
Johanneskirken
Greve Kirke
Johanneskirken
Greve Kirke
Johanneskirken
Johanneskirken
Johanneskirken

Christian Bryld
Kjeld-Ole Munk
Christel Frederiksen
Kjeld-Ole Munk
Karin Jensen
Lars Stuhr
Kjeld-Ole Munk
Christel Frederiksen

Det sker i Greve sogn
Dato Tid Begivenhed 		

Kirke		Præst

Sø. 27. 09:00 3.s.e.h.3k.
Højmesse Johanneskirken
Christian Bryld
		 11:00 3.s.e.h.3k.
Højmesse Greve Kirke
Karin Jensen
Ti. 29. 14:00 Sogneeftermiddag		 Johanneskirken		
To. 31. 19:30 Studiekreds		 Johanneskirken		
Februar		
Fr. 01. 19:30 Scandinavian Brass Quintet		 Johanneskirken
Sø. 03. 11:00 4.s.e.h.3k.
Højmesse Johanneskirken
Lars Stuhr
			
Diakoniens dag		 Johanneskirken
		19.30 Kyndelmissekoncert		 Johanneskirken
Sø. 10. 09:00 Sidste s.e.h.3k.
Højmesse Johanneskirken
Christian Bryld
		 11:00 Sidste s.e.h.3k.
Højmesse Greve Kirke
Christel Frederiksen
Sø. 17. 09:00 Septuagesima
Højmesse Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
		 11:00 Septuagesima
Højmesse Johanneskirken
Karin Jensen
Sø. 24. 09:00 Seksagesima
Højmesse Johanneskirken
Lars Stuhr
		 11:00 Seksagesima
Højmesse Greve Kirke
Lars Stuhr
Ti. 26. 14:00 Sogneeftermiddag		 Johanneskirken
On. 27. 19:30 Film: ”Kæmpen”		 Johanneskirken
To. 28. 19:30 Studiekreds				

Marts
Sø. 03. 09:00 Fastelavn
Højmesse Greve Kirke
		 14:00 Fastelavnsgudstjeneste		 Johanneskirken
Ændringer i prædikantlisten kan forekomme.

Christian Bryld
Christel Frederiksen

Sporskift i livsbanen

Fotograf Steen Brogaard

Johanneskirken 22. januar kl. 19.30
Vi får besøg af Charlotte Dyremose,
som i mange år var en kendt politiker
fra Det konservative Folkeparti. På et
tidspunkt droppede hun politikken og
valgte teologien. Hun begyndte at læse
teologi og er nu så langt, at hun efter
nytår starter på Pastoralseminariet og
snart er klar til at søge præstestilling.
Denne aften vil Charlotte fortælle lidt
om sin karriere og hvilke tanker og
overvejelser, der gjorde, at hun pludselig skiftede helt spor i sin livsbane.

Juletræstænding
1. søndag i advent
2. 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?

Familiejulegudstjeneste
med Luciaoptog

2. søndag i advent
9.december kl. 15 i Johanneskirken
Denne søndag giver en fin mulighed
for hele familien til at opleve, at julen
nærmer sig. Gudstjenesten indledes
med et luciaoptog af vores dygtige
pigekor. Derefter skal vi høre om
julens gode historier og synge sammen. Efter gudstjenesten er der gløgg
og æbleskiver.

Aftenens arrangement bliver det første i en række, hvor vi forhåbentlig kan møde
flere, der pludselig eller måske efter længere overvejelser skifter spor i livet.
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Kæmpen
Filmaften i Johanneskirken onsdag 27. februar kl. 19.30
Johannes Nyholm er instruktør på
denne svenske film, som også har et
lokalt præg, da der spilles petanque
i Karlslunde. Medvirkende er
Christian Andrén, Johan Kylén, Anna
Bjelkerud, Linda Faith med flere.
30-årige Rikart er både autist og svært
deform. Han bor på plejehjem, da
hans mor gav ham væk, da han var
helt lille. Nu sætter Rikart alt ind på
at vinde sin mors kærlighed igen,

og han er overbevist om, at en sejr i det
nordiske mesterskab i petanque vil gøre
udslaget.
Filmen handler rigtig meget om tro, men
også om venskab. En varm film med en
overraskende slutning, og film skal stadig ses i Johanneskirken.
Efter vi har set filmen, er der en kop
kaffe og mulighed for en snak om filmen.

