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Hvordan tilgiver jeg?
Vi har alle på et eller andet tidspunkt i livet oplevet, at nogen har
gjort noget dumt, som har såret os,
og vi har alle stået i en situation,
hvor vi selv har begået en fejl og har
haft brug for andres tilgivelse. Det
kan være en stor udfordring at tilgive andre, især når personen ikke
oprigtigt angrer og siger undskyld.
Måske er det også svært, fordi vi
tror, at tilgivelse betyder, at vi accepterer den andens opførsel.
Tilgivelse er vejen til fred
Dengang apartheid blev afskaffet
i Sydafrika, havde racediskriminationen sat sine spor, men den krænkede del af befolkningen valgte at
tilgive og indlede en forsoningsproces. Hævn og vrede fastholder lande
i konflikter og ødelægger forholdet
mellem mennesker. Tilgivelse er både
vejen til verdensfred og til indre fred.
Hvis du bærer nag, tapper vreden
dig mentalt og dræner dig for energi.
Vrede skaber stress og kan i værste fald svække din krop og gøre
dig syg. Når du tilgiver, betyder det
ikke, at du ser igennem fingre med
det, der er sket. Tilgivelse er først og
fremmest noget, som du gør for at
frigøre dig selv fra vreden og de negative følelser.
Jesus lærte os om tilgivelse
Judas forrådte Jesus, da han udleverede Jesus til Rådet, som dømte
ham til at blive korsfæstet. Judas forrådte Jesus med et kys, men Jesus tilgav ham med det samme. Den gang
en gruppe skriftkloge ville stene en
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kvinde for ægteskabsbrud (Joh 8,
3-11), sagde Jesus »Den af jer, der
er uden synd, skal kaste den første
sten på hende” og satte på den måde en stopper for deres hævnakt. I
Bibelen hører vi desuden om, hvorledes Jesus sad til bords med toldere
og syndere, folk som var udstødt af
samfundet på grund af deres handlinger. Jesus blev ved med at give
dem en ny chance. På samme måde
kan vi stadigvæk den dag i dag gå til
nadver i kirken om søndagen og få
Guds tilgivelse, og når vi bliver døbt,
vaskes tavlen ren, og vi bliver givet
syndernes forladelse på forhånd som
en gave, vi kan tage med os i livet.
Hvad kan vi selv gøre?
Hvad end det drejer sig om konflikter på hjemmefronten, chefen, der
forbigik dig i spørgsmålet om forfremmelse eller langt værre episoder,
så tror jeg, at tilgivelse er noget, som
vi kan træne.
Evnen til at kunne tilgive kan styrkes
ved, at vi bevidst arbejder hen mod
nye tankesæt. Det kan hjælpe os i
processen, hvis vi får sat ord på de
tanker, som nager os. Vi kan forsøge
at se på det, der er sket fra forskellige perspektiver.
Om selv at bede andre om tilgivelse
Det kræver selverkendelse at bede
andre om tilgivelse. Det befordrer, at
man indrømmer sine egne fejl. Det
kan være fristende at ignorere problemet eller at overbevise sig selv
om, at det var den andens skyld eller, at den anden er nærtagende.

Men det at søge tilgivelse er helende
for os som mennesker.
Hver gang vi sårer en anden og ikke
forsøger at rette op på skaden, mister
vi lidt af vores medmenneskelighed,
og skylden bliver en fast følgesvend,
der følger os som en skygge gennem
livet.
At kunne sige undskyld får dig til at
vokse som menneske i andres øjne,
selvom det ikke er sikkert, at den
anden er i stand til at tilgive. Måske
bærer den anden part også en del af
skylden for konflikten, men det er
hverken konstruktivt at presse andre
til at tilgive eller til at sige undskyld.
”Det er menneskeligt at fejle. At tilgive, det er guddommeligt” har poeten Alexander Pope engang sagt.
Nogle gange er smerten for stor til,
at vi mennesker kan tilgive, så er det
godt, at der er noget større, som kan,
at Gud kan tilgive. Vi kan altid bede
til Gud og fortælle om vore tanker.
Vi kan altid bede Gud om hjælp og
tilgivelse.
				

Linda Alsbæk

Børn og Unge
Minikonfirmand

Babysalmesang

Greve sogn tilbyder minikonfirmandundervisning til
3.klasserne fra Holmeagerskolen, Hedelyskolen og Damagerskolen. Vi lærer om kirken og kristendommen gennem
leg, fortælling, løb og kreative aktiviteter. Spørgsmål kan
rettes til Linda.

