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Ordets magt
Ord kan såre, og ord kan hele.
Nogle ord kan sågar skabe store
forandringer, tænk bare på Martin
Luther Kings ord: ”I have a dream”.
Husker vi mon altid på at tale med
indlevelse og medfølelse, når vi
henvender os til andre, når vi taler
om andre, og ikke mindst, når vi taler
til os selv? Taler vi op eller ned til os
selv? Den måde, som vi taler til os selv
på, styrer, hvordan vi tænker og føler.
Ordene skaber vores selvopfattelse
og hele vores verdensbillede. Er
livet ”en leg”, ”en kamp” eller ”et
eventyr”? Når noget er svært, er det så
”ubehageligt” eller ”en udfordring”?
Prøv at omskrive ordet ”godt” til
”sublimt” og sætningen ”Jeg er
rasende” til ”Jeg er ærgerlig” og se,
hvilken effekt det har på dine egne
følelser og tilgang til livet.
I dag, hvor vi alle har så let adgang
til sociale platforme og kan nå vidt
omkring med vore budskaber, er det
måske vigtigere end nogensinde at
tænke på, hvad det er, vi kommunikerer ud, og hvordan vi gør det. Det er

nemlig ikke lige meget, hvilke ord vi
bruger, og ord opfattes forskelligt, alt
afhængigt af hvem der hører dem.
Dette udtrykker Flemming Lunddahl
så rammende i sit eventyr: ”Dragen i
brønden”. I eventyret spørger kongen
sine 3 døtre, hvor højt de elsker
ham. Da den yngste datter siger, at
hun elsker ham lige så højt som salt,
smider faderen hende på porten.
Efter mange år træffer kongen igen
sin datter, og hun byder ham på et
måltid mad, som mangler salt. Da
går det endelig op for kongen, hvad
hun mente. Jesus kalder da også sine
disciple for ”jordens salt” (Mt. 5,13).
Salt giver maden smag og holder den
frisk, og begge dele bør vi nok have
i baghovedet, når det gælder om at
forstå, hvad Jesus mente med at kalde
sine disciple for jordens salt.
Hvis vi anvender sproget på en
måde, som er gennemtænkt og beror
på næstekærlighed, er der nærmest
ingen grænser for, hvad vi kan opnå,
hvilke barrierer vi kan nedbryde,
og hvilke konflikter, vi kan løse.
Marshall B. Rosenberg er manden

Konfirmation 2019
For konfirmander, som begynder i 7. klasse i august 2018 er fastlagt følgende datoer:
Indskrivning kl. 17

Forårskonfirmation

Damagerskolen
Onsdag den 29. august

Kristi himmelfartsdag
Torsdag 30. maj

Efterårskonfirmation
Anden lørdag i september
14. september

Hedelyskolen
Torsdag den 30. august

Sidste lørdag i april
27. april

Første lørdag i september
7. september

Holmeagerskolen
Tirsdag den 28 august

Bededag
Fredag 17. maj

Fjerde lørdag i august
24. august

Nærmere information efter sommerferien.
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bag ”Girafsproget”. Han har brugt
Girafsproget til at løse bandekonflikter.
Grundlæggende går metoden ud på
at tale fra hjertet og at give udtryk
for sine egne behov uden at anvende
vurderinger af andre, domme og
generaliseringer.
Vores ordvalg er afgørende, men lige
så afgørende kan det være at tilpasse
ordet og sproget til dem, vi taler til.
Nogle gange kan det enddog være
nødvendigt at uddanne tilhøreren.
Sidste år fejrede vi 500-året for, at
Martin Luther skrev sine berømte
teser i Wittenberg. Med reformationen blev Bibelen oversat til befolkningens eget modersmål, men det var
ikke tilstrækkeligt. For at Bibelens ord
skulle kunne rodfæste sig, skulle enhver virkelig være i stand til selv at
læse og forstå ordene. Det var nødvendigt med en markant forbedring
af befolkningens kundskaber. Dette
skabte grobund for vores nuværende
skolevæsen. Men selvom vi i dag er
veluddannede, har vi stadigvæk brug
for at udvikle vores måde at kommunikere på - for ordet har magt, og den
måde, som vi kommunikerer på, gør
en verden til forskel.
Linda Alsbæk

Månedens salmer
Juni: nr. 450,
Du kommer, Jesus, i vor dåb
Juli: nr. 379,
Der er en vej, som
verden ikke kender
August: nr. 479,
Han, som på jorden bejler

Hyggeeftermiddag
Tirsdag 12. juni kl. 14.00 i
Johanneskirken
Det er sidste mulighed inden sommerferien til hygge, kaffe og kage,
oplæsning og mulighed for en god
snak med dem ved siden af

O n s da g s
C A F É

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

Studiekreds
Torsdag 30. august
kl. 19.30 i Johanneskirken
Så er der nyt. Vi er lige begyndt
på noget meget gammelt, og så
alligevel nyt. Vi gennemgår
Luthers katekismus i en moderniseret form, nemlig Katekismus
updated. Vi får i Den lille Katekismus en pædagogisk gennemgang
af hvad vores kristne tro er, så der
bliver sikkert meget at tale om.

