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”Det forsømte forår”
Ingen, der har læst Hans Scherfig´s
roman ”Det forsømte Forår” eller
som har set filmatiseringen med en
mesterlig skuespillerpræstation af
Frits Helmuth, glemmer det igen. Et
stille drama skrevet imellem linierne
af hverdagens høfligheder og trivialiteter.
Romanen brænder sig fast med sin
evigtgyldige og hårrejsende fortælling om, hvordan mennesker kan
nedbryde hinanden gennem frygt og
chikane. Romanen fortæller om den
sadistiske lektor Blomme, som i sin
bitterhed over livet finder en perverteret glæde i at fratage sine unge
elever deres selvværd og livsmod.
Den ene dag er en elev inde i varmen,
og den næste dag er selv samme elev
udset til at være lektorens nye offer.
Ingen kan vide sig sikker, og derfor
forsøger alle at gå fri ved at bifalde
lektorens vanvittige opførsel. Sådan
fungerer et tyranni, både i det store
og i det små.

Men tryk avler som bekendt modtryk,
og oprøret ulmer blandt eleverne. Et
af lektor Blommes berygtede maltbolscher viser sig en dag at være forgiftet, og midt i bøjningen af de latinske
verber, falder lektoren død om.

skønhed folder sig ud i en vældig farvekomposition!

Romanen tager nu et tidsspring, og vi
møder eleverne, der siden er blevet
voksne, til en jubilæumsfest. Alle har
fået alvorlige og varige psykiske mén
og lever livet med et vagtsomt blik.
Alt sammen på grund af mødet med
den sadistiske lektor, dengang i det
forsømte forår.

Ligesom skaberværket folder også
evangeliet sig nu ud i et livgivende
forår og i opstandelse! I søndagsgudstjenesterne efter fastetiden hører
vi beretningen om den unge pige,
Maria, som får besøg af Guds engel,
Gabriel. Englen fortæller hende, at
hun skal føde Guds søn, en konge,
hvis herredømme, der aldrig skal
være ende på. Gud og menneske
skal mødes, og hele kristendommens
grundfortælling kan begynde.

Vinterens dybe stilhed, og nu denne
piblen af liv. Overalt mærker man
det, foråret! Krokustæpper, vintergæk
og erantis. Små forårsbebudere, der
forkynder os, at noget stort er ved at
ske! Liv og opstandelse lige for øjnene
af os! Af jord er du kommet, til jord
skal du blive, og af jorden skal du
atter opstå. Selv de hårdeste hjerter
begynder at tø, nu hvor skabelsens

Senere, når foråret står på sit højeste
og er ved at sprænges af en livsfylde,
som kun sommeren kan rumme, fortæller evangeliet os om Kristi død og
opstandelse. Denne stedfortrædende
død, som giver os den ”evige vår”,
som C. J. Boye skriver om i salmen
”Dybt hælder året i sin gang”, en
salme der har lydt i landets kirker
vinteren over.
Endnu et fantastisk udtryk for foråret
er det, når nye hold skønne konfirmander springer ud af vores kirker.
Med deres livsmod, energi, skrøbelighed og kraft minder de os alle
sammen om, at det spirende liv altid
finder en vej, selv op af den mest tilfrosne jord.
Lad os nu ikke forsømme dette
forår, men i stedet tage imod og
glædes over alt det mirakuløse og
overstrømmende liv, der kommer
til os som en gave fra både jord og
himmel.
Lars Oliver Stuhr
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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.

Babysalmesang

Juniorklub

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 ca. 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.

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. Hver gang serveres der lidt brød
og frugt eller lignende.

Efter undervisningen serveres der kaffe, te og brød. Der starter nyt hold 3
gange om året i januar, marts/april og september. Der er et begrænset antal
pladser på holdene. Tilmelding og spørgsmål kan rettes til Linda.

Spørgsmål vedrørende juniorklubben
kan rettes til Linda.

