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Hvorfor synger vi?
Én af de få sange fra min barndom,
som jeg stadig husker (og bruger!) er
Mogens Lorentzen’s ’Nord og syd og
øst og vest…’
Den er måske ukendt for nogle, men
for mig blev den vejen til at huske
rækkefølgen på månederne, forskellen på vore fire almindeligste kornsorter og verdenshjørnernes indbyrdes placering.
(Ugens 7 dage havde jeg styr på, før
jeg lærte sangen.)
I 1. klasse lærte vi også at synge alfabetet.
Nogle af de tyske forholdsords-remser havde også lidt melodi, som hjalp

til, at jeg huskede hvilke forholdsord, der styrede akkusativ, og hvilke
der styrede dativ.
Sådanne remser savnede jeg senere
hen på universitetet, da jeg lærte
latin og græsk!
Det er min erfaring, at dét, som
vi synger, sætter sig bedre fast i
hukommelsen. En gang vil jeg prøve
det af og spørge kirkegængerne ved
udgangen, om de husker dagens salmer – og om de husker, hvor evangelieteksten var taget fra!
Jeg er overbevist om, at de fleste af
os er således udstyret, at vi bedre
husker det, som vi har sunget, end
det, som vi har hørt sagt.
Måske fordi musikken har rytme…?
Måske fordi vi har taget ordene i
vores egen mund…?
Uanset hvad grunden er, giver det
mening, at vi bruger så meget tid på
at synge i kirken.
Det er en måde at fortære evangeliet på, at optage Guds historie med
mennesker i vores eget liv.
Sang er også festligt. Det er sandt, at
nogle salmemelodier ikke lige rammer nutidens poptone, men ikke
desto mindre findes der klassiske
salmer, som har bevaret deres popularitet og aktualitet gennem hundreder af år. Grubers melodi til ’Glade
Jul’ er fra 1818 og C. E. F. Weyse’s
melodi til ’Altid frejdig’ er fra 1838.
Jeg tror nok, de fleste ville protestere
vildt, hvis vi prøvede at poppe dem
op.
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Vi synger for at give udtryk for
vores følelser. Vi synger aftensange
for vores børn. Vi synger hjemmedigtede sange til sølvbryllupper og
fødselsdage. Sangen er et sprog, vi
låner, fordi det her er muligt at sætte
ord på ting, som ville lyde underligt
fladt, hvis vi prøvede at sige det.
Men det kan synges.
Derfor synger vi i kirken. Her låner vi
et sprog, som efterhånden (næsten)
kun bruges af professionelle, et
sprog, der stadig kan sige det, som
vi knap nok har ord for i det talte
sprog.
Det kan godt være, at vi hver især
tænker: ”Det her kunne da godt have
været udtrykt enklere”, men der er
altså mere pondus over ”Den signede dag med fryd vi ser”, end der
er over ”Go’mor’en…”
Sang er flot. Sang er pompøst. Selv
om verden er ved at drukne i kærlighedssange, bliver der stadig skrevet nye, og der skrives nye salmer.
Nogle af dem er glemt igen om nogle
år – andre kan tåle at slides på, men
alle salmer lever længere end prædikener. De ord, vi selv smager på,
sidder bedre fast i vores hjerner og i
vore hjerter.
Derfor synger vi i kirken, for vi ville
dø, hvis vi holdt op!
Christian Bryld

Børn og Unge
Babysalmesang

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.

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.

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 aktiviteter. Vi arbejder
med forskellige materialer, bl.a. glas, ler og lærred. Der
lægges stor vægt på fællesskabet. Ind imellem ser vi en
god film, og vi fejrer de forskellige årstider og højtider
med løb, lege, julefrokost, sommerudflugt og forskellige
andre aktiviteter.

Henvendelse til kirke- og kulturmedarbejder Linda Alsbæk: kateket@grevesogn.dk
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Højskoledag
Politik og kristendom
Søndag 28. oktober kl. 9.00 - 15.30 i Johanneskirken
Program:
Kl.

