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Bekymringskulturen er udbredt i
Danmark og har været det en del år.
Vi skal spise sundt, fedtfattigt og
økologisk. Kun ganske lidt slik –
og husk nu: Kun en sodavand eller et glas juice om ugen. Der er
sukker i, børnene bliver overvægtige. Vi skal motionere. Passe på
kemi i cremerne og penicillin i grisen. Klimaforandringer truer os.
Der er så meget at bekymre sig om.
Sygdom og død truer i horisonten. Selvfølgelig er det godt at spise
sundt og motionere. Det øger livskvalitetet og livsglæde. Men det kan
også kamme over i den forstand, at
sund kost og motion og bekymringer
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omkring fødevarer, kemi og forurening, kommer til at fylde alt for meget i hverdagen, så man i grunden
bliver et ufrit menneske, der ikke giver sig selv og sine børn lov at slappe af og bare være.
Der er også en modtendens i samfundet. Mennesker, der er trætte af
hele tiden at skulle leve op til idealer og krav i samfundet. Trætte af
alle bekymringerne om dette og
hint. Mennesker, der husker, at vi,
der er født i 60´erne og 70´erne, sad
på bagsædet af mors og far ikkesynede bil – uden sikkerhedssele. Vi
kørte også uden cykelhjelm og spiste
æggesnaps af rå ubehandlede æg.
Vores forældre røg glad og gerne
alle vegne – Cecil og Kings uden filter. Vi gik eller kørte selv i skole. Vi
gik selv ud og legede og fandt selv
hjem. De fleste af os overlevede rent
faktisk vores barndom. Selvom der
kom meget skidt til landet i 60´erne
og 70´erne i form af f.eks. stoffer, var
der også en mere afslappet og nysgerrig stemning. Man var ikke så
bange, så bekymret, som mange er i
dagens Danmark. Selvfølgelig skal vi
passe på os selv, vores børn og hinanden, men alt med måde. Det er et
godt udtryk, ikke? Vi skal ikke passe
så meget på, at vi glemmer at leve.
Uanset hvor ”rigtigt”, vi lever, kan
sygdommen ramme. Vi undgår ikke
at dø, uanset hvor meget vi bekymrer os. Nogle gange må vi gribe livet,
bare være her og ikke tage det hele
så tungt. Det skal nok gå.
Nu er det jo ikke kun i vores tid, vi

bekymrer os. Det gjorde man også
for 2000 år siden. Jesus advarer også om, at vi lægger en alen til vores
livsvej ved at bekymre os. Vi gør det
ekstra besværligt for os selv og hinanden, når vi bekymrer os alt for meget. Det betyder ikke, at vi bare skal
lade stå til. Alt med måde.
Hvorfor er vi blevet så bekymrede?
En del af forklaringen kunne være,
at vi i grunden føler, at vi står alene
med ansvaret for tilværelsen.
Så bliver man sårbar.
Vores grundfortælling er, at vi er
skabt. Vi er ikke selv skaberen, der
på egen hånd skal opretholde skaberværket.
Måske har vi i en eller anden forstand glemt det, glemt at regne med
Gud. Glemt, at vi er i hans hænder,
og at han har lovet at sørge for os i
livet og i døden. Det betyder ikke, at
lidelsen holder op med at være en
del af tilværelsen, men det betyder,
at vi ikke står alene med ansvaret for
livet og døden. Vi er omsluttet, vi er
i Guds hænder. Når vi lever, og når
vi dør.
Jeg ønsker for os alle sammen, at vi
holder op med at bekymre os så meget og i stedet forsøger at holde fast i
tillid til Gud og hinanden. Håbe det
bedste. Elske Gud og hinanden.
At leve mens vi gør det og dø med
fred!
Nyd livet – nyd foråret.
Christel Frederiksen

Børn og Unge
Babysalmesang

Minikonfirmand

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.

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.