Kirke- og kulturmedarbejder, Linda Alsbæk, kan kontaktes på kateket@grevesogn.dk
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Skovkirkegård på Greve kirkegård
Alle er velkomne til at følge skovkirkegårdens udvikling i løbet af foråret.
Der vil senere komme en dato for
indvielsen af skovkirkegården.
I sidste nummer af kirkebladet skrev vi
med et glimt i øjet om et nyt boligbyggeri på Greve Kirkegård. Dette byggeri
med enfamiliehuse er nu færdigbygget. Kirkens juniorklub har dekoreret
og malet en række fuglekasser i meget
varierede farver og mønstre. Resultatet
er blevet flot. Fuglekasserne er nu
hængt op i Kirkeskoven ved siden af
kirkegården, og forhåbentlig flytter de
første nye beboere ind her til foråret,
og måske bliver der også stiftet små
fuglefamilier.
I løbet af 2019 får Greve Kirkegård to
nye typer urnegravsteder i den eksisterende skov på kirkegården. Arbejdet
er så småt begyndt med etableringen
af en sti i skoven, så man kan gå rundt
om gravene i skovarealet.
Til den første type urnegravsted vil
der i løbet af foråret blive lavet en
blomsterplads, som skal benyttes, da
der ikke må lægges blomster eller lignende i skovbunden. Der bliver place-

ret en mindesten ved blomsterpladsen,
hvor det vil være muligt at tilkøbe en
navneplade. Ved blomsterpladsen bliver der ligeledes placeret en bænk.
Den anden type urnegravsted vil
være med natursten, som bliver
anlagt i skovbunden med en tilhørende vase, som kan benyttes. Det vil
være muligt at være med til urnenedsættelse ved begge gravstedstyper.

Konfirmation 2020
Damagerskolen
Hedelyskolen
Holmeagerskolen
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Forårskonfirmation
Kristi Himmelfartsdag
Torsdag 21. maj
Sidste lørdag i april
25. april
Bededag
Fredag 8. maj

Efterårskonfirmation
Anden lørdag i september
12. september
Første lørdag i september
5. september
Fjerde lørdag i august
22. august

Går I en tur på kirkegården, så tag en
lille skovtur med og se om I kan finde
redekasserne. Det kan være en god
idé til en familieudflugt.
Kirkeskoven i sig selv er også ganske
velegnet til en lille vandretur. Der er
gode stier og fin natur, og frugt og
nødder må man gerne nyde.
Frank E. Larsen, kirkegårdsleder
og Kjeld-Ole Munk

25 år med kirkeklokkerne i Johanneskirken
vejede godt til, så tanken om, hvorvidt rebene nu også kunne holde,
meldte sig også.
Men det hele gik godt, og begge klokker kom op. Egentlig var placeringen
en nødløsning, for kirken var tegnet
med det fritstående klokketårn, som
vi har nu. Men man troede, der kunne
spares lidt penge ved den løsning, og
senere måtte man på grund af lyden
alligevel bygge det planlagte tårn.

I foråret 1994 stod jeg i det, der var
begyndelsen til det ottekantede tårn,
der ligesom binder Johanneskirken
sammen. Jeg kiggede op og så dækket, der var lavet som gulv for kirkeklokkerne oppe i tårnet. Ude i siden
var der lavet et kvadratisk hul med
en trælem i. Nede på gulvet i tårnet
stod to klokker på hver deres palle.
Trælemmen blev fjernet, og det lille
hul så ikke ud af meget, så tanken
meldte sig med det samme: Er det
muligt at få de store klokker op gennem hullet? Derudover var klokkebommen også sat på klokkerne, så de

Der støbes ikke kirkeklokker i Danmark, så klokkerne i Johanneskirken
er støbt af klokkefirmaet Petit &
Fritsen i Holland, mens det øvrige
udstyr som klokkebom, ringeværk
mm. er lavet af det danske firma
Kewest.
Kirkeklokker giver lyd fra sig, og lyden skal helst matche nabokirkernes
klokker. Derfor bestemmer man på forhånd, hvilken lyd/tone klokkerne skal
have. Den store klokke, som vejer 675
kg har tonen g1, og den lille klokke har
tonen a1, og den vejer 450 kg.
På klokkerne er der skrevet forskellige ting. Klokkernes data er angivet: Bygmester, byggested, kirkens
navn og årstal. Derudover er der en
tekst på hver klokke, som det daværende menighedsråd har valgt.

