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Forandring
Da jeg var barn, fortalte min mor mig
en historie om et lille træ, der svajede i vinden og et stort træ, der stod
standhaftigt fast. En dag kom der en
orkan og knækkede det store træ,
mens det lille træ overlevede ved at
være fleksibelt.
Der er én ting, som er sikkert her i
livet, og det er, at alting forandrer sig.
Folk håndterer forandring forskelligt
og i forskellige tempi, men når forandringerne kommer, er det vigtigt, at
vi er fleksible. Det er desuden altafgørende, at vi ikke ser os selv som ofre,
men bruger forandringerne som en
mulighed for at udvikle os.
Det er naturligt, at vi mennesker er
bange for det ukendte, men ofte er
selve frygten langt værre end det,
som vi i virkeligheden er bange for.
Derfor er det en god idé at give frygten et realitetstjek og spørge sig selv:
Hvad er det værste, der kan ske?
Nogle gange kan forandring også
have omkostninger, men frygten for
forandring bør ikke stå i vejen for, at
vi forbedrer os.
Paulus og Luther havde begge holdninger, der var anderledes for den tid,
som de befandt sig i. Dette affødte
vrede hos deres samtid og massiv forfølgelse. Luther måtte for en tid leve i
eksil, og Paulus måtte flygte fra land
til land og endte sit liv med fængsel
og dødsstraf. Forandringerne, som de
bragte med sig, havde høje personlige
omkostninger, men de førte noget
godt med sig for resten af verden.
Tro kan flytte bjerge. Det, som vi tror
om os selv og vores omgivelser, er
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afgørende for, hvordan vi filtrerer vore
sanseindtryk og hvad,
vi tror, der er muligt.
Overbevisninger kan
enten skabe barrierer
eller være enorme kraftressourcer. Hvis du
har et lavt selvværd,
vil du muligvis ikke
lægge mærke til alle
de påskønnelser, som
andre kommer med, og
hvis du mener, at noget
ikke er særligt vigtigt,
vil det være vanskeligt
for dig at motivere dig
selv til at kæmpe for
det, men ændrer du dit eget tankemønster, kan du nå langt.
Når vi vil ændre vore handlinger,
skal der en mental ændring til. Frem
for at se verden og vore egne evner
som noget stationært, bør vi flytte
fokus, så vi i stedet ser mulighederne,
og vi ser vore evner som noget, der
konstant kan udvikles. Det kræver
hårdt arbejde og vedholdenhed, at vi
ikke er bange for at fejle, men parate
til konstant at ændre strategi, indtil
det lykkes os at nå vore mål.
Selina Juul er personen bag Danmarks største frivillige landsdækkende bevægelse mod madspild, der
i dag tæller over 60.000 støtter. Hun
samarbejder blandt andet med EU
og FN. Selina sendte breve til 300
fonde og fik 300 afslag til Stop Spild Af
Mad, inden hun fik den nødvendige
opbakning. Jeg nævner hende som et
eksempel på vedholdenhed, fordi det

i dag særligt er klimaet, som er vores
helt store udfordring. For at skåne
Jorden, må vi ændre vores livsstil.
Selvom vi danskere er ét af de lande
i verden, der udleder mest CO2 per
indbygger, kan det være fristende
at tænke, at det er lige meget, hvad
sådan et lille land foretager sig set
i det store perspektiv, men hvis vi
ønsker at forandre verden, må vi starte med os selv. Vi har alle et ansvar
for at passe på Guds skaberværk og
sikre en fremtid for vore børn og børnebørn. Det er ikke morsomt at skulle
skære ned på flyrejser, oksekød, tøjforbrug eller andre goder, og det kan
virke skræmmende og vanskeligt at
skulle ændre sine vaner, men måske
kan selv dette føre noget positivt med
sig på det personlige plan, f.eks. et
sundere liv med fokus på andre værdier end de materielle.
		
Linda Alsbæk

Børn og Unge
Babysalmesang
Babysalmesangen foregår i Johanneskirken og er et gratis tilbud med
sang, dans, leg og motorisk træning.
Tilbuddet er rettet mod babyer fra
3-10 måneder i følge med deres mor,
far eller ”bedste”. Vi mødes 10 mandage kl. 10.30.
Undervisningen varetages af Linda
Alsbæk, som er musikuddannet.
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.