Efter undervisningen serveres der
kaffe, te og brød.
Næste hold starter
den 9. april. Der er
et begrænset antal
pladser på holdet.
Tilmelding og
spørgsmål kan
rettes til kirke- og
kulturmedarbejder
Linda Alsbæk.

Juniorklub
Klubben er et gratis tilbud for børn fra 3. - 6.
klasse. Vi hører historier, leger forskellige
lege, synger sammen, spiller boldspil og
laver kreative ting. Ind imellem ser vi en
god film.
Spørgsmål vedrørende juniorklubben kan
rettes til Linda Alsbæk.

Ungdomskoncert med Five Guys in a church
Onsdag 14. marts er der koncert med bandet Five Guys in a church.
Five Guys in a church er en kvintet, som gennem de seneste år har leveret nutidig rytmisk musik til kirker, blandt andet ved konfirmandtræf i
Roskilde Domkirke de seneste tre år. Bandet består af en gruppe musikere med baggrund inden for KFUM og KFUK, som de seneste år har
gjort sig tanker omkring hvilke nutidige hits, der passer ind i kirken,
både hvad angår tekst, melodi og stemning. Koncerten henvender sig til
kirkens nuværende konfirmander og tidligere konfirmander samt andre
unge interesserede. Koncerten foregår i Johanneskirken og begynder kl.
19.00. Der er gratis adgang. Efter koncerten serveres der chips og sodavand.

Henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder Linda Alsbæk: kateket@grevesogn.dk
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Vidste du at…det er en god ting at
overveje kirkegård mens man lever

Vi har en meget smuk kirkegård i
Greve sogn. Selv om kirkegården er
en slags have for de døde, så gør det
ikke noget, at levende også besøger
den, går en tur og nyder stilheden,
roen, lader tankerne flyve og oplever
naturens liv på kirkegården. Det kan
man også gøre, selv om man ikke
har pårørende eller venner liggende
på kirkegården.
Det kan være svært at besøge kirkegården, for det bringer minder, sorg
og savn frem om mennesker, man
har kendt og været en del af. Men
på den anden side er det også en
vigtig proces at huske dem, man har
mistet. De har været med til at forme
jeres liv, men I har også været med
til at forme deres liv. Virkeligheden
er jo, at vi kan ikke leve uden hinanden. Derfor er det også rigtig godt,
at vi har vore kirkegårde, for så har
vi et sted at gå hen med vore tanker.
Netop det at have et sted, også når
døden har banket på, er vigtigt, for
stedet signalerer og fortæller, at det
menneske, som før var en konkret

4

del af familien eller vennekredsen,
ikke er blevet ukonkret eller glemt.
Vi skal jo huske på, at det ikke bare
er mig, der mister, når en af mine
kære dør, det er måske også børn,
børnebørn, gode venner og veninder.
Selv om ikke alle tænker det er vigtigt med et kendt sted, så er der et
større hensyn at tage.
Børn har for eksempel brug for at
kunne gå hen til konkrete steder,
når der tales om oldemor eller andre
familiemedlemmer. De har jo set
dem levende. Jeg har oplevet det
konkret med mine børn, hvor de
gerne ville vide og se, hvor deres
oldeforældre for eksempel ligger.
Kirkegårdene fortæller også historie. De fortæller stedets historie.
Hver sten fortæller en historie om
et menneske. Det kan være ord, det
kan være billeder eller tegn. Det
kan være kendt eller mindre kendt,
men stadig har det levede liv haft en
historie, som har givet noget videre i
samfundet.
Vi skal ikke glemme, heller ikke
vore døde.
Kirkegården
skifter udseende
efter årstiden. Om
vinteren ser man
de nøgne træer
og buske, mens
mange af gravstederne er pyntet
med gran. Det
fjernes om foråret,