Det er to vers, der er skrevet af K. L.
Aastrup (1899-1980), der er en af de
mest kendte af de nyere salmedigtere.
Han boede efter sin pensionering i
Hundige.
Versene er hentet fra bogen ’133 evangeliesalmer’, der blev udgivet i 1969,
og de er begge hentet fra den samme
salme. En salme, der handler om, at
Jesus sender sine disciple ud for at forkynde det bedste budskab, der findes
til alle folk. Ønsket med versene er, at
Johanneskirkens klokker må kalde os
sammen til gudstjeneste og sende os
ud som vidner om dette evangelium.
Verset på den store klokke lyder:
Gå ud i alverden med Herrens bud
Og lad det kun frejdigt lyde;
Ja lær alt folket at frygte Gud
Og sig i hans nåde fryde!
Verset på den lille klokke lyder:
Gå ud til de mange med Herrens dåb
Og lad dem på navnet døbe;
Ja bring dem gaven af tro og håb,
som ingen for guld kan købe.
Vil du høre mere om Johanneskirkens
kirkeklokker og hele den spændende
historie, der ligger bag brugen af kirkeklokker, så mød op i Johanneskirken
onsdag 1. maj kl. 19.30
Kjeld-Ole Munk

Studiekreds
Torsdagene 28. marts 25. april og 23.
maj 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 denne periode skal vi bl.a. arbejde med Fadervor. Aftenerne sluttes af
med kaffe og lidt til.

Månedens salmer
Marts: nr. 498:

Gud, efter dig jeg længes.
April: nr. 197:

Min Gud, min Gud
Maj: nr. 515:

Fred i Jesu død vi skulle få

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 		
Marts

Kirke		Præst

Sø. 03. 09:00 Fastelavn
Højmesse
		 14:00 Fastelavnsgudstjeneste		
Sø. 10. 09:00 1. sø. i fasten
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
On. 13. 19:30 Koncert med trompet og klaver
Sø. 17. 09:00 2. sø. i fasten
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Ti 19. 19.30 Menighedsplejens årsmøde		
To. 21. 19:30 Sangaften		
Sø. 24. 09:00 3. sø. i fasten
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Ti. 26. 14:00 Sogneeftermiddag		
To. 28. 19:30 Studiekreds		
Sø. 31. 09:00 Midfaste
Højmesse
		11:00 - konfirmander medvirker Højmesse

Greve Kirke
Karin Jensen
Johanneskirken
Bente Lybecker
Johanneskirken
Lars Stuhr
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken		
Greve Kirke
Bente Lybecker
Johanneskirken
Karin Jensen
Johanneskirken
Johanneskirken		
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Greve Kirke
Lars Stuhr
Johanneskirken		
Johanneskirken		
Greve Kirke
Karin Jensen
Johanneskirken
Christel Frederiksen

April
Fr. 05. 19:30 Koncert med Katrine Gislinge 		
Sø. 07. 09:00 Mariæ Bebudelse
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Ti. 09. 19:30 Live-interwiev: Livsforandrende valg
To. 11. 19:30 Påskekoncert		
Sø. 14. 09:00 Palmesøndag
Højmesse
		 11:00 Gudstjeneste m. minikonf. afsl.		
To. 18. 11:00 Skærtorsdag
Højmesse
		17:00 Gudstjeneste med fællesspisning		
Fr. 19. 09:00 Langfredag
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Sø. 21. 09:00 Påskedag
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Ma. 22. 09:00 2. Påskedag
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
On. 24. 19:30 Sangaften		
To. 25. 19:30 Studiekreds		
Lø. 27. 10:00 Konfirmation		
		 12:00 Konfirmation		
		 14:00 Konfirmation		
Sø. 28. 09:00 1. s. e. Påske
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Ti. 30. 14:00 Sogneeftermiddag		

Johanneskirken		
Johanneskirken
Bente Lybecker
Greve Kirke
Lars Stuhr
Johanneskirken		
Johanneskirken		
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Greve Kirke
Bente Lybecker
Johanneskirken
Karin Jensen
Greve Kirke
Bente Lybecker
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Greve Kirke
Lars Stuhr
Greve Kirke
Karin Jensen
Johanneskirken
Karin Jensen
Johanneskirken		
Johanneskirken		
Johanneskirken
Christel Frederiksen
Johanneskirken
Christel Frederiksen
Johanneskirken
Christel Frederiksen
Johanneskirken
Lars Stuhr
Greve Kirke
Bente Lybecker
Johanneskirken

Det sker i Greve sogn
Dato Tid Begivenhed 		
Maj				

Kirke		Præst

On. 01. 19:30 Foredrag om kirkeklokkerne 		
Lø. 04. 11:30 Konfirmation		
Sø. 05. 09:00 2. s. e. Påske
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
On. 08		
Menighedsplejens forårstur
Sø. 12. 09:00 3. s. e. Påske
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Ti. 14. 19:30 Koncert med Operaakademiet		
Fr. 17. 09:00 Bededag
Højmesse
		 10:00 Konfirmation		
		 12:00 Konfirmation		
Sø. 19. 09:00 4. s. e. Påske
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Ti. 21. 19:30 Sangaften		
To. 23. 19:30 Studiekreds		
Sø. 26. 09:00 5. s. e. Påske
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Ti. 28. 14:00 Sogneeftermiddag		
To. 30. 10:00 Kr. Himmelfartsdag
			
Konfirmation		
		 11:00		
Højmesse
		 12:00 Konfirmation		
Juni		
Sø. 02. 09:00 6. s. e. Påske
Højmesse
		 11:00		
Højmesse
Ændringer i prædikantlisten kan forekomme.