9.00: Gudstjeneste med efterfølgende morgenkaffe

Kl. 11.00: Kristendom og politik/samfund og kirke
Vi får besøg af professor i kirkehistorie, dr. theol Kurt Ettrup Larsen. Han er bl.a.
kendt for at skrive om nyere kirkehistorie i Kristeligt Dagblad og har en rigtig god
evne til at fremstille tingene på en forståelig måde.
Vi får i hans foredrag en historisk gennemgang af forskellige opfattelser af forholdet mellem kristendom og politik. Desuden får vi sat fokus på aktuelle problemstillinger. Hvor går grænserne for politikernes og samfundets reguleringer af tro og
etik, og hvor går grænserne for kristendommen/kirkens indblanding i det politiske?
Hvad betyder det, når Jesus siger, at vi skal give kejseren, hvad kejserens er og Gud,
hvad Guds er, eller når Paulus taler om, at vi skal adlyde vore myndigheder, og når
der samtidig tales om, at man i troens spørgsmål bør adlyde Gud mere end mennesker? Hvad betyder det, når Martin Luther talte om, at vi både lever i et åndeligt og
verdsligt regimente?

Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.15: To politikere i debat om formiddagens emne
Karen Klint, formand for Folketingets kirkeudvalg, og endnu en politiker får nu lov
i en gammeldags debat med mulighed for spørgsmål fra salen at diskutere dagens
emne. Ifølge Luther befinder politikerne sig i det verdslige regimente og har til opgave primært at beskytte samfundet mod alt ondt og nedbrydende. Hvad skal politikerne lovgive om, og hvad skal de ikke, når det drejer sig om tro og kirke?

Kl. 15.25: Kaffe og afslutning på dagen
Det er gratis at deltage, men vi skal bede om tilmelding
senest tirsdag 23. oktober til kordegnekontoret
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Syng sammen aftener
i Johanneskirken torsdag 13. september, onsdag 10. oktober og
tirsdag 20. november kl. 19.30
Mange af jer så sikkert fjernsyn og sang måske også med, da der i DR 2
var fællessang fra højskolesangbogen en hel dag. Vi vil ikke synge en hel
dag, men har dog sat tre aftener af i efteråret til, at vi kan synge sammen
og opleve sangens fællesskab. Det bliver også aftener, hvor vi kan få lidt
mere at vide om de sange, vi synger. Der vil også blive plads til både de
klassiske sange og salmer og så til nye og nyere ting. Der vil være mulighed for at prøve enkelte melodier af, som vi ikke er så vant til, men som
måske kan give kendte sange nyt indhold. Måske har nogen af jer stødt
på den gamle advarsel om, at fællessang kan virke stærkt vanedannende. Her er det ikke længere en advarsel, men en opfordring til at synge
med.
Der serveres en kop kaffe, og der kan du måske lære sidemanden eller
sidedamen at kende.

Kingo
- en salmedigter med bid i

præsenteret af biskop Erik Normann Svendsen
Johanneskirken tirsdag 18. september kl. 19.30
Tidligere biskop over Københavns stift og kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen ved rigtig meget om
den gamle salmedigter Thomas Kingo, der hører til vore
fire store salmedigtere. Erik Normann Svendsen er også
en rigtig god fortæller, og denne aften vil han fortælle
om Kingo og om hans salmer. Vi skal også synge nogle af
dem sammen.

Kedsomhed som
hindring eller springbræt?
Onsdag 7. november kl. 19.30 i Johanneskirken
Den moderne uro, rastløshed og tomhed er et kendt problem. Mange menneskers oplevelse af kedsomhed indgår
i det brogede billede af det moderne liv. Men hvordan
udholder vi oplevelsen af kedsomhed? Er kedsomhed
blot roden til alt ondt? Kan kedsomhed måske endda
blive stedet for fornyelse og kreativitet?
Foredraget går direkte
’i kødet på’ nogle af de
mest bærende forudsætninger for livet i dag.
Det giver interessante,
overraskende og ikke
mindst udfordrende
bud på, hvor vigtig kunsten at kede sig egentlig
er. Alt krydres med
humor og livsvisdom.
Foredragsholder er Jørn
Henrik Olsen, der er
foredragsholder, teolog
og billedkunstner.
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Studiekreds

Torsdagene 27. september, 25. oktober og 29. november kl.19.30 i
Johanneskirken
Mød Luthers Katekismus i en moderne udgave med plads til gode drøftelser af indholdet. Den lille katekismus
giver på ganske få sider en gennemgang af vores kristne tro. I september
er det de ti bud, vi kigger på. Aftenerne
sluttes af med kaffe og lidt til.

