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Lytter du? Eller hører du bare?

Et af de mest berømte Jesus-citater
lyder: ”Du skal elske din næste som
dig selv!” Ét af næstekærlighedens
fornemste udtryk er at kunne lytte til
andre.
Det er sværere, end man tror, at lytte
til et andet menneske. Langt sværere. Kun de færreste er i stand til virkelig at lytte. At lytte er meget mere
end blot at høre de ord, som en anden
siger. Oftest hører vi ordene, indtil vi

mener nogenlunde at have
fattet budskabet. Herefter
fortaber vi os i
vore egne tanker, ideer og
meninger. Vi
bliver meget
hurtigt optaget af, hvad
vi selv kan
bidrage med
af erfaringer
og gode råd.
I det øjeblik,
det sker, så er
vi ikke længere hos modparten, men i
vort eget univers. Dette kommer bl.a.
til udtryk som en heftig trang til at
give gode råd, når andre taler. Vi prøver f.eks. at trøste en syg ved at sige,
at lægerne nok skal finde en kur. Men
det er helt unødvendigt. Behandlingen
skal lægerne nok finde ud af. Det,
som den syge derimod ønsker, er at
blive lyttet til. At blive hørt, rummet
og accepteret. At kunne lytte til et

Konfirmation 2020
For konfirmander, som begynder i 7. klasse i august 2019 er fastlagt følgende datoer:
Indskrivning kl. 17

Forårskonfirmation

Efterårskonfirmation

Damagerskolen
Onsdag den 28. august

Kristi himmelfartsdag
Torsdag 21. maj

Anden lørdag i september
12. september

Hedelyskolen
Torsdag den 29. august

Sidste lørdag i april
25. april

Første lørdag i september
5. september

Holmeagerskolen
Tirsdag den 27. august

Bededag
Fredag 8. maj

Fjerde lørdag i august
22. august

Nærmere information efter sommerferien.
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andet menneske kræver derfor både
en betragtelig indre ro og mod til at
udholde lidelse.
At lytte er mere end blot at høre de
ord, som bliver sagt. At lytte er både at
være åben over for det, som et andet
menneske vil sige, og at være til stede
med alle sine sanser, så mennesket
føler sig fuldstændig forstået og accepteret.
Virkelig at lytte kræver, at man giver
afkald på sig selv for en stund. Det
kræver, at man, imens den anden
taler, slipper sit eget verdensbillede,
sine egne idealer, alverdens gode råd,
sine presserende opgaver og sine tanker og følelser, så disse ikke står i
vejen for det, der bliver sagt. At lytte
kræver, at vi for en stund giver slip på
os selv.
Udsigten til virkelig at skulle lytte til
et andet menneske kan være skræmmende, for det kræver, at vi tør gå ind
i det uforudsigelige. Det kræver, at vi
tør slippe alt det velkendte og helt gå
op i den anden.
Når alle sikkerhedsseler er fjernet, må
vi sætte vor lid til én ting – at der er
en enorm forvandlende kraft i ’blot’ at
lytte. Overalt i Bibelen ser vi, at enhver
form for fattigdom og afmagt tiltrækker Guds nærvær. Sådan er det også
med den afmagt og fattigdom, der ligger i virkelig at lytte. Gud er kraftfuldt
til stede i vores afmagt, når vi lytter.
Han er der, når vi for en stund giver
afkald på os selv og alt vort eget - vore
egne forestillinger, meninger og gode
råd, og bare lytter.
Bente Lybecker

Månedens salmer
Juni: nr. 287
Kraften fra det høje
Juli: nr. 8
Om alle mine lemmer
August: nr. 753
Gud, du, som lyset og dagen oplod

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 29. august
kl. 19.30 i Johanneskirken
Ny sæson i studiekredsen, hvor
vi arbejder med Martin Luthers
lille Katekismus i moderniseret
form. Det er spændende at opleve,
hvor pædagogisk Luther egentlig
var, når han på få sider udlægger
de grundlæggende tanker i vores
kristne tro.