og alting springer ud. Kirkegården
får farver, når kirkegårdens personale planter de mange flotte stedmoderblomster ved påsketid. Derefter
afløser den ene prydbusk den anden
med flotte blomster, så er det sommer. Man ser den frodige vækst og
stedmoderblomsterne erstattes af
sommerblomster efter gravstedsejernes ønske. Så mangler vi efteråret,
som også pryder kirkegården med
de stærke efterårsfarver. På den
måde er kirkegården også en årstidens have.
Vi oplever mennesker, der har passet
fx. deres forældres gravsteder, som
har haft svært ved det, hvis de flytter
væk. Derfor siger man til sine børn,
at man vil i de ukendtes/fællesgrav,
for børnene skal ikke have nogle forpligtelser.
På Greve kirkegård er der i dag masser af muligheder for gravsteder,
hvor kirkegården står for vedligeholdelse f.eks. med plade i græs. Tag
en tur på kirkegården, gå rundt og
se mulighederne. Spørg hellere end
gerne personalet, de vil altid hjælpe
og forklare, hvis I har spørgsmål.
I kan altid henvende jer på kirkegårdskontoret. Telefonnummer og
mail står på side 11 i dette blad.
En god ide er også at tale sammen
og skrive ønsker ned. Det kan hjælpe
jeres familie til at vide, hvad de skal
gøre, når døden indtræffer. Det er
også en god ide at tale om, hvorvidt
man vil begraves på kirkegården
med det samme eller om, man vil
brændes. Der er ikke noget der hedder, at man skal det, som flest gør.
Det er vigtigt, at det er ens egne
ønsker, som tilgodeses. Vi har i hvert
Fortsættes nederst næste side

Død og opstandelse
Efter Jul og Helligtrekonger skifter
kirkeåret fokus. Den næste store højtid er Påsken. Det er min fornemmelse, at Påsken ikke har helt den samme popularitet, som julen har.
Julen er en populær fest. Det er en
tid, vi forbinder med hygge og gaver
og veltilberedt mad. Med tid til at
dvæle i familiens skød og synge nogle af alle de julesalmer, vi kan (næsten) udenad.
Påsken handler derimod om
død og opstandelse. Og selv om
OPSTANDELSE er et godt ord, så er
det jo ikke til at komme uden om, at
døden er opstandelsens forudsætning. Og tanken om døden er ubehagelig for de fleste af os.
Det er nemt og hyggeligt at relatere til det nyfødte barn i krybben.
Væsentligt nemmere end at skulle
forholde sig til døden.
For uanset hvor meget vi prøver at
overbevise os selv og hinanden om,
at døden er den naturligste ting i
verden, så må de fleste af os alligevel
indrømme, at døden er noget, vi aldrig bliver helt fortrolige med.
Fortsat fra nederst side 4
tilfælde en tro på, at Vor Herre nok
kan samle stumperne, hvad enten vi
gør det ene eller andet, det har han
prøvet før. Man kan jo så overveje,
om man vil have en afsluttet handling på kirkegården, eller man hellere vil se rustvognen køre. Man kan
også overveje, hvad der virker mest
naturligt.
Det koster også noget at blive begra-

Jeg tænker nogle gange over, om
Jesus mon havde et mere afslappet
forhold til døden, end vi har. Som
Guds søn har han helt bestemt forstået mere af Guds plan, end vi andre måske helt har styr på. Ved flere
lejligheder trøster han disciplene og
indgyder dem mod, så de har ballast,
når de skal til at klare sig på egen
hånd.

Vi, som er blevet døbt til Kristus
Jesus, er døbt til hans død. Vi blev
altså begravet sammen med ham ved
dåben til døden, for at også vi, sådan
som Kristus blev oprejst fra de døde
ved Faderens herlighed, skal leve et
nyt liv. For er vi vokset sammen med
ham ved en død, der ligner hans, skal
vi også være det ved en opstandelse,
der ligner hans.