Minikonfirmand Juniorklub

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.

Klubben er et gratis tilbud for børn
fra 3.- 6.klasse. Vi mødes hver uge. 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 brød eller lignende.

Teenklub
Den første onsdag i måneden mødes
teenagere fra 7. klasse og opefter til
fællesspisning, en god snak om nogle
af de emner, der optager unge, film
og forskellige events. Det er gratis at
deltage. Interesserede bedes tilmelde
sig hos Linda Alsbæk.

Kirke- og kulturmedarbejder, Linda Alsbæk, kan kontaktes på kateket@grevesogn.dk
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Højskoledag
Hvad kendetegner sund og usund religiøsitet?
Søndag 27. oktober kl. 9.00 - 15.30 i Johanneskirken
Program:
Kl.

9.00: Gudstjeneste og efterfølgende morgenkaffe

Kl. 11.00: Sund og usund religiøsitet?
Sognepræst og rådgiver for Københavns biskop i religiøse spørgsmål
Niels Underbjerg vil i dette foredrag forsøge at trække nogle linjer op
for, hvad der er godt og sundt, og hvad der ikke er, når vi taler om
tro og religion. Er der nogle grænser, vi skal være opmærksomme
på, eller skal vi bare gøre, som vi har lyst til eller tror at vi har lyst
til? Hvad er kirkens opgave i dette religiøse supermarked?

Kl. 12.30: Frokost
Kl. 13.15: Kropssprog og kommunikation
Niels Krøjgaard begyndte med at optræde som tryllekunster. Siden har hans
mange foredrag og kurser mest handlet om menneskeligt kropssprog og kommunikation. Han betegner i dag sig selv som psykologisk entertainer. Han har
afsløret mennesker, der påstod at have overnaturlige evner og har stillet skarpt
på den meget omtalte udsendelsesrække i sluthalvfemserne: ”Åndernes magt”.
Niels Krøjgaard vil stå for den mere praktiske del af Højskoledagen og inddrage
deltagerne i konkrete eksempler på menneskeligt kropssprog og kommunikation
og i, hvordan det kan bruges som redskaber i f.eks. religiøse bevægelser.

Kl. 15.00: Kaffe og afslutning
Det er gratis at deltage, men vi skal bede om tilmelding
senest tirsdag 22. oktober til kordegnekontoret
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Kønsdebat
dengang og nu
Onsdag 18. september 19.30 i Johanneskirken
I 1960´erne handlede kønsdebatten meget om kvindernes rettigheder og kvindefrigørelse. I dag debatterer man også mændenes rolle i familien og i samfundet. På Bibelens tid havde man også en kønsdebat. Der var mange kvinder
blandt de nye kristne. Hvilken plads kunne de indtage i menigheden i et samfund, der ellers var styret af mænd? Hvad siger Bibelen om kvinderne? Det vil
Kirsten Bitsch Lang fra Israelsmissionen gøre os meget klogere på.

Kom og
syng dig glad
De populære sangaftener fortsætter i efteråret. Det er onsdag 25.
september, torsdag 17. oktober
og tirsdag 19. november kl. 19.30
i Johanneskirken. Der er naturligvis også kaffe på kanden og
lidt til den søde tand.

Filmaften
Onsdag 13. november kl. 19.30 i Johanneskirken
Denne aften skal vi se filmen: ”Unge Astrid” om Astrid Lindgrens unge år inden hun for alvor bryder igennem som forfatter til de kendte og elskede fortællinger om ”Pippi Langstrømpe”, ”Vi børn fra Bulderby”, ”Brødrene Løvehjerte”
og mange flere. ”Unge Astrid” modtog i år den folkekirkelige filmpris Gabriel.
Filmen er blevet beskyldt
for at være kontroversiel,
men kontroversiel eller ej,
det er en film, man bare må
se. Efter filmen vil der være kaffe og tid til debat om
filmen.
Film skal ses i
Johanneskirken
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Studiekreds

tordagene 26. sept., 31.okt. og 28.
november kl. 19.30 i Johanneskirken
I studiekredsen arbejder vi med
Martin Luthers lille katekismus i moderniseret form. Luther formår med
få ord pædagogisk at udlægge de
grundlæggende tanker i vores kristne
tro. Vi har sammen gode samtaler om
aftenens tema.