Det sker i Greve sogn
Dato		 Tid		 Begivenhed 		
Juni					
Sø. 02. 09:00		 6.s.e.Påske
Højmesse
		 11:00			
Højmesse
Sø. 09. 09:00		
Pinsedag
Højmesse
		 11:00			
Højmesse
Ma.10. 11:00		 2. Pinsedag Gudstjeneste
Sø. 16. 09:00		 Trinitatis
Højmesse
		 11:00			
Gudstjeneste og
					
minikonfirmandafslutning
Sø. 23. 09:00		 1.s.e.trin
Højmesse
		 11:00			
Højmesse og
				 indvielse af Skovkirkegården
Sø. 30. 09:00		 2.s.e.Trin.
Højmesse
		 11:00			
Højmesse

Kirke

Præst

Greve Kirke
Johanneskirken
Johanneskirken
Greve Kirke
i Sognets Have
Greve Kirke

Kjeld-Ole Munk
Kjeld-Ole Munk
Lars Stuhr
Kjeld-Ole Munk
Bente Lybecker
Kjeld-Ole Munk

Johanneskirken
Johanneskirken

Christel Frederiksen
Bente Lybecker

Greve Kirke
Greve Kirke
Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk
Bente Lybecker
Lars Stuhr

Juli							
Ti. 02 09:00			
Sommermorgensang
Johanneskirken
Sø. 07. 11:00		 3.s.e.Trin.
Højmesse
Johanneskirken
Christel Frederiksen
Ti. 09. 09:00			
Sommermorgensang
Johanneskirken			
To. 11. 19:30			
Aftengudstjeneste
Greve Kirke
Lars Stuhr
Sø. 14. 09:00		 4.s.e.Trin.
Højmesse
Greve Kirke
Bente Lybecker
Ti. 16. 09:00			
Sommermorgensang
Johanneskirken
Sø. 21. 11:00		
5.s.e.Trin.
Højmesse
Johanneskirken
Christel Frederiksen
Ti. 23. 09:00			
Sommermorgensang
Johanneskirken			
To. 25. 19:30			
Aftengudstjeneste
Johanneskirken
Bente Lybecker
Sø. 28. 11:00		 6.s.e.Trin.
Højmesse
Greve Kirke
Kjeld-Ole Munk
Ti. 30. 09:00			
Sommermorgensang
Johanneskirken		
August
Sø. 04. 09:00		 7.s.e.Trin.
Højmesse
		 11:00			
Højmesse
Sø. 11. 09:00		 8.s.e.Trin.
Højmesse
		 11:00			
Højmesse
Ti. 13. 09:00			
Sogneudflugt
Sø. 18. 09:00		 9.s.e.Trin.
Højmesse
		 11:00			
Højmesse
Lø. 24. 10:00			
Konfirmation
		 12:00			
Konfirmation
		 14:00			
Konfirmation
Sø. 25. 11:00		 10.s.e.Trin. Friluftsgudstj.
					
med sommerfest
To 29. 19.30			
Studiekreds

Greve Kirke
Lars Stuhr
Johanneskirken
Lars Stuhr
Johanneskirken
Bente Lybecker
Greve Kirke
Bente Lybecker
Johanneskirken			
Greve Kirke
Christel Frederiksen
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Johanneskirken
Kjeld-Ole Munk
Sognets Have
Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk

Greve Kirke
Johanneskirken

Kjeld-Ole Munk
Christel Frederiksen

September
Sø. 01. 09:00		 11.s.e.Trin.
Højmesse
		 11:00			
Høstgudstjeneste
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2. pinsedag 10. juni kl. 11, Greve Indvielse af Skovkirkegården
Der bliver desværre ingen Pinse på Herrens mark i år, men
I skal ikke gå glip af en pinsefriluftsgudstjeneste, så vi laver
selv én i stensætningen ved Greve Kirke. Skulle vejret drille,
kan vi rykke ind i kirken.
Vi opfordrer til, at I tager en madpakke eller noget frokost
med. Det kan vi så spise i fællesskab efter gudstjenesten.

I forbindelse med ibrugtagningen af den nye skovkirkegård vil der efter højmessen kl. 11 i Greve Kirke 23. juni
være en åbningshøjtidelighed. Herefter byder menighedsrådet på et let traktement i Stalden ved Greve Kirke.