Menighedsmøde
Søndag 23. september i
Johanneskirken
Gudstjeneste kl. 11 og derefter
menighedsmøde kl. 12.15
Ved menighedsmødet orienterer
Menighedsrådet om, hvad der
sker i Greve sogn, og hvilke fremtidsplaner, der ligger. Samtidig vil
menighedsrådet meget gerne høre
om, hvilke tanker og ideer I har om
vores arbejde ud fra Greve kirke og
Johanneskirken. Desuden vil der
være lejlighed til at stille spørgsmål.

Onsdags
C A F É

Det sker i Greve sogn
Dato Tid Begivenhed 		
September

Kirke		Præst

Lø 01. 10:00 Konfirmation - Hedelyskolen 		 Johanneskirken

Lars Oliver Stuhr

Lø 01. 12:00 Konfirmation - Hedelyskolen 		 Johanneskirken

Lars Oliver Stuhr

Sø 02. 09:00 14. s.e. Trin. - Højmesse 		 Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk

Sø 02. 11:00 14. s.e. Trin. - Høstgudstjeneste

Greve Kirke

Lø 08. 12:00 Konfirmation - Damagerskolen 		 Johanneskirken
Sø 09. 09:00 15. s. e. Trin. - Højmesse 		 Greve Kirke
Sø 09. 11:00 15. s. e. Trin. - Høstgudstjeneste Johanneskirken

Christel Frederiksen
Christel Frederiksen
Christian Bryld
Kjeld-Ole Munk

To 13. 19:30 Fællessangaften 		 Johanneskirken
Sø 16. 09:00 16. s. e. Trin. - Højmesse 		 Johanneskirken
Sø 16. 11:00 16. s. e. Trin. - Højmesse 		 Greve Kirke
Ti 18. 19:30 Erik Norman Svendsen: ”Kingo”

Lars Oliver Stuhr
Christel Frederiksen

Johanneskirken

Sø 23. 09:00 17. s. e. Trin. - Højmesse 		 Greve Kirke
Sø 23. 11:00 17. s. e. Trin. - Højmesse 		 Johanneskirken

Christian Bryld
Christel Frederiksen

Sø 23. 12.15 Menighedsmøde		 Johanneskirken
Sø 23. 15:00 Koncert 		 Johanneskirken
Ti 25. 14:00 Sogneeftermiddagsgudstjeneste

Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk

To 27. 19:30 Studiekreds 		 Johanneskirken
Sø 30. 09:00 18. s. e. Trin. - Højmesse 		 Johanneskirken
Sø 30. 11:00 18. s. e. Trin. - Højmesse 		 Greve Kirke

Kjeld-Ole Munk
Lars Oliver Stuhr

Oktober
On 03. 19:30 Koncert 		 Greve Kirke
Sø 07. 09:00 19. s. e. Trin. - Højmesse 		 Greve Kirke
Sø 07. 11:00 19. s. e. Trin. - Højmesse 		 Johanneskirken

Christel Frederiksen
Christian Bryld

On 10. 19:30 Fællessangaften 		 Johanneskirken
Sø 14. 09:00 20. s. e. Trin. - Højmesse 		 Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk

Sø 14. 11:00 20. s. e. Trin. - Højmesse 		 Greve Kirke

Kjeld-Ole Munk

Sø 21. 09:00 21. s. e. Trin. - Højmesse 		 Greve Kirke

Christian Bryld

Sø 21. 11:00 21. s. e. Trin. - Højmesse 		 Johanneskirken

Christian Bryld

To 25. 19:30 Studiekreds 		 Johanneskirken
Sø 28. 09:00 22. s. e. Trin. - Højmesse 		 Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk

Sø 28. 11:00 Højskoledag 		 Johanneskirken
Ti 30. 14:00 Sogneeftermiddag 		 Johanneskirken

November
Sø 04. 11:00 Allehelgengudstjeneste 		 Johanneskirken

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

Sø 04. 16:00 Allehelgengudstjeneste 		 Greve Kirke
On 07. 19:30 Jørn Henrik Olsen: Kedsomhed
			

som hindring eller springbræt 		 Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk
Lars Oliver Stuhr

Det sker i Greve sogn
Dato Tid Begivenhed 		
November fortsat

Kirke		Præst

Sø 11. 09:00 24. s. e. Trin. - Højmesse 		 Johanneskirken
Sø 11. 11:00 24. s. e. Trin. - Højmesse 		 Greve Kirke