Månedens
salmer
September:
nr. 28:
Det dybeste lag i mit hjerte
Oktober:
nr. 414:
Den mægtige finder vi ikke
November
nr. 611:
Så tag mig da ved hånden

Det sker i Greve sogn
Dato Tid Begivenhed 		
September

Kirke		Præst

Sø. 01. 09:00 11.s.e.trin.

Greve Kirke

Kjeld-Ole Munk

Høstgudstjeneste Johanneskirken

Christel Frederiksen

Lø. 07. 12:00		

Konfirmation Johanneskirken

Christel Frederiksen

Sø. 08. 09:00 12.s.e.trin.
11:00		

Højmesse

Johanneskirken

Høstgudstjeneste Greve Kirke

Lø. 14. 10:00		

Konfirmation Johanneskirken

Christel Frederiksen
Lars Stuhr
Lars Stuhr

Sø. 15. 09:00 13.s.e.trin.

Højmesse

Greve Kirke

Kjeld-Ole Munk

		 11:00		

Højmesse

Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk

16:00		 Foredragskoncert med Musica Johanneskirken		
On. 18. 19:30		

Kvinder i Bibelen Johanneskirken

Christel Frederiksen

Sø. 22. 09:00 14.s.e.trin.

Højmesse

Johanneskirken

Christel Frederiksen

		 11:00		

Højmesse

Greve Kirke

Christel Frederiksen

Ma 23. 19.30		

Koncert med V Coloris Johanneskirken

Ti. 24. 14:00		

Sogneeftermiddag Johanneskirken		

On 25. 19.30		

Sangaften Johanneskirken

To. 26. 19:30		

Studiekreds Johanneskirken		

Sø. 29. 09:00 15.s.e.Trin.

Højmesse

Greve Kirke

		 11:00		

Højmesse

Johanneskirken

		12.00		

Kjeld-Ole Munk
Lars Stuhr

Menighedsmøde Johanneskirken

Oktober
Sø. 06. 09:00 16.s.e.Trin.
		 11:00		

Onsdags
C A F É

Højmesse

		 11:00		

On. 09. 19:30		

Højmesse

Johanneskirken

Højmesse

Greve Kirke

Christel Frederiksen
Lars Stuhr

Koncert med Coret Johanneskirken

Sø. 13. 09:00 17.s.e.Trin

Højmesse

Greve Kirke

		 11:00		

Højmesse

Johanneskirken

To 17. 19.30		

Sangaften Johanneskirken

Sø. 20. 09:00 18.s.e.Trin.

Højmesse

Johanneskirken

		 11:00		

Højmesse

Greve Kirke

Sø. 27. 09:00 19.s.e.Trin.

Højmesse

Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk
Christel Frederiksen
Lars Stuhr
Lars Stuhr
Christel Frederiksen

		 11:00		

Højskoledag Johanneskirken		

Ti. 29. 14:00		

Sogneeftermiddag Johanneskirken		

To. 31. 19:30		

Studiekreds Johanneskirken

November
Hver onsdag mellem kl. 13 og 16 er
der kaffe på kanden og hyggeligt
samvær i Johanneskirken.
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Sø. 03. 11:00 Allehelgenssøndag Gudstjeneste Greve Kirke
		 16:00		
On 06. 19.30		

Gudstjeneste

Johanneskirken

Koncert med Dopplers Johanneskirken

Christel Frederiksen
Kjeld-Ole Munk

Det sker i Greve sogn
Dato Tid Begivenhed 		

Kirke		Præst

Sø. 10. 09:00 21.s.e.Trin.

Højmesse

Greve Kirke

		 11:00		

Højmesse

Johanneskirken

On. 13. 19:30		

Lars Stuhr
Kjeld-Ole Munk

Filmaften: ”Unge Astrid” Johanneskirken

Sø. 17. 09:00 22.s.e.Trin.