(Paulus’ brev til Romerne, 6. kap. v. 3-5)

Men man fornemmer også hans
trængsler og bekymring i tiden op til
langfredag.
Selv om Jesus var Guds søn – og selv

vet eller bisat, men Greve kirkegård
er en af de billigste i Danmark, hvis
man er medlem af folkekirken. Priser
kan fås på kirkegårdskontoret.
Greve Kirkegård er som noget nyt
kommet på en app, der hedder ”Find
Gravsted”. I appen kan man finde
Greve Kirkegård og slå op under
”Søg afdøde”. Så kan man finde
gravstedets placering med gravsteds-

om han troede fuldt og fast på opstandelsen – så var Jesus også helt
og fuldt menneske og gik med de
samme spekulationer og de samme
bekymringer, som vi andre går og
tumler med.
Også Jesus bekymrede sig forud for
sin død. Både Matthæus og Lukas
fortæller, at Jesus i bøn anråbte sin
far, om han kunne slippe – ”dog ikke
min vilje, men din vilje ske!”
Og selv om Jesus var Guds søn og
guddommelig, var dén død, han døde, ikke spor anderledes end vores
død. Jesus kender til alt dét, vi går
igennem i vores liv. Han har levet et
liv, præcis som vores – og han døde
en død lige som vores.
Vi oplever intet, som er ukendt for
Jesus. Og fordi vi er fælles med ham
i såvel død som i opstandelse, kan vi
stole på, at han kender til vores liv,
vores glæder, vores trængsler og vores håb.
Vi er aldrig alene – end ikke i døden
– og slet ikke i opstandelsen!
Christian Bryld

nummeret på telefonen. Derudover
kan man under ”Se takster” i appen
finde priser på de forskellige ydelser.
Ovenstående er ikke et svar på alle
spørgsmål, men en opfordring til
at tænke sammen og tale sammen også om de ting der uvilkårligt kommer til os alle. God arbejdslyst.
Frank Eberhardt Larsen og
Kjeld-Ole Munk
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Studiekreds

Torsdage 22. marts, 26. april og 31.
maj kl. 19.30 i Johanneskirken
Vi er ved at være færdige med Mattæusevangeliet, hvor vi er blevet klogere
på nogle af de ting, der er fortalt om
Jesus. Vi har fået talt om rigtigt
meget, og der er
blevet tid til at
hygge sammen
med kaffe og
lidt at spise til.
Det nye emne
er ikke på plads
endnu, men bliver helt sikkert
spændende.

Hyggeeftermiddage
Tirsdage 13. marts, 10. april og 8. maj
kl. 14 i Johanneskirken
Tid til fællesskab, tid til kultur med
oplæsning og sang, tid til hygge med
kaffe og lidt til. Kan du svare ja, så
kom forbi.

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 		
Marts

Kirke		Præst

Sø 04. 09:00 3. sø. i fasten
Højmesse Johanneskirken
Christel Frederiksen
		 11:00		
Højmesse Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
On 07.		 19:30 Orgelkoncert Martin Norddahl		 Johanneskirken
Sø 11. 09:00 Midfaste
Højmesse Greve Kirke
Christel Frederiksen
		 11:00		
Højmesse Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Ti 13. 14:00 Hyggeeftermiddag		 Johanneskirken		
Ti 13. 19:30 Menighedsplejens årsmøde			
On 14. 19:30 Ungdomskoncert		 Johanneskirken		
Sø 18. 09:00 Mariæ Bebudelse
Højmesse Johanneskirken
Lars Stuhr
		 11:00		
Højmesse Greve Kirke
Christel Frederiksen
Ti 20. 19:30 Fra sportsjournalist til trosjournalist Johanneskirken
To 22. 19:30 Studiekreds		 Johanneskirken		
Sø 25. 09:00 Palmesøndag
Højmesse Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
11:00		
Højmesse Johanneskirken
Christian Bryld
Ti 27. 14:00 Sogneeftermiddag 		 Johanneskirken		
To 29. 11:00 Skærtorsdag
Højmesse Greve Kirke
Christel Frederiksen
		 17:00 Aftengudstjeneste		 Johanneskirken
Lars Stuhr
Fr 30. 09:00 Langfredag
Højmesse Greve Kirke
Christian Bryld
		 11:00		
Højmesse Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk

April

Sø 01. 09:00 Påskedag
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Ma 02. 09:00 2. Påskedag
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Sø 08. 09:00 1. s. e. Påske
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Ti 10. 14:00 Hyggeeftermiddag		
On 11.		
Forårstur		
		 19:30 Skyld og skam		
Sø 15. 09:00 2. s. e. Påske
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
On. 18. 19.30 Hyldestkoncert for Mandela		
Sø 22. 09:00 3. s. e. Påske
Højmesse
		11:00		
Højmesse
			
med minikonfirmandafslutning		
Ti 24. 14:00 Sogneeftermiddag		
To 26. 19:30 Studiekreds		
Fr 27. 10:00 Bededag
Konfirmation
		 11:00		
Højmesse
12:00		
Konfirmation
Lø 28. 10:00		
Konfirmation
		 12:00		
Konfirmation
Sø 29. 09:00 4. s. e. Påske
Højmesse
		 11:00		
Højmesse

Johanneskirken
Christian Bryld
Greve Kirke
Lars Stuhr
Johanneskirken
Christel Frederiksen
Greve Kirke
Christel Frederiksen
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken
Christian Bryld
Johanneskirken		
Se side 8		
Johanneskirken Christian Roar Pedersen
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Greve Kirke
Christel Frederiksen
Johanneskirken
Greve Kirke
Christel Frederiksen
Johanneskirken
Lars Stuhr
Johanneskirken		
Johanneskirken		
Johanneskirken		
Greve Kirke		
Johanneskirken		
Johanneskirken
Lars Stuhr
Johanneskirken
Lars Stuhr
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk

Det sker i Greve sogn
Dato Tid Begivenhed 		
Maj

Kirke		Præst

On. 02. 19.30 Koncert		 Johanneskirken
Lø 05. 10:00		
Konfirmation Greve kirke
Lars Stuhr
Sø 06. 09:00 5. s. e. Påske
Højmesse Johanneskirken
Christel Frederiksen
		 11:00		
Højmesse Greve Kirke
Christian Bryld
Ti 08. 14:00 Hyggeeftermiddag		 Johanneskirken
To 10. 09:00 Kr. Himmelfart
Højmesse Greve Kirke
Lars Stuhr
		 10:00		
Konfirmation Johanneskirken
Christel Frederiksen
		 12:00		
Konfirmation Johanneskirken
Christel Frederiksen
Sø 13. 09:00 6. s. e. Påske
Højmesse Johanneskirken
Christel Frederiksen
		 11:00		
Højmesse Greve Kirke
Christel Frederiksen
Sø 20. 09:00 Pinsedag
Højmesse Greve Kirke
Lars Stuhr
		 11:00		
Højmesse Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Ma 21. 11:00 2. Pinsedag Pinse på Herrens mark - Mosede Fort
To 24. 19:30 Cafékoncert		 Johanneskirken		
Sø 27. 09:00 Trinitatis
Højmesse Johanneskirken
Christian Bryld
		 11:00		
Højmesse Greve Kirke
Christel Frederiksen
Tir. 29. 14:00 Sogneeftermiddag 		 Greve Kirke		
To 31. 19:30 Studiekreds		 Johanneskirken

Juni

Sø 03. 09:00 1.s. e. Trin.
Højmesse Greve Kirke
		 11:00		
Højmesse Johanneskirken
Ændringer i prædikantlisten kan forekomme.

Christian Bryld
Kjeld-Ole Munk

Skærtorsdag
29. marts kl. 17.00 i Johanneskirken
fejrer vi en hyggelig aftengudstjeneste, hvor skærtorsdags tekster vil
vække til eftertanke og erindring
om kirkens første måltidsfællesskab.
Allerede de første menigheder tog
Jesu ord om et mindemåltid alvorligt, og måltidsfællesskabet, hvor
alle bragte noget med til bordet, blev
fra kristendommens spæde start
en fast del af gudstjenestefejringen.
Måltidsfællesskabet udviklede sig
siden til den nadverfejring, vi kender
i dag fra vores gudstjeneste.
Til erindring om det oprindelige
måltidsfællesskab vil vi efter gudstjenesten spise sammen. Traditionen
tro bringer hver især en ret med til
fællesbuffeten. Drikkevarer kan medbringes. Der er desuden mulighed for
at købe øl og sodavand.