Kjeld-Ole Munk
Christel Frederiksen

Ti 13. 19:30 Koncert: ”The Sound of a Song” Johanneskirken
Sø 18. 09:00 25. s. e. Trin. - Højmesse 		 Greve Kirke
Sø 18. 11:00 25. s. e. Trin. - Højmesse 		 Johanneskirken

Lars Oliver Stuhr
Christian Bryld

Ti 20. 19:30 Fællessangaften 		 Johanneskirken

Månedens salmer
September: nr. 782,
Dig vandre vi så gerne med
Oktober: nr. 168,
Hyrden er én
November: nr. 549,
Vi takker dig for livet

Fr 23. 18.00 Åbning af Kulturweekend 		 Johanneskirken
Lø 24. 12:00 Kulturweekend 		 Johanneskirken
Sø 25. 11:00 S.s. i kirkeåret - Højmesse 		 Johanneskirken

Christel Frederiksen

Sø 25. 12:00 Kulturweekend 		 Johanneskirken
Sø 25. 15:00 Koncert: ”KOL-koret” 		 Johanneskirken
Ti 27. 14:00 Sogneeftermiddag 		 Johanneskirken
To 29. 19:30 Studiekreds 		 Johanneskirken

December
Sø 02. 09:00 1. søn. i advent - Højmesse 		 Greve Kirke
Sø 02. 11:00 1. søn. i advent 			

Minikonfirmandafslutning 		 Johanneskirken

Sø 02. 16:00 1. søn. i advent - Juletræstænding Greve Kirke
Ændringer i prædikantlisten kan forekomme.

Allehelgenssøndag
4. november
Johanneskirken kl. 11.00
Greve kirke kl. 16.00
Denne søndag bruger vi specielt til at
tænke på og mindes de mennesker,
som har været hos os og har sat deres
spor i vores og andres liv. Vi bruger også søndagen til at give plads
for tro, håb og tak med tanke på, at
døden ikke er det sidste.
Efter begge gudstjenesterne byder vi
på en kop kaffe.

Høstgudstjenester
I Greve kirke søndag 2. september 		
kl. 11 og i Johanneskirken søndag
9. september kl. 11.
I Greve kirke har gudstjenesten
et klassisk forløb, mens den i
Johanneskirken er familievenlig.
Der må man gerne tage lidt frugt og
grønt med til gudstjenesten. Selv om
høsten er blevet mindre end vanligt,
så er det stadig vigtigt at sige tak for
alt det, vi får til livet gennem sang
og ord. Det beriger afgjort livet at tage sig tid til at minde hinanden om,
at livet ikke er en selvfølge. Vi er afhængige af Guds gaver gennem menneskeligt arbejde og aktivitet. Efter begge gudstjenester har folk fra menighedsplejen lavet frokost til os.
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Greve Sogn Synger
De seneste år har der været et øget
fokus på den gavnlige effekt af sang
og musik. Man har f.eks. fundet ud
af, at når man synger, danner man
flere af de hormoner, der får os til at
føle os godt tilpas. Man får styrket
lungerne og åndedrættet, og man
får en større fællesskabsfølelse af at
synge sammen. Det er altså ikke kun
musikaliteten, der bliver trænet, men
også på andre målbare parametre
viser forskning en positiv effekt.
Nogen spiller måske selv et instrument, men alle har på et eller andet
tidspunkt dyrket musik igennem fællessang. Tænk bare på lejlighedssange
og oplevelsen af, at det at synge kan
løfte humøret, trøste og glæde og føre
til en større grad af fysisk velbefindende.
I Greve sogn er der rig mulighed
for at være med i forskellige former
for fællessang. Til alle gudstjenester er fællessang en væsentlig del,
og i løbet af sommeren har man i
Johanneskirken kunnet deltage i sommermorgensang hver tirsdag kl. 9.
I efterårs- og forårssæsonen fortsætter
vi med at dyrke sangglæden i form
af en række sangaftener. Hver sangaften er opdelt, så den første halvdel
er planlagt ud fra et tema, og efter en
kaffepause til at klare stemmerne og
få sig en snak med sidemanden, er
der mulighed for at få hele forsamlingen til at synge med på lige præcis
ens egen yndlingssang eller salme,
når der i anden halvdel kan ønskes
frit fra sangbøgerne. Sangaftenerne
ledes af præster og organister.
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Hvis man har lyst til mere sang og
mere specifik stemmetræning, har
sognet 2 kor. Det ene er Grevekoret,
som er et blandet kor bestående
af ca. 20 sangglade mennesker og
deres korleder Marianne Friis. Koret
synger klassiske korsatser og gamle
og nye fortrinsvis danske sange, salmer og viser. Koret synger ved 4-5
arrangementer årligt, lejlighedsvis i
samarbejde med andre kor. Der øves i
Johanneskirken hver torsdag kl. 19-21
med efterfølgende hyggeligt samvær
over en kop kaffe. Kontakt gerne
Marianne Friis på tlf. 28 83 39 98 eller
mariannefriis@webspeed.dk for nærmere oplysninger. Der kræves ikke
optagelsesprøve, kun lyst til at synge
i koret.
Hvis man er en ung pige og elsker at
synge, har sognet et dygtigt pigekor.
Greve Sogns Pigekor har 23 medlemmer og er et lønnet kor, der forener
interessen for sang med et fritidsjob.
Pigerne kan starte, når de begynder
i 6. klasse, og mange vælger at blive
i mange år, indtil videregående studier tager til. Korets leder er Gorm
Valbjørn, som sammen med pigerne
får en masse store musikalske oplevelser. Der synges musik fra forskellige genrer - lige fra klassiske værker til
filmmusik, som ofte bliver lavet om
til flerstemmige ligesvævende værker, så de passer perfekt til pigekorets stemmer. Pigekoret synger hver
torsdag kl. 16-17.30 og er på arbejde
som sangere/korister til gudstjenester
1-2 gange om måneden. Derudover
er der koncerter, konfirmationer, korprojekter, sangaftener og andre arran-