Højmesse

Johanneskirken

		 11:00		

Højmesse

Greve Kirke

Ti 19. 19.30		

Sangaften Johanneskirken

Fr. 22. 18:00		

Kulturweekend åbner

Lø. 23. 12:00		

Kulturweekend

Sø. 24. 11:00 Sidste s. i kirkeåret

Christel Frederiksen
Lars Stuhr

Johanneskirken
Johanneskirken		

Højmesse

Johanneskirken

		12:00		

Kulturweekend

Johanneskirken

		 15.00		

Koncert med KOL-koret

Johanneskirken

Ti. 26. 14:00		

Sogneeftermiddag

To. 28. 19:30		

Studiekreds

Kjeld-Ole Munk

Johanneskirken		
Johanneskirken

December					
Sø. 01. 09:00 1.s. i advent

Højmesse

		 11:00		

Højmesse med

				

minikonfirmandafslutning

16:00		

Juletræstænding

Greve Kirke
Johanneskirken
Greve Kirke

Ændringer i prædikantlisten kan forekomme.
Forside: Indvielse af Skovkirkegården (foto af Kjeld-Ole Munk)

Høstgudstjenester
Søndag 1. september kl. 11 i Johanneskirken
Søndag 8. september kl. 11 i Greve Kirke
Gud er god og giver os, hvad vi har brug
for, trods klimaforandringer og alt, hvad der
følger med. Lad os et øjeblik holde op med
at frygte for fremtiden. Lad os glæde os og
takke Gud for høsten. Takke for, at vi har
mad på bordet og tøj på kroppen. Alt, hvad
der gør livet værd at leve.

Christel Frederiksen
Kjeld-Ole Munk

Menighedsmøde

29.september i forlængelse af
gudstjenesten i Johanneskirken kl. 11
Ved menighedsmødet giver menighedsrådet en orientering om status i
sognet, hvad er der sket det forløbne
år, og hvilke planer er der for fremtiden. Der er mulighed for at få en snak
om tingene. Der er også mulighed
for at lufte ideer og komme med ris
og ros. Der vil ved mødet være et let
traktement.

Allehelgenssøndag
3. november
Kl. 11 i Greve Kirke
Kl. 16 i Johanneskirken
Vi har brug for sammen at mindes
dem, vi har mistet. Dem, vi for altid
bærer med os i vores hjerter. Vi har
også brug for sammen at håbe på
et gensyn. Et liv på den anden side
af døden. Det gør vi ved gudstjenesterne Allehelgenssøndag. Efter begge
gudstjenester byder vi på en kop
kaffe og hyggeligt samvær.

Efter høstgudstjenesten i Johanneskirken
er der som sædvanlig en lille frokost og
efterfølgende auktion.

Efter høstgudstjenesten i Greve Kirke
serveres der en kop kaffe.
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Ny medarbejder på kirkegårdskontoret
Fremover, når I ringer til kirkegårdskontoret, vil det være mig, I får i røret. Jeg hedder Charlotte Knakkergaard Monby, er
54 år og på 23. år gift med Thomas. Vi er
forældre til Julie på 22 år og Jonas på 21 år.
Jeg er født og opvokset i Solrød. Jeg blev
bankuddannet i Forstædernes Bank i
Greve og har arbejdet mere end 30 år i
den finansielle branche. Mine teenageår
gik blandt andet med at spille i Greve
Pigegarde.
Jeg har således haft min daglige
gang i både Greve Hallerne og på
Mosedeskolen, hvor vi flittigt trænede
eksercits og øvede vores musiknumre.
Min tid i Pigegarden bød også på mange
udlandsrejser, hvilket vakte min eventyrlyst. Eventyrlysten har siden bragt
mig vidt omkring bl.a på trekking i

Himalayas bjerge, den transsibiriske
jernbane, til Kina og rygsækrejse rundt
i Sydøstasien i 4 måneder. Mit sidste
eventyr foregik på El Camino i det
nordlige Spanien, hvor jeg vandrede de
sidste 140 km fra Sarria til Santiago de
Compostela, og herfra videre til Verdens
Ende ”Finisterre”, en spirituel vandring,
som har betydet meget for mig. Min
hobby og passion er pilgrimsvandringer
i den danske natur. Fotografering er
ligeledes en passion, og mine yndlingsmotiver finder jeg i naturen.
Jeg startede som kontormedarbejder på
kirkegårdskontoret den 1. april i år og
befinder mig rigtig godt med mine nye
arbejdsopgaver og mine dejlige nye kolleger. Det er en glæde, hver morgen at
møde ind og starte dagen med ”vandreturen” gennem vores smukke kirkegård.