Vær med til at samle håb ind søndag 11. marts
Vi samler ind for Folkekirkens
Nødhjælp. Pengene går til mennesker
i dyb nød.
Greve sogn søger indsamlere, som vil
bruge et par timer søndag eftermid

Månedens salmer
Marts: nr. 174:
Jerusalem!
I dag din konge græder

dag på at samle ind. Interesserede
bedes henvende sig til Linda Alsbæk,
helst inden tirsdag 6. marts, af hensyn
til planlægning af ruter og frokost/
madpakker til indsamlerne.

Kontakt indsamlingsleder Linda
Alsbæk på kateket@grevesogn.dk

Konfirmation 2019
Damagerskolen

April: nr : 227
Som den gyldne sol frembryder

Hedelyskolen

Maj: nr. 298:
Helligånden trindt på jord

Holmeagerskolen

Forårskonfirmation
Kristi Himmelfartsdag
Torsdag 30. maj
Sidste lørdag i april
27. april
Bededag
Fredag 17. maj

Efterårskonfirmation
Anden lørdag i september
14. september
Første lørdag i september
7. september
Fjerde lørdag i august
24. august
7

Fra sportsjournalist
til trosjournalist
Tirsdag 20. marts kl. 19.30 i Johanneskirken
Rasmus Birkerod har i mange år været sportsjournalist.
Han startede en sportsredaktion op fra bunden på TV2
ØST – og har tidligere dækket Brøndby og FC København
for Viasat Sport. Midt i forberedelserne til et nyt sportsdebatprogram fik han en idé. Han ville i stedet lave et
debatprogram med præster. Det førte til det prisvindende
eksistensprogram Præstens Lektie. Siden har han været
optaget af at arbejde professionelt med tro, eksistens og
bibelhistorier. Få historien og hvorfor han mener, at det er
vigtigt at trosfjernsyn skal
være underholdende. Et
foredrag, der
handler om
fodbold, tro,
eksistens og at
turde lytte til
sig selv.

Skyld og skam
Onsdag 11. april kl. 19.30 i Johanneskirken
Vi slår blikket ned og
rødmer, når
vi skammer
os. Vi føler
os blottede,
det er pinligt.
Alle kender
følelsen, men
nogle er så
fyldt af skam,
at de skammer sig over, hvem de er. Skyld er skammens fætter og
de to følges ofte ad. Ansvaret skal placeres. Er det min
eller den andens skyld? Ofre for overgreb kan kæmpe
livet igennem med en skjult skam og en skyld, der er
placeret et helt forkert sted. I dette foredrag tager sognepræst Christian Roar Pedersen på vandring i grænselandet mellem skyld og skam og peger på, hvad vi kan lære
af kristendommens menneskesyn, når det gælder disse
grundfølelser.