Det sker i Greve sogn
Dato		 Tid		 Begivenhed 		
Juni					

Kirke

Sø 03.		 09:00		 1. s. e. trin.
Højmesse
		 11:00			
Højmesse
Sø 10.		 09:00		 2. s. e. trin.
Højmesse
		 11:00			
Højmesse
Ti 12. 14.00		
Hyggeeftermiddag		
To 14. 19:30		 Aftengudstjeneste		
Sø 17. 09:00		 3. s. e. trin.
Højmesse
		 11:00			
Højmesse
Sø 24. 09:00		 4. s. e. trin.
Højmesse
		 11:00			
Højmesse

Greve Kirke
Johanneskirken
Johanneskirken
Greve Kirke
Johanneskirken
Sognets Have
Greve Kirke
Johanneskirken
Johanneskirken
Greve Kirke

Præst
Christian Bryld
Kjeld-Ole Munk
Lars Stuhr
Christel Frederiksen
Christian Bryld
Kjeld-Ole Munk		
Christian Bryld
Christel Frederiksen		
Lars Stuhr

Juli
Sø
Ti
Sø
Ti
To
Sø
Ti
Sø
Ti
To
Sø
Ti

01.
03.
08.
10.
12.
15.
17.
22.
24.
26.
29.
31.

11:00		
09.00		
11:00		
09.00		
19:30		
09:00		
09.00		
09:00		
09.00		
19:30		
11:00		
09.00		

5. s. e. trin.
Højmesse
Sommermorgensang		
6. s. e. Trin.
Højmesse
Sommermorgensang		
Aftengudstjeneste		
7. s. e. Trin.
Højmesse
Sommermorgensang		
8. s. e. Trin.
Højmesse
Sommermorgensang		
Aftengudstjeneste		
9. s. e. Trin.
Højmesse
Sommermorgensang		

Johanneskirken
Johanneskirken
Greve Kirke
Johanneskirken
Greve Kirke
Johanneskirken
Johanneskirken
Greve Kirke
Johanneskirken
Johanneskirken
Johanneskirken
Johanneskirken

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

August
Sø 05.		 09:00		 10. s. e. Trin.
Højmesse
		 11:00			
Højmesse
Sø 12. 09:00		 11. s. e. Trin.
Højmesse
		 11:00			
Højmesse
Ti 14. 		 09:00		 Sogneudflugt		
Sø 19.		 09:00		 12. s. e. Trin.
Højmesse
		 11:00			
Højmesse
Lø. 25. 10:00		 Konfirmation		
		 12:00		
Konfirmation		
		 14:00		
Konfirmation		
Sø 26. 11:00		 13. s. e. Trin. Friuftsgudstj.
				 med sommerfest bagefter		
To 30. 19.30		
Studiekreds		

Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
Greve Kirke
Christian Bryld		
Johanneskirken
Christian Bryld
Johanneskirken			
Johanneskirken
Christel Frederiksen		
Greve Kirke
Lars Stuhr
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk		
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk		
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk		
Sognets Have
Christian Bryld
Johanneskirken		

September
Lø 01. 10:00		
		 12:00		
Sø 02. 09:00		
		 11:00		

Konfirmation		
Konfirmation		
14. s. e. Trin.
Højmesse
Høstgudstjeneste		

Johanneskirken
Johanneskirken
Johanneskirken
Greve Kirke

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

Sommermorgensang

Torsdag 14. juni kl. 19.30 ved
Greve Kirke

Tirsdage 3., 10., 17., 24. og 31. juli kl. 9.00
i Johanneskirken
Begynd en lys og
smuk sommermorgen med musik,
fællessang, et par ord til eftertanke
og en kop kaffe.

Jeg husker stadig, da jeg som
ung knægt endelig fik styr på,
at aftenen kommer før dagen…
Juleaften er før juledag. Nytårsaften er
før nytårsdag.
Skt. Hans aften er før Skt. Hans dag…
Jeg ved stadig ikke, hvorfor det er sådan. Men jeg
har taget konsekvensen af det og besluttet, at friluftsgudstjenesten skal være en ”Valdemars Aften Gudstjeneste” med afsæt i korsets betydning i vores rød-hvide
nationale banner.

Sommeraftensgudstjenester
I juli måned er der kun én gudstjeneste om søndagen.

Efter gudstjenesten drikker vi kaffe i Stalden – eller ude,
hvis vejret er til det.