Multikunstner som organistvikar
Jeg hedder Lise Ellevang
Rasmussen, og jeg har delt pladsen ved Greve Sogns orgelbænke
med Marianne Friis siden 1.
marts i år. Det har jeg gjort en
del gange før. Således har jeg
afløst ved orglerne til både jul,
påske og pinse siden 2016, hvor
jeg netop havde afsluttet min
uddannelse som organist.
Før jeg fandt på, at jeg ville være
organist, arbejdede jeg som pianist, kordirigent og skuespiller.
I mange år spillede jeg om sommeren i cirkusorkester og turnerede med akrobater og elefanter
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eller var kapelmester og skuespiller
i sommerrevyer.
Om vinteren har
jeg givet koncerter – fortrinsvis
som akkompagnatør for sangere
og skuespillere –
arrangeret fællessangsarrangementer, holdt foredrag
og dirigeret kor.
Jeg kastede allerede anker i kirken,
da jeg var barn.
Fortsættes næste side

Dengang sang jeg i børnekor i Brøndbyvester Kirke. Siden
har jeg været frivillig i Hellig Kors Kirke på Nørrebro, og
de seneste 7 år har jeg været medlem af menighedsrådet i
Blågårds Sogn.
Det er skønt at være tilbage i Greve Sogn! Jeg har blandt
andet virkelig savnet pigerne i Greve Sogns Pigekor, som
jeg er så heldig at have fået ansvaret for at lede igen. Koret
øver hver torsdag eftermiddag og synger cirka en gang om
måneden til højmesser og koncerter i kirkerne. Til efteråret
udvider vi koret med flere piger og unge damer med lyst
til at synge og deltage i kirkens aktiviteter.
Jeg glæder mig til det fortsatte fine og varme samarbejde
med mine engagerede og dygtige kolleger og til mange
smukke og bevægende stunder sammen med sognets
menighed. Vi kan i fællesskab glæde os til et kirkeefterår
fyldt med tro, håb og kærlighed – og en masse fællessang.
Gud være lovet!

Juletræs
tænding
Søndag 1. december i
Greve Kirke kl. 16
Juletræet skal tændes
1. søndag i advent.
Det gør vi på festlig
vis med start i Greve
Kirke, hvor vi med
musik, sang og et par
gode ord giver en god
optakt til, at træet tændes. Måske kommer
julemanden også forbi
med en lille overraskelse.

Sogneeftermiddage i Johanneskirken kl. 14.00
Tirsdag 24. september

Tirsdag 26. november

Gudstjeneste
og hjemmelavet
æblekage

Sæsonen for sogneeftermiddage indledes, som vi plejer, med en lille gudstjeneste i Johanneskirken. Efterfølgende er der hygge og
æblekage i menighedssalen.

Benny Andersen og
Halfdan Rasmussen
Tirsdag 29. oktober

Et liv i underholdningens tegn
Vi får besøg af Søren Hauch-Fausbøll,
som vil fortælle om episoder fra sit
spændende liv i underholdningsbranchen. Søren er kendt fra Bamse
og Kylling, men også i teater og revy.
Sidst har han i sommer stået for den
roste bornholmerrevy. Søren er en god
fortæller.

Vi får besøg af sognepræst Kristian Østergaard
fra Sorø, som denne eftermiddag vil fortælle os
noget om to af Danmarks
store digtere Benny
Andersen og Halfdan
Rasmussen. De er forskellige, men har alligevel
lidt af den samme
humor. Denne eftermiddag får vi
lov at høre noget
mere om de to
mennesker.
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Sang og musik i Johanneskirken
Søndag den 15. september kl. 16.00:

Musikken i hjernen – foredragskoncert
med kammerkoret Musica og
videnskabsjournalist Anja Philip
Musica har sammen med Anja Philip og hjerneforskeren
Jan Kehler sammensat en foredragskoncert om, hvordan
musik påvirker vores hjerne. Om lydens vej ind i hjernen,
hvordan vores forventninger og musikkens opbygning
påvirker os, om sammenhængen mellem musik, hukommelse og
søvn, og ikke mindst om musikkens betydning for vores følelse af
fællesskab og sammenhørighed.
Koncerten veksler mellem korsatser og fortællinger om hjernen.
Publikum vil med egne sanser
og hjerne blive inddraget aktivt i
koncerten. Programmet rummer
både klassiske korværker og nyere
musik af komponister som Purcell,
Brahms, Webern og Whitacre.