Udflugt til Nordisk Film i Valby
Onsdag 11. april fra Greve station 8.50

Siden Ole Olsen i 1906 grundlagde Nordisk Film i en mose i Valby,
har selskabet bragt historier til live gennem levende billeder og
tv-shows. De første spillefilm blev indspillet med kulisser opstillet
i fri luft indtil 1908, hvor scene 2 blev indviet, opført i glas, da de
primære lyskilder var dags- og sollys. Scene 2 er i dag fredet som
verdens ældste filmatelier. På rundvisningen (varer halvanden
time) i filmbyen ser vi de gamle scener og kulisser, hører røverhistorier om finurlige filmtricks og ser den nye udstilling, der giver
en historisk rejse i den danske filmskat.
Efter rundturen går vi til restaurant
“Bones”, som byder på spareribs med bagt
kartoffel eller pommes fritter og salatbord. Hertil øl/vand eller et glas vin samt kaffe/te.
Herefter er der mulighed for at spadsere lidt rundt i Valby, måske i indkøbscentret “Spinderiet”
- eller også en rask tur i Søndermarken.
Turen arrangeres af menighedsplejen og koster 150 kr. pr. deltager, og transport er for egen regning. Tilmelding sker på kordegnens kontor senest onsdag 4. april. Max 30 deltagere.
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Velkommen til årsmøde i
menighedsplejen
Tirsdag 13. marts kl. 19.30 i Johanneskirken
Uden menighedsplejen vil Greve sogn mangle en social
og diakonal dimension. Jeg er stolt over at kunne skrive,
at Greve sogns menighedspleje gør en stor indsats i forsøget på at række en hjælpende hånd både menneskeligt
og økonomisk til vore medmennesker. Jeg kan nævne i
flæng: Julehjælp, konfirmationshjælp, akut hjælp, onsdagscafe, hyggeeftermiddage, ture, diakoniens dag,
frokoster ved gudstjenester, kulturweekend, søndag eftermiddagskaffe osv. Mange frivillige gør en kæmpeindsats
både ved arrangementer og ved at hjælpe med at få de
penge ind, vi skal bruge. Årsmødet er en slags status på
årets arbejde, hvor der er nogle formelle ting, som beretning, regnskabsaflæggelse og valg, men derudover er
der tid til snak og ideer. Årsmødet rundes af med et lille
traktement.
Kjeld-Ole Munk, formand for bestyrelsen

Pinse på Herrens Mark:
Guds mange stemmer
2. pinsedag dag 21. maj kl.
11 holder kirkerne i Greve og
Solrød en festlig friluftsgudstjeneste på plænen ved Mosede
Fort.
Lige som vi henvender os til
Gud på forskellige måder, taler
Han også til os.
I Bibelen læser vi, at Gud taler
til mennesker i drømme… i
syner… som en himmelsk stemme… igennem Jesus Kristus… eller på en helt 5. måde.
Undervejs i gudstjenesten bliver der lejlighed til at gå på
opdagelse i de opstillede pavilloner og med alle sanser
erfare, hvordan Gud med sine mange stemmer taler til os.
I tilfælde af regnvejr flyttes gudstjenesten til Karlslunde
Strandkirke, Karlslunde Mosevej 3, Karlslunde.

Sogneeftermiddage kl. 14.00
Tirsdag 27. marts i Johanneskirken

Tirsdag 24. april i Johanneskirken

En fortælling om fangekoret fra en sanger

Oplevelser fra brændpunkter
i Danmark og i Østeuropa

Vi får denne eftermiddag besøg af
Tom Hansen, som er en af dem,
der synger med i Fangekoret. Nu er
han løsladt, så han kan komme og
fortælle historien om, hvordan han
som bruger har oplevet og oplever
’Fangekoret’ og hvilken betydning,
det har haft for hans liv.

Vi får besøg af Hanne Severinsen, der er tidligere folketingsmedlem. Hanne har været engageret i mange
ting både i Danmark og internationalt.
Blandt andet er hun med i Den danske Helsinkikomité, som er en komité, der arbejder for at forbedre menneskerettigheder. Derudover har Hanne
Severinsen været i Ukraine
flere gange for også der at
skubbe på med demokrati
og menneskerettigheder.
Hanne Severinsen vil denne
eftermiddag fortælle fra sine
mange oplevelser.

Tirsdag 29. maj i
Greve kirke

Sæsonafslutning

Vi begynder med
en gudstjeneste i Greve kirke.
Derefter er der
kaffe og lagkage i
’Stalden’. Der bliver nok også plads
til at synge lidt.
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Sang og musik
Onsdag 28. februar kl. 17.00 i Johanneskirken

Onsdag 2. maj kl. 19.30 i Johanneskirken

Bösendorferflyglet

Koncert med den russiske
pianist Alexander Vaulin

En koncert uden for den egentlige
koncertrække. Elias Holm har ønsket
at få lov til at afprøve sit program
beregnet for en pianistkonkurrence på
Johanneskirkens flygel. Det har vi med glæde givet ham lov
til. Koncerten finder sted om eftermiddagen, hvor man kan
høre musik af bl.a. Mozart og Chopin.