gementer. Som medlem i pigekoret
bliver man en del af et socialt fællesskab med ligesindede. Man bliver
en dygtig sanger, og udover at man
lærer noder, rytmer og skærper koncentrationsevnen, så får man også et
ansvar i arbejdet. Her lærer og oplever pigerne, at de er nødvendige, for
at koret som helhed kan fungere.
Hvis man har lyst til at synge i pigekoret eller blot er nysgerrig, fordi
man ved, at sang og musik har en
frisættende, kulturdannende effekt på
børn og unge, så kan man skrive en
mail til Gorm Valbjørn på
gvalbjoern@gmail.com.
Til slut skal nævnes, at Greve Sogns
musikalske aktiviteter også byder
på jævnlige koncerter af professionelle musikere. Vi tilstræber et så
højt niveau som muligt, så man som
publikum kan læne sig tilbage, nyde,
opleve og blive inspireret.
Alle fællessangsaftener, koncerter,
gudstjenester m.v. står i kalenderen,
så hold øje her i bladet eller på
grevesogn.dk
Marianne Friis og Gorm Valbjørn,
organister

Forsoning i Børnehøjde

!

OBS

Torsdag 20. september kl. 14.30 i Tune
Menighedscenter, Tune Center 17, 4030 Tune.
Fælles Ydre Mission holder et arrangement for hele
Greve-Solrød Provsti. Generalsekretær i Israelsmissionen,
Arne Pedersen, medvirker og fortæller om freds- og forsoningsarbejdet i Israel blandt børn og unge med palæstinensisk og jødisk baggrund. Fra sommeren 2018 til sommeren 2019 støtter Greve-Solrød
Provstis Ydre Missions projekt
Forsoning i Børnehøjde. Herved
kommer børn fra både Israel og
Vestbredden på sommerlejre.
Over 300 børn og ledere er med
på lejrene, som skaber et helt
unikt rum for leg, læring og forsoning.

Støt Ydre Missions projekt
i Greve-Solrød Provsti
Hvert år arrangerer forsoningsorganisationen Musalaha
sommerlejre for børn i Israel og på Vestbredden. Målet er
forsoning i børnehøjde - håbet er at så små forsoningsfrø
i børnene, så de vokser op med en relation til den anden
part i konflikten og på den måde bane vej for fred og håb.
Hvert år samler Musalaha over 300 børn og ledere på lejrene, som skaber et helt
unikt rum for leg, læring
og forsoning. Når der i
provstiets kirker fra sommeren 2018 til sommeren
2019 samles ind til Ydre
Missions Projektet, går
det til Forsoning i børnehøjde.