Der starter nyt hold til januar. Babysalmesangen foregår
i Johanneskirken og er et gratis tilbud. Undervisningen
varetages af Linda Alsbæk, som er musikuddannet.

Juniorklub
Klubben er et gratis
tilbud for børn fra 3.6.klasse. Vi mødes hver
onsdag kl. 14-15.45 i
Johanneskirken. Vi spiller boldspil og leger
forskellige lege. Vi hører
fortællinger og synger.
Desuden bruger vi tid
på kreative aktiviteter,
hvor vi bl.a. anvender
ler, maling, glas, stof og
andre materialer. Ind
imellem ser vi en god
film. Hver gang serveres der brød og frugt.
Spørgsmål angående
juniorklubben kan rettes
til Linda.

Kirke- og kulturmedarbejder Linda Alsbæk kontaktes på: kateket@grevesogn.dk
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Vidste du at:

Om prædikestol, om at prædike og et jubilæum
Prædikestolen i Greve fylder 400 år
her i 2017. Det regner vi i hvert tilfælde med, da vi ved, at Brix snedker i Roskilde fik betaling for prædikestolsopgangen. Vi ved også, at
Jacob Maler i 1617 fik 30 sletdaler for
at male og staffere prædikestolen.

sten at være hævet lidt, da man kan
have mere kontakt med menigheden.
Der skal prædikes i kirken, fordi
evangeliet er livsvigtigt. Det skal
fortælles og udlægges, så det bliver
nærværende, at vi oplever Jesus. Det
skal også prædikes ind i mange situationer. Der er en grund til, at vi har
faste tekstrækker. Det hindrer præsten i bare at tale om sine kæpheste.

Så vi er sikkert på rette spor, når vi
går ud fra, at prædikestolen er fra
1617. Dengang var den der i hvert
tilfælde.
Resten af historien om prædikestolen kan I få 24. september, hvor vi
fejrer jubilæet ved gudstjenesten
kl. 11 i Greve kirke. Efterfølgende
er der et lille traktement, og KjeldOle Munk vil derefter fortælle om
prædikestolen og dens historie.
Selvfølgelig skal jubilæet fejres ved
en gudstjeneste, hvor prædikestolen
bruges.
Hvad er en prædikestol? En prædikestol er jo egentlig en hævet plads i en
kirkes skib (oftest i sydsiden som den
også er i Greve kirke), hvorfra præsten taler til menigheden. Vi finder
tanken om prædikestolen helt tilbage
i Det gamle Testamente, f. eks. i Ezras
bog, hvor der står: ”Ezra, den skriftlærde, stod på en platform af træ, der
var lavet til formålet … Ezra åbnede
bogen i hele folkets påsyn, for han
stod højere end hele folket, og da han
åbnede den, rejste alle sig. … [Han]
læste tydeligt op af bogen med Guds
lov og forklarede meningen, så man
kunne forstå det, der blev læst” (Neh
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8,4-8). Det er da en flot definition på,
hvad en prædikestol kan bruges til.
Hvorfor ordet stol i prædikestol? Det
med stol går tilbage til katolsk tid,
hvor biskoppen sad i sin bispestol og
belærte om kristentroen (deraf ordet
lærestol), og navnet stol er så blevet
hængende, selv om præsten står op,
når han prædiker.
Hvorfor skal man have en prædikestol og hvorfor skal der prædikes
i kirker? I vores lutherske kirke er
prædikestolen langt på vej en praktisk indretning, som gør det nemmere for menigheden at se og høre præsten, men det er også rart for præ-

Det kunne jo være spændende at have prædikener fra Greve kirke gennem alle de 400 år, de har været der.
Det har vi desværre ikke. Men jeg
tror, de kunne fortælle rigtigt meget
om Greves mennesker gennem tiderne. De kunne fortælle om afhængighed af Jesus. De kunne sikkert også
fortælle om skiftende trends gennem
tiden. De kunne nok også fortælle
om meget forskellige præster og deraf meget forskellige fremførelser af
prædikerne. De ville sikkert også til
en vis grad fortælle noget om, hvilket samfund, de er holdt ind i.
Men selv om prædikestolen kunne
fortælle rigtig mange historier og oplevelser fra dens lange levetid, så tror
jeg stadigvæk, at det, den er mest
stolt af, er, at den har været redskab
for mange fortællinger om Jesus.
Og tænk, hvor mange mennesker
prædikestolen har oplevet gennem tiden. Det skal tælles mindst i
hundredetusinder.
Kjeld-Ole Munk

Pjerrot og livet set
med hvid vinkel
Tirsdag 19. september kl. 19.30 i
Johanneskirken
Kurt Flemming, Bakkens Pjerrot, fortæller
om at være Pjerrot og om livet som artist.
Om en svær skoletid. En 700 km. lang pilgrimsrute. Om, hvad der sker, når døden
kommer inden for døren. Om tro og tvivl.
Livet, som det er på godt og ondt. Livet set
med hvid vinkel.