Han er uddannet på Tjajkovskijkonservatoriet i Moskva og har en
lang koncertkarriere bag sig, først
i Rusland, Ukraine, Hviderusland
og de baltiske lande og siden
i Vesten, hvortil han flyttede i
1989. Han har indspillet adskillige CD’er for EMI og Classico
og sideløbende undervist ved
masterclasses og været medlem
af juryen ved konkurrencer for
unge musikere. Det er således en yderst erfaren musiker,
vi får besøg af. Han har desuden Bösendorfer som sit foretrukne instrument. På programmet i Johanneskirken er værker af Niels W. Gade, Debussy og den ukrainske komponist
Myroslav Skoryk.

med pianist Elias Holm

Onsdag 7. marts kl. 19.30 i Johanneskirken

Orgelkoncert med
Martin Norddahl
Aftenens orgelkoncert på
Johanneskirkens dejlige P. G.
Andersen orgel, byder på perler
fra forskellige tidsperioder. Vi skal
høre værker af nederlandske J.
P. Sweelinck, som repræsenterer
overgangen fra renæssancen til
baroktiden. J. S. Bach fra baroktiden og franske L. Vierne fra senromantikken. Slutteligt vil Martin
Norddahl improvisere. Efter
koncerten vil der være en lille forfriskning.

Onsdag 18. april 19.30 i Johanneskirken

Hyldestkoncert for Mandela
2018 er 100’året for Nelson Mandelas fødsel. I den anledning
har performancekoret, Papaya, som har specialiseret sig i
den Sydafrikanske sangtradition, udviklet et program, inspireret af Mandelas selvbiografi ”Vejen til frihed”. Det er en
koncert, iscenesat som en fortælling om Mandelas forvandling – fra hyrde i Sydafrika til frihedskæmper på frontlinjen,
fra fange på livstid til forsoningsmand og landsfader i det
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Torsdag 24. maj kl. 19.30 i Johanneskirken

Cafékoncert
Greve Sogns Pigekor og Grevekoret giver en lille intim
koncert i menighedssalen. Koncerten byder på dejlig
kormusik fra både den klassiske og rytmiske genre.
Efterfølgende er der caféstemning med kaffe og fællessange, hvor man frit kan ønske sin yndlingssang fra højskolesangbogen.
nye Sydafrika. Med sprudlende energi og musikalsk intensitet formidler Papaya
sange og fortællinger
om liv og kærlighed
og om at finde styrken
i det, der er større end
det enkelte menneske.
Papaya går lige ind i
hjerterne – hvad enten
publikum er fire eller
firs.

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. Træffes mandag,
onsdag, fredag kl. 8-10.

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

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 (ansv.) og Kjeld-Ole Munk.
Næste kirkeblad udkommer i slutningen af maj 2018. Materiale til kirkebladet indleveres på kordegnekontoret inden 22. april 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 kl. 17.00,
onsdage 14. marts, 18. april og 16. maj
2018.

www.grevesogn.dk
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Påskens gudstjenester

Palmesøndag

Gudstjeneste kl. 9 i Greve Kirke g
kl. 11 i Johanneskirken

Skærtorsdag

Gudstjeneste kl. 11 i Greve kirke
og kl. 17 i Johanneskirken med
efterfølgende buffet

Langfredag

Gudstjeneste kl. 9 i Greve Kirke og
kl. 11 i Johanneskirken

Påskedag

Gudstjeneste kl. 9 i Johanneskirken
og kl. 11 i Greve kirke

2. Påskedag

Gudstjeneste kl. 9 i Johanneskirken
og kl. 11 i Greve kirke