Til gengæld fejrer vi
de lyse sommeraftener med en gudstjeneste
Torsdag 12. juli kl. 19.30 i Greve kirke og
torsdag 26. juli kl. 19.30 i Johanneskirken

Børn og Unge
Babysalmesang

Minikonfirmand!

Babysalmesangen foregår i
Johanneskirken og er et gratis tilbud med sang, dans, leg og motorisk træning. Tilbuddet er rettet
mod babyer fra 3-10 måneder i
følge med deres mor, far eller
”bedste”. Vi mødes 10 mandage
kl. 10.30. Undervisningen varetages af Linda Alsbæk, som er
musikuddannet. Efter undervisningen serveres der hver gang
kaffe, te og brød. Næste hold starter mandag 3. september. Der er
et begrænset antal pladser på holdet. Tilmelding og spørgsmål kan
rettes til Linda.

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.

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

Kirke- og kulturmedarbejder Linda Alsbæk kan kontaktes på kateket@grevesogn.dk
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Sommerudflugt til Odsherred
for sognets ældre
tirsdag 14. august

Der er afgang fra Johanneskirken præcis kl. 9 med hjemkomst senest kl. 18. Vi skal i år besøge Odsherred – en
egn med smuk natur og spændende steder. Vi skal besøge Odsherred zoo i Asnæs, hvor der er mange sjældne
dyr. Turen går videre til Højby, hvor vi spiser på Højbysø
hotel. Om eftermiddagen besøger vi den berømte Højby
kirke, der ligger meget flot ved Højby sø. Vi runder turen
af med kaffe og lagkage, før vi vender hjemad. Prisen er
250 kr., som dækker tur, middag inkl. én genstand, kaffe
og kage samt entreer. Tilmelding fra onsdag 13. juni kl. 11
i Johanneskirken til onsdag 1. august. Hurtig tilmelding
tilrådes, da der kun er plads til 100 deltagere.

Sommerfest for
hele familien
Søndag 26. august kl. 11 ved Greve Kirke
Sommerfesten begynder
med en festlig friluftsgudstjeneste i stensætningen ved siden af præstegården. En god måde at
indlede sommerfesten på.
Resten af dagen foregår i
Sognets Have hvor telte,
pølsevogn og underholdning er klar. Der vil være
underholdning og aktiviteter for alle aldersgrupper. Nogle
af de populære ting som hoppeborg, kassestabling og minigolf i specialudgave vil selvfølgelig være der igen.
Skulle vejret drille, så har vi Greve Kirke, og de store telte
på plænen. Man kan købe madbilletter for meget billige
penge. Kaffe og kage er gratis.

Greve sogns nye kirketjener,
Morten Wittenkamp
Mit navn er Morten Wittenkamp. Jeg har været ansat som
kirketjener i Greve sogn siden
januar 2018. Jeg er 58 år og bor
i Farum. Jeg er gift med Ulla. Vi
har to børn: Tor på 25 år og Bea
på 24 år. Jeg er uddannet kok
ved DFDS & ØK (EAC) og tjener
fra Hotel- og Restaurantskolen.
De seneste 30 år har jeg arbejdet som mellemleder inden for
hotel og restaurationsbranchen.
Gennem de sidste kriseår har jeg
arbejdet intensivt med drifts- og ressourceoptimering.
Service, økonomi, personalepolitik og hygiejne, er nogle
af mine fokusområder. I min fritid beskæftiger jeg mig
med sejlsport, lystfiskeri (helst flue) og cykling. Jeg holder
desuden meget af fodbold og formel 1. Jeg glæder mig til
at møde jer i Greve kirke og Johanneskirken.
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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

Michael Gjøes Vej 1, 2670 Greve.
Tlf. 43 61 00 97. c@bryld.com
Onsdag er fridag. Træffes mandag,
onsdag, fredag kl. 8-10.

Christel Frederiksen

Parkås 1B, 2670 Greve.
Tlf. 43 69 93 13 og mobil 51 40 93 97
cjf@km.dk Træffes tirsdag-fredag.
Mandag er fridag.

Lars Oliver Stuhr

Tlf. 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

Kirketjenere, 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
Kontakt kordegnekontoret i forbindelse med dåb, navngivning, bryllup,
begravelse eller bisættelse. Fødsler anmeldes
Kontoret er åbent
inden for 14 dage og dødsfald anmeldes senest
to dage efter til kordegnen i bopælssognet.
mandag-onsdag 10 - 13
Personlige papirer og fødselsanmeldelse/
torsdag
12 - 18
dødsanmeldelse 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, Christel Frederiksen og Kjeld-Ole Munk.
Næste kirkeblad udkommer i slutningen af september 2018. Materiale til kirkebladet indleveres på kordegnekontoret inden 22. juli 2018.

Greve sogns menighedsråd

Henvendelse til Greve Sogns kontor
eller formand Niels Høst, tlf. 2174 3347.
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. juni, 11. juli og 22. august
2018.

www.grevesogn.dk
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