Johanneskirken		
Greve Kirke
Christel Frederiksen
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken
Karin Jensen
Johanneskirken
Bente Lybecker
Greve Kirke
Lars Stuhr
Johanneskirken		
Greve Kirke
Karin Jensen
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken
Lars Stuhr
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken		
Johanneskirken		
Greve Kirke
Bente Lybecker
Johanneskirken
Bente Lybecker
Greve Kirke		
Johanneskirken
Greve Kirke
Johanneskirken

Lars Stuhr
Karin Jensen
Lars Stuhr

Greve Kirke
Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk
Kjeld-Ole Munk

Vær med til at samle håb ind søndag 10. marts
Vi mødes i Johanneskirken den 10. marts kl. 10. Senest kl. 13 slutter selve
indsamlingen.
Der er sket store klimaforandringer
verden over. Millioner af mennesker
er truet af sult og oversvømmelser, og
allerede nu må mange forlade deres
hjem for at finde mad og sikkerhed.
Derfor hjælper vi i Greve Sogn med at
samle ind for Folkekirkens Nødhjælp.
Vi søger indsamlere, som vil bruge et
par timer på at samle ind.

Efter indsamlingen serveres der kaffe,
te, saftevand og småkager. Hvis du
vil hjælpe, bedes du
henvende dig til Linda
Alsbæk på
kateket@grevesogn.dk,
helst inden onsdag 6.
marts, af hensyn til
planlægning af ruterne.

Fastelavnsgudstjeneste
for hele familien
Søndag 3. marts kl. 14 i
Johanneskirken
Kom udklædt til gudstjenesten og
vær med til at slå katten af tønden. Jo
flere udklædte, jo mere spændende.
Der vil være tønder til de forskellige
aldersgrupper. Efter gudstjenesten
serveres der fastelavnsboller.

Skærtorsdag

Torsdag 18. april i Johanneskirken
Nadver betyder egentlig aftensmad,
og nadveren blev skærtorsdag indstiftet ved påskemåltidet, som begyndte
kl. 18. Vi holder gudstjeneste kl. 17
denne torsdag og spiser så sammen
cirka kl. 18. Det
bliver ikke som
det oprindelige
påskemåltid, men
alligevel. Vi
tager hver især
lidt mad med og
skaber en dejlig
påskebuffet.
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Menighedsplejens forårstur onsdag, den 8. maj
Vi skal besøge Jesuskirken i Valby og Diakonissestiftelsen på Frederiksberg

Jesuskirken

Med inspiration fra mange gamle
sydlige kirker, arkitekt Dahlerups
fantastiske evner og brygger Carl
Jacobsens kærlighed for kristendommen og kunsten, skabtes Jesuskirken,
som den i dag kan ses på Valby
Bakke. Jesuskirken er bygget med de
gamle italienske katedraler som forbillede, dens dæmpede belysning og rigt
udsmykkede indre minder på ingen
måde om den almindelige hvidkalkede danske kirke, men derimod om
en sydeuropæisk katolsk katedral.

Diakonissestiftelsen
Efter omvisningen i kirken tager
vi med bus 45 til Diakonissestiftelsen,
hvor vi inden rundvisningen får serveret en frokostbuffet bestående af
varm ret, 3 slags pålæg, salatbar og
hjemmebagt surdejsbrød, dertil 1
sodavand eller øl. En rundvisning
på Diakonissestiftelsen tager dig på
en spændende historisk tur rundt i
de 150 år gamle, imponerende bygninger. Kom med bag kulissen og se
det hele indefra - hvordan de gamle
diakonisser boede, den nyrenoverede
kirke og alterbrødsbageriet. Bliv også
klogere på den moderne, rivende
udvikling med nybygget hospice og
opførelse af seniorboliger. Som afslut-