Gospelkoncert
Søndag 20. januar kl. 15 – 17 i Johanneskirken
Oplev et brag af en gospelkoncert, når Grace fra
Karlslunde Strandkirke og Greve Gospelsingers fra
Greve frikirke optræder sammen med Koret Jacobs
Ladder fra Solrød frikirke. Korene optræder i første del
af koncerten hver for sig for så i anden del af koncerten,
efter en lille pause, at optræde som et stort kor med fuld
power. Lions Club er arrangør, og der tages entré til fordel for deres sociale arbejde. Greve sogns Menighedspleje
sælger forfriskninger i pausen.

Diakoniens dag
Søndag 3. februar kl. 11 i Johanneskirken
Vi begynder med gudstjeneste kl. 11 og et let traktement.
Derefter forventer vi at få besøg af Center for Ludomani,
der vil fortælle om deres arbejde for at hjælpe mennesker,
der kommer i klemme med spil af den ene eller anden
slags. Centret har gjort en banebrydende indsats for at
få de store problemer med spil sat på dagsordenen i
Danmark.
Vi bliver bombarderet med opfordringer til at spille fra
alverdens spiludbydere. Fristelsen er stor. Nye computerspil, gaming m.m. kan også fange folk i en grad, så
de bliver helt væk i det, også der kan det koste formuer.
Center for Ludomani har afdelinger i København, Odense
og Aarhus og er en del af KFUMs Sociale arbejde.
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Nyt boligbyggeri i
Greve Sogn
Medarbejderne ved Greve Kirkegård
har bygget nogle fine enfamiliehuse.
Det er nu planen, at kirkens juniorklub
skal male og dekorere husene, så de er
indflytningsklar inden jul.
Juniorklubben består af børn fra 3. til 6.
klasse, og de glæder sig til at komme i
gang med arbejdet. De små træhuse vil
blive sat op i Kirkeskoven ved Greve
Kirke. Her kan mindre fugle trygt yngle
i sikkerhed for større rovfugle, så vi forhåbentlig får et rigt fugleliv i området.

Sogneeftermiddage i Johanneskirken
Fredag 28. december kl. 11.00

Tirsdag 29. januar kl. 14.00

Tirsdag 26. februar kl. 14.00

Julefest

Reservemor i
Afghanistan

Bjergtagende
oplevelser

Vi får besøg af årets
helt i 2009 Ruth Brik
Christensen, der holder et levende og
medrivende foredrag
om sine oplevelser
som forstående og lyttende ”mor” for udsendte danske soldater.
Som leder af KFUMs soldaterhjem har Ruth
både været med de danske soldater i Irak,
Libanon og senest i Afghanistan i 2013.
KFUMs soldaterhjem er et civilt fristed fra
den militære hverdag, hvilket giver mange
gode oplevelser med soldaterne. Foredraget
ledsages af billeder, der illustrerer historierne på en levende måde.

Sognepræst Kjeld-Ole Munk var i sommer på en rejse, som ikke mange oplever, nemlig en vandretur i den høje del
af Atlasbjergene. Denne eftermiddag
skal vi opleve Atlasbjergene i deres
vælde, små isolerede berberlandsbyer,
hvor tiden står stille, og hvor hvide
mennesker næsten
er ukendte. Vi skal
også opleve golde
bjerge, hvor mulddyret er eneste
transportmiddel,
og vand er noget,
man skal passe på.
En eftermiddag
med billeder og
fortælling.

Julefesten for sognets ældre
begynder med en julegudstjeneste. Derefter er der julemiddag og dans om juletræet. Lidt
juleknas og en kop kaffe hører
også med sammen med lidt underholdning. Tilmelding kan
ske fra onsdag 5. december kl.
12.30 i Johanneskirken. Der er
begrænset plads, så hurtig tilmelding tilrådes.
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Sang og musik
Torsdag 6. december kl. 19.30 i Johanneskirken

Onsdag 16. januar kl. 19.30 i Johanneskirken

Julekoncert med
Greve Harmoniorkester og
sopranen Angelica Asp

Nytårskoncert med
Thomas Koppel m.fl.