Luther på 60 minutter
med Sigurd Barrett

Søndag 1. oktober kl. 13 og kl. 15 giver Sigurd Barrett koncert for hele
familien i Johanneskirken, Skoleholmen 9, Greve (v. Greve Station).
Pris: Billetterne koster 25 kr. og kan købes via Greve Biblioteks hjemmeside www.grevebibliotek.dk
I anledningen af 500 året for reformationen er kirkerne i Greve og Solrød
kommuner samt Greve bibliotek gået sammen om at arrangere en festlig
familiekoncert med Sigurd
Barrett og hans band. På 60
minutter fortæller Sigurd og
tøjdyret Snapper om Martin
Luther, Hans Tausen og
hvad reformationen betyder
for os i dag.
Koncerten er en festlig blanding af fortælling, sang,
musik og teater, og som
sædvanlig formidler Sigurd
historierne med både humor
og vid.
”Luther på 60 minutter”
er arrangeret af kirkerne i
Greve og Solrød kommuner
og Greve Bibliotek.

Teatertasken præsenterer

Skibbykrøniken
Onsdag 4. oktober kl. 19.30 i Johanneskirken
Poul Helgesen var arg modstander af reformationen, og i
1634 skrev han et skrift mod reformationen, den såkaldte
Skibbykrønike. Det uafsluttede skrift blev fundet muret
inde i væggen i Skibby kirke.
500 – året for reformationen bliver i år fejret efter alle kunstens regler. Vi glæder os over Martin Luthers tanker og
arbejde med teologi, gudstjeneste og salmer. Naturligvis var
og er der også modstandere af reformationen. Vi skal møde
både en stærk tilhænger og en arg modstander af reformationen. En spændende og anderledes rundvisning om reformationen – med indlagte overraskelser.
Der er plads til 75 personer.
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Studiekreds

Torsdage 28. september, 26. oktober
og 30. november i Johanneskirken
kl. 19.30
Aftener, hvor vi i fællesskab dykker
ned i nogle af
Matthæusevangeliets
tekster. Der er
plads til samtale
og eftertanke og
til at blive klogere på Jesu liv.
Aftenen sluttes
med en kop
kaffe.

Det sker i Greve sogn
Dato Tid Begivenhed 		
September

Kirke		Præst

Lø 2. 10:00 Konfirmation - Hedelyskolen

Johanneskirken Nadia Dyhrberg-Krantz

Sø 3. 09:00 12. s. e. Trin. - Højmesse

Greve Kirke

Christel Frederiksen

Sø 3. 11:00 12. s. e. Trin. - Høst-familiegudstjen. Johanneskirken

Christian Bryld

Sø 10. 09:00 13. s. e. Trin. - Højmesse

Johanneskirken

Christian Bryld

Sø 10. 11:00 13. s. e. Trin - Høstgudstjeneste

Greve Kirke

Ti 12. 14:00 Hyggeeftermiddag

Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk

Ti 12. 19:30 Koncert Anna Ring

Johanneskirken		

On13. 19:30 Vinderkoncert med

Johanneskirken

			

Ensemble Storstrøm

Sø 17. 09:00 14. s. e. Trin - Højmesse

Greve Kirke

Kjeld-Ole Munk

Sø 17. 11:00 14. s. e. Trin - Højmesse

Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk

Ti 19. 19:30 Pjerrot: Livet set med hvid vinkel Johanneskirken		
Sø 24. 11:00 15. s. e. Trin - Gudstjeneste.

Hyggeeftermiddage
i Johanneskirken tirsdage 12. september, 10. oktober og 14. november
kl. 14.00
En eftermiddag med fællesskab, oplæsning, sang, kaffe og lidt til. Kort
sagt hyggelige eftermiddage med
godt fællesskab.