Mandag den 23. september kl. 19.30:

Koncert med V Coloris
I 2017 gik fem venner, der var mødtes gennem Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium, sammen og dannede blæserkvintetten V Coloris med ønsket
om at udforske blæserkvintetrepertoiret og udnytte fordelen ved
at have forskellige baggrunde og nationaliteter i en stræben efter at
blive et sprudlende, stilbevidst og farverigt ensemble – deraf navnet (V Coloris betyder miks af farver). Det ligger V Coloris meget
på sinde at dykke ned i mindre kendte værker og bruge dem som
supplement til kernerepertoiret. De fem musikere gør sig til daglig
gældende i en række velrenommerede symfoniorkestre og/eller
studerer ved højt respekterede og indflydelsesrige lærere i bl.a.
Paris og Freiburg. V Coloris har ambitioner om at gøre sig bemærket ved internationale konkurrencer og festivaler og opbygge en betydelig koncertvirksomhed. Senest har de vundet 2. pris ved Bucharest International Music
Competition 2019, og på baggrund af videomateriale er de blevet udvalgt som
deltagere i Carl Nielsen International Chamber Music Competition senere dette
år. Ved koncerten i Johanneskirken spiller de programmet fra deres første runde
i Carl Nielsen-Konkurrencen: Otto Mortensen: Blæserkvintet 1. sats. Franz Danzi:
Blæserkvintet i B-dur 1. og 2. sats, Opus 56 nr. 1. Carl Nielsen: Blæserkvintet

Onsdag den 9. oktober kl. 19.30:

Høstkoncert med ”Coret”
Efter mørkets frembrud hilser Coret efteråret velkommen
med en stemningsfuld koncert. Kom ind i varmen og
mærk musikken - og tag gerne din bedste ven, mor eller
nabo med. Coret er et rytmisk kor i Greve for mænd og
kvinder i alle aldre, en blanding af ca. 40, både rutinerede
og nye, korsangere. Coret synger primært rytmisk musik
inden for mange forskellige genrer, men har hvert år også
et par klassiske værker på repertoiret. Coret dirigeres af
Miriam Stonor, som er uddannet fra Musikvidenskab på
Københavns Universitet.

Onsdag den 6. november kl. 19.30:

Dopplers - Fængende
Vokalperformance
Vokalensemblet Dopplers består af 10 sangere, ledet af
Astrid Vang-Pedersen. Gruppen præsenterer et alsidigt
repertoire indenfor flere genrer, herunder pop, folkemusik,
etnisk og klassisk musik, og arbejder gerne i krydsfeltet
mellem disse. Et særligt fokus er der på kommunikativ
optræden gennem introduktioner, inspirerende koreografier og
publikumsinteraktion.
Gruppen
komponerer
og arrangerer det meste
materiale
selv, men
inddrager
også kendte
værker.

Der er gratis adgang til alle koncerter.
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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

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

Johanneskirken
Skoleholmen 9, 2670 Greve

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

Organist
Marianne Friis

Greve Kirkegård

organist@grevesogn.dk

greve@grevekirkegaard.dk
Degnestræde, 2670 Greve.

Kirketjenere, Johanneskirken
Johnny Frederiksen
Morten Wittenkamp

Kirkegårdsleder
Frank Eberhardt Larsen

Tlf. 61 20 29 40
kirketjener.grevesogn@gmail.com

Greve Kirke

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, Kjeld-Ole Munk og Christel Frederiksen.
Næste kirkeblad udkommer i slutningen af november 2019. Materiale til kirkebladet indleveres på kordegnekontoret inden 19. oktober 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,
onsdag den 11. sept., onsdag den 23.
okt. og onsdag den 27. nov. 2019.

www.grevesogn.dk
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Kulturweekend
- optakt til julen

Fredag 22. nov. kl. 18-20
Lørdag 23. nov. kl. 12-16
Søndag 24. 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