En stemningsfuld og festlig optakt til julen - en koncert, der
med garanti kan medvirke til
at skabe julestemning, hvad
enten man nu er til den klassiske, traditionelle julemusik
eller den mere moderne.
Søren Banjomus er ikke på
programmet, men det er lutter populære toner, der bliver
præsenteret, og mon ikke
den svenskfødte sopran har
et indslag eller to fra vores
naboland? Koncerten spilles til fordel for Greve Sogns
Menighedpleje, der har brug
for god støtte op til julen.

Torsdag 13. december kl. 19.30 i Johanneskirken

Julekoncert
Kom i julestemning med Greve Sogns Pigekor og
Grevekoret i samarbejde med Tunekoret. Se og hør et
smukt Luciaoptog, hør uddrag fra Händels Messias m.m.
og syng med på fællessalmerne.
Koncerten kan også høres i Tune menighedscenter søndag
den 16. december kl. 16.

Søndag 3. februar kl. 19.30 i Johanneskirken

Kyndelmissekoncert
med Flute choir
Zealand og
ensembler fra MGK
Sjælland og Greve
Harmoniorkester.
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Oplev en festlig nytårskoncert med tenorerne Jonathan
& Thomas Peter Koppel,
sopranen Carina Tybjerg
Madsen og pianisten Louise
Schrøder. Aftenen vil byde
på en oplevelse i alt godt
og festligt fra operaens og
operettens verden, krydret
med andre forskellige musiske perler.

Fredag 1. februar kl. 19.30 i Johanneskirken

Koncert med
Scandinavian Brass Quintet
Scandinavian Brass Quintet består af 5 messingblæsere, der alle
er erfarne solospillere. Ønsket om at spille kammermusik på et
højt niveau har bragt dem sammen. Ensemblets grundsten var
ønsket om en hommage-koncert for DR Symfoniorkesterets nu
afdøde chefdirigent Rafael Frühbeck de Burgos. Dette resulterede i en Spaniensturné i foråret 2015.
Efterfølgende har ensemblet spillet 15-20 koncerter årligt i indog udland. Repertoiret spænder vidt - lige fra Gabrieli over
Bernstein til nutidige komponister. Scandinavian Brass Quintet
søger hele tiden musikalske udfordringer. Det er vigtigt for
ensemblet, at publikum føler sig som en del af koncerten og ikke
bare er tilhørere, men
medspillere.
Kvintetten består af:
Michael Frank Møller trompet,
Karl Husum - trompet,
Lasse Mauritzen – horn,
Lars Hastrup
– trombone og Thomas
Røisland – tuba.

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
Træffes mandag, torsdag og fredag.

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. 41 20 50 26, lost@km.dk
Træffes tirsdag og torsdag kl.10-11

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
Morten Wittenkamp
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 (ansv.), Kirsten Dandanell, Ellen Andreasen, Christian Bryld og Kjeld-Ole Munk.
Næste kirkeblad udkommer i slutningen af januar 2019. Materiale til kirkebladet indleveres på kordegnekontoret inden 22. januar 2019.

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 kl. 17.00,
onsdage 16. januar og 13. februar 2019.

www.grevesogn.dk
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Et udvalg af julearrangementer i
Greve sogn
Julekoncert med
Greve Harmoniorkester
Torsdag 6. december kl. 19.30 i
Johanneskirken

Familiejulegudstjeneste med
Luciaoptog

Juledag
Tirsdag 25. december
Kl. 9 i Greve kirke
Kl. 11 i Johanneskirken

2. juledag, Skt. Stefans dag

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

Onsdag 26. december
Kl. 9 i Johanneskirken
Kl. 11 i Greve Kirke

Julekoncert med egne kor

Nytårsgudstjeneste

Torsdag 13. december kl. 19.30 i
Johanneskirken

Tirsdag 1. januar
Kl. 11 i Greve Kirke

Juleaftensgudstjenester

Hellig3kongers aften

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

Lørdag 5. januar
kl. 19.30 i Greve Kirke
Se i kirkekalenderen for øvrige gudstjenester og arrangementer i julen.