			

Tema: prædikenstol - 400 år

Greve Kirke

Ti 26. 14:00 Sogneeftermiddag

Johanneskirken

To 28. 19:30 Studiekreds

Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk

Oktober
Sø 01. 09:00 16. s. e. Trin. - Højmesse

Greve Kirke

Christian Bryld

Sø 01. 13:00 Sigurd Barret: Musical om Luther Johanneskirken
		 15:00 Sigurd Barret: Musical om Luther Johanneskirken
On 04. 19:30 Skibbykrøniken ved Teatertasken Johanneskirken		

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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Sø 08. 09:00 17. s. e. Trin. - Højmesse

Johanneskirken

Christel Frederiksen

Sø 08. 11:00 17. s. e. Trin. - Højmesse

Greve Kirke

Christel Frederiksen

Ti 10. 14:00 Hyggeeftermiddag

Johanneskirken

Sø 15. 09:00 18. s. e. Trin. - Højmesse

Greve Kirke

Kjeld-Ole Munk

Sø 15. 11:00 18. s. e. Trin. - Højmesse

Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk

Sø 22. 09:00 19. s. e. Trin. - Højmesse

Johanneskirken

Christian Bryld

Sø 22. 11:00 19. s. e. Trin. - Højmesse

Greve Kirke

Christian Bryld

On 25. 19:30 ”Coret”

Greve Kirke

To 26. 19:30 Studiekreds

Johanneskirken

Sø 29. 09:00 20. s. e. Trin. - Højmesse

Johanneskirken

Sø 29. 11:00 Højskoledag

Johanneskirken		

Ti 31. 14:00 Sogneeftermidddag

Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk

Det sker i Greve sogn
Dato Tid Begivenhed 		
November

Kirke		Præst

Sø 05. 11:00 Allehelgensgudstjeneste
Sø 05. 16:00 Allehelgensgudstjeneste

Johanneskirken
Greve Kirke

Christel Frederiksen
Christian Bryld

On 08. 19:30
			
Sø 12. 09:00
Sø 12. 11:00
Ti 14. 14:00
On15. 19:30
Sø 19. 09:00
Sø 19. 11:00
Fr 24. 18:00

Bertel Haarder: Hvad kan vi bruge
Luther og Grundtvig til?
Johanneskirken
22. s. e. Trin. - Højmesse
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
22. s. e. Trin. - Højmesse
Johanneskirken
Christel Frederiksen
Hyggeeftermiddag
Johanneskirken
Tunekoret og Grevekoret
Johanneskirken		
23. s. e. Trin. - Højmesse
Johanneskirken
Christian Bryld
23. s. e. Trin. - Højmesse
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
Åbning af Kulturweekend
Johanneskirken

Lø 25.
Sø 26.
Sø 26.
Sø 26.
Ti 28.
To 30.

Kulturweekend
S. s. i kirkeåret - Højmesse
Kulturweekend
Koncert
Sogneeftermiddag
Studiekreds

12:00
11:00
12:00
15:00
14:00
19:30

Johanneskirken
Johanneskirken
Johanneskirken
Johanneskirken
Johanneskirken
Johanneskirken

Christel Frederiksen

December
Sø 03. 09:00 1. søn. i advent - Højmesse
Greve Kirke
Sø 03. 11:00 1. søn. i advent Minikonfirmandafslutning Johanneskirken
Sø 03. 16:00 1. søn. i advent - Juletræstænding Greve Kirke
Ændringer i prædikantlisten kan forekomme.

Christian Bryld
Kjeld-Ole Munk
Christian Bryld

Allehelgenssøndag
Søndag 5. november kl. 11 i
Johanneskirken og kl. 16 i Greve kirke
Denne dag holder vi Allehelgensgudstjeneste i Johanneskirken om
formiddagen og i Greve kirke om
eftermiddagen. Vi mindes dem, der
er døde fra os i løbet af året og sætter
fokus på
troen og
håbet om
et gensyn
på den
anden
side af
døden.

Søndags
eftermiddagskaffe i
Johanneskirken
Den mørke vintertid nærmer sig.
Som et lille lyspunkt i de lange søndag eftermiddage fortsætter vi hyggeligt samvær med kaffe og hjemmebag
på følgende søndage: 15. oktober og
19. november kl. 14.00-16.00
Ellen og Vivi

Høstgudstjenester:
3. september kl. 11.00 i Johanneskirken
Høst og familiegudstjeneste
Der er meget at sige tak for. Nogle gange er det godt
med et påskud, og høsten og høstgudstjenesterne er
sådan et håndgribeligt påskud. Det er ikke bare voksne, der har noget at sige tak for, så tag børnene med
og giv dem noget frugt eller grønt med, og så kan vi
fylde Johanneskirken med tak og glæde. Efter gudstjenesten har menighedsplejen lavet en lille høstfrokost.