Vi fortsætter succesen og holder

3 sangaftener i foråret

Fællessang giver glæde og højt humør, så kom

torsdag 21. marts, onsdag 24. april og
tirsdag 21. maj, alle dage kl. 19.30,

hvor vi synger fra højskolesangbogen m.m. Vi
tilrettelægger et program til første halvdel af
aftenen, og efter en kaffepause bestemmer du,
hvad der skal synges.
Det foregår i Johanneskirken.
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ning bydes på kaffe/te ad libitum og
dagens kage.
Vi mødes på Greve Station kl 08.50
og tager toget kl. 09.01. Turen koster
130 kr., der betales ved tilmelding.
Transport er for egen regning.
Tilmelding og betaling sker på kordegnekontoret inden onsdag 1. maj.
Der er max. plads til 25 deltagere.
Eva Stentoft

Live-interview om livsforandrende valg i tilværelsen
Tirsdag 9. april kl. 19.30 i
Johanneskirken
Mød denne aften en herboende arabisk kvinde fra Israel, Badia Ballan.
Hun interviewes af journalist og forfatter Ivan Rod, der som ghostwriter
står bag en nylig udkommet biografi
om aftenens hovedperson. Vi skal
høre om hendes livsforandrende sporskifte i tilværelsen.
Derudover kommer
vi til at høre om
hendes tanker om
dagens Israel og den
tiltagende opsplitning i landet mellem
etniske og religiøse
grupper.

Johanneskirkens
klokker fylder 25!

Greve Sogns
menighedsplejes årsmøde

Onsdag 1. maj kl. 19.30 i Johanneskirken
Vi får besøg af Erik Kure, der var
klokkekonsulent dengang, hvor
Johanneskirkens klokker blev lavet
og sat op. Han vil fortælle lidt om
vore kirkers klokker, men han vil
også tage os ud på en længere rejse
og fortælle os om hele historien
om kirkeklokker og deres skæbne
op gennem historien. Han vil også
fortælle om kirkeklokkers lyd, og
hvordan man lydsætter klokker, så
lyden passer sammen.

tirsdag 19. marts kl. 19.30 i Johanneskirken
Vi har en aktiv menighedspleje med mange frivillige
i vores sogn. De står for mange aktiviteter og arrangementer. Her kan nævnes i flæng: Onsdagscafé,
Kulturweekend, julehjælp, forårstur, frokost ved høstfest
osv.
Navnet menighedspleje peger i retning af, at menigheden
skal plejes, altså hjælpes, når mennesker kommer i nød.
Årsmødet er en slags opsamling på det forløbne år. Der
aflægges formandsberetning og regnskab. Der er også
mulighed for en fri drøftelse af menighedsplejens arbejde.
Årsmødet rundes af med fællesskab om lidt mad.
Kjeld-Ole Munk, formand

Sogneeftermiddage i Johanneskirken
Tirsdag 26. marts kl. 14.00 i
Johanneskirken

Hanne Faldborg
vil på en humoristisk måde
sige noget om emnet ”Den
tredje alder – gør den til livets bedste”. Hanne Faldborg
er en kendt foredragsholder,
men har også skrevet flere
spændende slægtsromaner.

Tirsdag 30. april kl. 14.00 i Johanneskirken

På cykeltur med min
hjemmebyggede cello
Vi får denne eftermiddag besøg af Ida Riegels, der er
uddannet cellist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 2. maj 2019 tager hun sin cello på ryggen
og cykler ud af sin gadedør i København. 500 km og
en måned senere er hun fremme i Skagen. Vi er dog så
heldige, at hun tager cyklen frem et par dage tidligere
og besøger os. På denne cykeltur tager Ida ind og besøger forskellige steder og giver en lille koncert og fortæller undervejs.

Tirsdag 28. maj kl. 14.00 i
Greve Kirke

Gudstjeneste
og lagkage
Vi slutter forårssæsonen
af denne tirsdag med en
gudstjeneste i Greve kirke.
Efter gudstjenesten hygger
vi i ’Stalden’ med kaffe og
lagkage. Måske bliver der
også tid til at synge lidt
sammen.
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Sang og musik
Onsdag 13. marts kl. 19.30 i Johanneskirken

Torsdag 11. april kl. 19.30 i Johanneskirken

Musik for trompet og klaver
Fra Hartmann til Bentzon med
ved Christian Sebastian Deleuran Greve Harmoni Orkester og
og Benjamin Skydsgaard
Mathias Hammer
Christian Sebastian
Deleuran, trompet og
Benjamin Skydsgaard,
klaver har spillet sammen i tre år og opført
mange koncerter.
Benjamin på 19 år har
spillet i juniorakademiet på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium
og har derigennem
udviklet et opmærksomt klaverspil. Med
rødder i Tivoligarden har Christian Sebastian på 18 år udviklet en
blød trompetklang og et stort musikalsk overskud. Sammen med
Benjamins lydhøre toner fra klaveret bliver sammenspillet dynamisk og intuitivt.
Der kan høres musik af: Aratjunian, Bitsch, Bellstedt, Chopin,
Höhne og den danske Thorvald Hansen.