Sogneeftermiddage Johanneskirken kl. 14.00
Tirsdag 25. september

Tirsdag 30. oktober

Sæsonstart med
gudstjeneste og
æblekage

Christianshavn –
Rundt i krogene

Er der noget bedre end at begynde en ny sæson sogneeftermiddage med en lille gudstjeneste?
Jeg tror det ikke, så er grundlaget lagt. Den hjemmelavede
æblekage ved det efterfølgende
samvær kan også lægge en god
grund, og begge dele hører med
denne sensommertirsdag.

Christianshavn fylder 400 år i år. Derfor
har vi bedt Kim Greiner om at fortælle
lidt om denne bydel, der både har lagt
navn til Huset på Christianshavn og
Christiania. Kim Greiner er oprindelig
skov- og landskabsingeniør, men er nu på
fuld tid globetrotter, forfatter, foredragsholder og guide. Christianshavn er fuld
af overraskelser med gamle huse, baggårde og miljøer. I foredraget kommer vi
rundt i krogene og skal se og opleve hele
herligheden.

Tirsdag 27. november

På togt med flåden og
Galatheaekspeditionen
Vi får denne eftermiddag besøg
af Eigil Andreasen, som er præst
på Stevns, men han har også været præst i Søværnet og var med
på den sidste Galatheaekspedition,
som sejlede ud for at foretage et
hav af videnskabelige undersøgelser. Eigil vil denne eftermiddag fortælle om sine mange oplevelser fra turene med søværnets skibe og Galathea ude i den
store verden.
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Sang og musik
Søndag 23. september kl. 15.00 i Johanneskirken

Tirsdag 13. november kl. 19.30 i Johanneskirken

Klaverromantik i luften

The Sound of a Song

Foto: Klaus Lyngby

Der er klaverromantik i luften, når pianistægteparret Ulf
Werner Nielsen og Charlotte Wested gæster Johanneskirken.
Tre af de førende romantiske klaverkomponister, Chopin,
Schumann og Liszt står på programmet, som afrundes
med en opfølgning af den romantiske koncertetudetradition med en etude fra 1984 af Christina Wagner Smitt. Efter
klaverundervisning hos henholdsvis Galina Werschenska
og Irma Christensen og guldmedaljer ved Berlingske
Musikkonkurrence fortsatte uddannelserne på Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium hos bl.a. Erik Starup, Stanislaw
Knorr, Karen Levinsen og Anne Øland. Efter Ulf Werner
Nielsens debut fulgte koncerter i ind- og udland sideløbende med pædagogisk virke på bl.a. Næstved Musikskole.
Charlotte Wested har siden 1988 været klaverlærer og akkompagnatør på Hørsholm Musikskole. Desuden har hun samarbejdet med samtidige komponister, hvis værker hun har
opført i Norge, Island og England.

Onsdag 3. oktober kl. 19.30 i Greve Kirke

Efterårskoncert
Traditionen tro holder det lokale kor ”Coret” en efterårskoncert i Greve Kirke. I år er det onsdag den 3. oktober kl. 19.30.
Coret synger fortrinsvis rytmisk musik, men krydrer også
deres program med klassiske korsatser. Efter koncerten er der
hygge og en forfriskning i ”Stalden”. Alle er velkomne til en
god og stemningsfyldt aften.
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The Sound of a Song er et
unikt genremøde mellem
den klassiske musik og jazzen. Sopran Ulla Abildgaard
og jazzsanger Clara Vuust
fortolker sammen nogle af
de uforglemmelige sange fra
musical- og filmverdenen som
blandt andre ”The Sound of
Music” og ”My Fair Lady”.
Det bedste af to musikalske
verdener forener sig, når de to
sangerinder fra hver sin ende af sangtraditionen mødes over
en fælles kærlighed til de smukke evergreens fra 30’erne og
40’ernes film, cabareter og musicals.

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
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 november 2018. Materiale til kirkebladet indleveres på kordegnekontoret inden 22. oktober 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 12. september, 24. oktober og
28. november 2018.

www.grevesogn.dk
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Kulturweekend
- optakt til julen

Fredag 23. nov. kl. 18-20
Lørdag 24. nov. kl. 12-16
Søndag 25. nov. kl. 12-15
Koncert kl. 15

Kom og se

Kom og køb
Støt

Menighedsplejens Julehjælp

Kom og hør KOL-koret
Søndag kl. 15

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