10. september kl. 11.00 i Greve kirke
Høstgudstjeneste med efterfølgende friluftskoncert med
Greve Harmoniorkester kl. 13.00
Oplev den smukt pyntede Greve kirke i høstens farver, og
de gode høstsalmer, så er stemningen slået an til tak. Tak
for høst, tak for mad, hus og hjem, familie og meget mere.
Efter gudstjenesten har menighedsplejen lavet en lille høstfrokost. Når koncerten begynder kan man tage det sidste af
maden med ud. I tilfælde af regnvejr aflyses koncerten.

Ved begge gudstjenester holdes der efter frokost auktion over grøntsager.
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Højskoledag
Kristendom og film
Søndag 29. oktober kl. 9.00 - 15.30 i Johanneskirken
Program:
Kl.

9.00: Gudstjeneste med efterfølgende morgenkaffe

Kl. 11.00: Kristendom og film
Film er et fantastisk medie, der påvirker ganske meget. Det er et medie, der på en måde kaster begivenhederne eller tankerne lige ind i hovedet på os. Kan film også formidle kristne tanker? Ja! Gennem årene er der kommet utrolig mange film, både danske og udenlandske, der enten er påvirkede af kristendommen, eller fortæller kristne
historier eller tager kristne motiver eller etiske spørgsmål op. Vi får besøg af Ulla
Hjort Nielsen, som i det daglige er filminstruktør, producer og filmhistoriker. Hun arbejder til dagligt som producer i Filmforsyningen. Hun er kendt foredragsholder og er
desuden engageret i foreningen Kirke og Film.
Hun vil denne formiddag give os nogle hovedpointer i filmhistorien.

Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.15: Vi ser filmen: Kongens valg
Det er en film, hvor den kristne etik spiller en væsentlig rolle, selv om den kristne
baggrund ikke udbasuneres i filmen. Filmen var én af de fire film, der i år var indstillet til Gabrielprisen.
Filmen handler om tyskernes besættelse af Norge i april 1940. Det lykkes norske styrker at sænke den store tyske krydser Blücher. Regering og konge stilles over for et ultimatum: Fuld kapitulation eller krig. Kongen og regeringen flygter med tyskerne efter sig. Til sidst lægges ansvarets tunge byrde på kongen: Skal de kapitulere og spare
liv, eller skal de kæmpe for frihed og menneskeværd og ofre liv? Disse overvejelser
måtte kongen igennem, mens de flygtede over hals og hoved.
Filmen har danske Jesper Christensen i rollen som kong Haakon VII, og kronprins
Olav spilles af Anders Baasmo Christiansen.

Kl. 15.25: Kaffe og afslutning på dagen
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Månedens salmer
September: nr. 585:
Hvor der er tro på Gud
Oktober: nr. 407:
Nu står sjælen op af døde
November: nr. 571:
Den store hvide flok vi se

Bertel Haarder
om Grundtvig
og Luther
Onsdag 8. november kl. 19.30
i Johanneskirken
Mød mangeårigt folketingsmedlem og
tidligere minister Bertel Haarder, når
han vidende, vittigt og venligt sætter
fokus på, hvad vi kan bruge Luther og
Grundtvig til.

Sogneeftermiddage i Johanneskirken
Tirsdag 26. september
kl. 14.00

Tirsdag 28. november kl. 14.00

Erindringsture

Højtid, fest og
traditioner
Sæsonen indledes med en sensommergudstjeneste, og derefter er der hjemmelavet æblekage i menighedslokalet. Der
bliver også tid til at synge lidt
sammen.

Tirsdag 31. oktober kl. 14.00

Når man ikke må tro
Mange mennesker bliver forfulgt. Det
sker i hele verden. Denne eftermiddag
får vi besøg af en repræsentant for Dansk
Europamission. Selv om det hedder europamission, så arbejder de over hele verden. Vi får denne eftermiddag en spændende indføring i deres arbejde, men også
en påmindelse om, at vi faktisk har det
godt, mens millioner af kristne lider og
forfølges, fordi de er kristne.