Fredag 5. april kl. 19.30 i Johanneskirken

Koncert med pianist
Katrine Gislinge
Katrine Gislinge har de sidste
3 årtier etableret sig som en af
Scandinaviens mest markante
pianister. Hun har spillet koncerter over det meste af Europa
og USA.
Mange kender hende nok som
dommer i DR 2 programmet
”Spil for Livet”. Koncerten sker
i samarbejde med Den musiske skole i Greve, hvor Katrine
holder kursus for klavereleverne. Hun spiller værker af
Beethoven, Debussy, Schubert
og Rachmaninoff.
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Med Mathias Hammer som konferencier
markerer Greve Harmoniorkester (GHO)
ved denne koncert 100 året for Niels Viggo
Bentzons fødsel. Suite Royal, som Bentzon
skrev til Hendes Majestæt Dronning
Margrethe og Livgardens Musikkorps i
anledning af, at hun tiltrådte som stabschef, er til lejligheden ominstrumenteret
efter aftale med den oprindelige arrangør,
nu afdøde klarinetist ved Livargardens
Musikkorps, Arne Ole Stein til GHO’s
besætning. Programmet fører os også tilbage til Niels Viggo
Bentzons oldefar, og undervejs bliver der tid til både spanske og
latinamerikanske rytmer. Mathias Hammer er især kendt fra DR,
hvor han både i radio og TV formidler klassisk musik med sin egen
kærlige og humørfyldte tilgang til musikken. Mathias har også stort
virke udenfor DR, og han spiller både traditionelle solokoncerter og
koncerter, hvor han kombinerer sine to kompetencer: Klaverspil og
musikformidling. Koncerten i Johanneskirken er den første, hvor
GHO samarbejder med Mathias Hammer.
Koncerten dirigeres af GHO’s faste dirigent Grith Hansen-Schwartz.

Tirsdag 14. maj kl. 19.30 i Johanneskirken

Festlig koncert med operaakademiet
Johanneskirkens traditionelle nytårskoncert med operaakademiets
kommende operastjerner, er i år flyttet til maj måned.
De studerende fra Det Kgl. Teaters operaakademi, er alle uddannede
sangere. Vi kan derfor garantere en festlig aften med musik af allerhøjeste kvalitet. Operaakademiet medbringer et bredt og varieret
program, med mange af de store sange fra operaens verden.

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
Christel Frederiksen
Lars Oliver Stuhr

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

Karin Skovbjerg Jensen
Tlf. 23 61 46 26, ksj@km.dk

Bente Lybecker

Tlf. 61 36 96 16, bly@km.dk

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

Organist
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 og Kjeld-Ole Munk.
Næste kirkeblad udkommer i slutningen af maj 2019. Materiale til kirkebladet indleveres på kordegnekontoret inden 22. april 2019.

Greve sogns menighedsråd

Henvendelse til Greve Sogns kontor eller formand Niels Høst, tlf. 21 74 33 47.
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 6. marts og 10. april og
torsdag 9. maj 2019.

www.grevesogn.dk
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Påske i Greve sogn
Påskekoncert

Langfredag

Torsdag 11. april
Johanneskirken

Fredag 19. april
Højmesse Greve Kirke
Højmesse Johanneskirken

19.30

Palmesøndag
Søndag 14. april
Højmesse Greve Kirke
Højmesse Johanneskirken

9.00
11.00

Påskedag
09.00
11.00

Skærtorsdag
Torsdag 18. april
Højmesse Greve Kirke
11.00
Gudstj. med fællesspisning
Johanneskirken
17.00

Søndag 21. april
Højmesse Johanneskirken
Højmesse Greve Kirke

09.00
11.00

2. påskedag
Mandag 22. april
Højmesse Greve Kirke
Højmesse Johanneskirken

09.00
11.00

Se i kirkekalenderen for
øvrige gudstjenester og arrangementer.