Vi får besøg af Lise Ellevang Rasmussen, som nogle af jer husker, da hun
var organistvikar i juleperioden.
Hun vil fortælle om flere af de spændende projekter, hun er engageret i
inde i København. Erindringsture er
et projekt, som hjælper hukommelsen
lidt på vej, når den strejker lidt en gang
imellem. Så det bliver en eftermiddag,
der udvider horisonten for ting, I ikke
vidste fandtes, og mon ikke, vi også
kommer til at synge lidt?
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Sang og musik
Søndag 10. september 13.00 i Sognets Have ved Greve Kirke

Koncert med Greve Harmoniorkester
Alle er velkomne til at komme tidligere med sin madkurv og finde en
god plet, hvorfra man kan nyde musikken, der blandt andet er toner
fra musicals og film.
I tilfælde af dårligt vejr må vi desværre aflyse koncerten.

Tirsdag 12. september kl. 19.30 i Johanneskirken

Engelsk orgelmusik med Anna Ring
Johanneskirkens orgel vil blive udnyttet til fulde,
når organist Anna Ring spiller storslået musik fra
England. Musikken vil spænde fra det noble, højtidelige og smukke til det jævne og humoristiske. Hør
blandt andet uddrag fra Elgars pragtfulde orgelsonate i G-dur samt værker af bl.a. Vaughan Williams,
Ireland og Howells.

Onsdag 13. september kl. 19.30 i
Johanneskirken

Vinderkoncert Unge spiller Klassisk 2017
De 5 ekstraordinært talentfulde vindere af
konkurrencen Unge Spiller Klassisk 2017,
giver sammen med Ensemble Storstrøm
koncert i Johanneskirken. Johanneskirken
bliver en god ramme for de unge vindere
fra hele Region Sjælland. Kom og lyt og få
en afvekslende koncert på højt niveau.

Onsdag 25. oktober kl. 19.30 i Greve Kirke
er der koncert med det lokale kor ”Coret”. Coret er et rytmisk kor
for mænd og kvinder i alle aldre, hvis kerne består af veteraner fra
Greve gymnasiekor. Det rytmiske
repertoire krydres ind i mellem af
klassiske korsatser. Miriam Stonor
Billing er dirigent. Efter koncerten
er der en forfriskning i ”Stalden”.
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Onsdag 15. november kl. 19.30 i
Johanneskirken synger Tunekoret og

Grevekoret sammen
De to kor opfører
i fællesskab Erling
Lindgrens kantate
for blandet kor og
messingkvintet. Kantaten, som er i 5 satser,
blev skrevet til Danske folkekors landsstævne i 2012. Tunekoret og Grevekoret er
begge 4-stemmige blandede kor bestående
af sangglade mennesker, som fortrinsvis
synger klassisk musik, sange, viser og salmer. Korene er begge en del af de mange
aktiviteter ved kirkerne, som er åbne for
alle, der har lyst til at være med. Korene
medvirker i årets løb ved bl.a koncerter,
sangcaféer og særlige gudstjenester i
deres respektive kirker. Koncerten kan
også høres i Tune kirke søndag den 12.
november.

Kontaktannonce:
Grevekoret søger
modige mænd
Af en eller anden grund har korsang hos
mange fået et skær af noget kvindeligt,
men sagen er jo, at der til et godt blandet
voksenkor som Johanneskirkens er brug
for nærmest lige så mange mænd som
kvinder. Grevekoret søger derfor med
lys og lygte efter mænd, som kan synge,
og som ikke er bange for at befinde sig
i kvindeligt selskab. Nodekendskab og
erfaring med korsang er naturligvis en
fordel, men absolut ingen betingelse.
Henvendelse til korets leder, organist
Marianne Friis på tlf. 28 83 39 98.
Kom frit frem modige mænd!

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.

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. 43 90 68 93.
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 46 36 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, Christel Frederiksen og Kjeld-Ole Munk.
Næste kirkeblad udkommer i slutningen af november 2017. Materiale til kirkebladet indleveres på kordegnekontoret inden 20. oktober 2017.

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 13. september, 25. oktober og
29. november 2017.

www.grevesogn.dk
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Kulturweekend
- optakt til julen

Fredag 24. nov. kl. 18-20
Lørdag 25. nov. kl. 12-16
Søndag 26. nov. kl. 12-15
Koncert kl. 15

Kom og se

Kom og køb
Støt

Menighedsplejens Julehjælp

Kom og hør
Koncert med Greve Harmoniorkester

Læs mere på Greve sogns hjemmeside, se Sydkysten eller tag en flyer i kirken.

Læs mere på Greve sogns hjemmeside, se Sydkysten eller tag en flyer i kirken.

Greve Sogns Menighedspleje afholder