Sommeraftensgudstjenester
I juli måned er der kun én højmesse om søndagen på
skift i vores kirker. Til gengæld laver vi to lidt
anderledes aftengudstjenester. Nyd aftenstemningen i
kirkerne og få noget godt med hjem.
Torsdag 11. juli kl. 19.30 i Greve Kirke og
torsdag 25. 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 ca.10
mandage kl. 10.30.
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 i januar, marts/
april og september. Der er et
begrænset antal pladser på holdene. 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 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 fra og med september 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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Sommerudflugt til Sydsjælland
og Nordfalster for sognets
ældre tirsdag 13. august
Afgangen er kl. 9
præcis fra
Johanneskirken
med hjemkomst
senest kl. 18. Vi
skal i år besøge
Vordingborg, hvor
vi får en rundvisning i Borgcentret, og dem, der har lyst, kan fornøje sig
med en tur i Gåsetårnet. Turen går videre til Nykøbing
F., hvor middagen indtages. Om eftermiddagen besøger
vi Torkilstrup Kirke, der antagelig er Falsters ældste, men
det er også der, salmedigteren B. S. Ingemann er født og
havde sin barndom. Vi får fortalt om kirken, og er vejret
til det, må vi også gå en tur i præstegårdshaven, der er
ført tilbage til noget, der ligner udseendet på Ingemanns
tid. Prisen er 250
kr., som dækker tur,
middag inkl. en genstand, kaffe og kage
samt entréer.
Tilmelding i Johanneskirken fra onsdag
12. juni kl. 12. Hurtig
tilmelding tilrådes,
da der kun er plads
til 100 deltagere.

Sommermorgensang
Tirsdage 2., 9., 16., 23. og 30. juli kl. 9.00
Vi elsker at synge, og i 2018 prøvede
vi morgensang i Johanneskirken.
Det blev en succes, så det er bare at følge op i 2019.
Fællessang, musik,
lidt ord til eftertanke og en kop kaffe
er en god måde at begynde en dag på.

Sommerfest for hele familien
Søndag 25. august kl. 11 ved Greve Kirke
Uden sommerfest ingen sommer, så mød op kl. 11 til
friluftsgudstjenesten i stensætningen og få det hele med.
Resten af dagen foregår i Sognets Have, hvor telte, pølsevogn og underholdning er klar. Der vil være noget at
give sig i kast med for alle aldersgrupper. Nogle af de
populære ting som hoppeborg, kassestabling og minigolf i
specialudgave, regner vi med, er der igen.
Skulle vejret
drille, har vi
Greve Kirke
og på pladsen de store
telte. Madbilletter kan
købes billigt.

Grevekoret søger
nye medlemmer
Koret er et blandet kor, bestående af ca.
20 sangglade mennesker, der ledes af
organist Marianne Friis. Koret synger
klassiske korsatser og gamle og nye
fortrinsvis danske sange, salmer og viser.
Koret synger ved 4-5 arrangementer
årligt, ind imellem i samarbejde med andre kor. Der øves
i Johanneskirken hver torsdag kl. 19-21 med efterfølgende
hyggeligt samvær over en kop kaffe. Ring gerne til Marianne Friis på 28 83 39 98 for flere oplysninger. Der kræves
ikke optagelsesprøve - kun lyst til at synge i koret.

Personalenyt
Ringer I til Kirkegårdskontoret, er det ikke længere Birgit
Andersen, I får i røret. Hun har valgt at gå på pension.
Vores ene organist Gorm Valbjørn har valgt at skifte orglet ud med et andet arbejdsområde.
Herfra skal der lyde en stor tak til Birgit og Gorm for en
god arbejdsindsats. Vi ønsker jer begge alt godt fremover
med ønsket om Guds velsignelse.
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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.

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

Bente Lybecker

Tlf. 61 36 96 19, bly@km.dk

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
Kontoret er åbent
14 dage og dødsfald anmeldes senest to dage
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 og Kjeld-Ole Munk.
Næste kirkeblad udkommer i slutningen af august 2019. Materiale til kirkebladet indleveres på kordegnekontoret inden 20. juli 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,
tirsdag 18. juni samt onsdage 10. juli
og 21. aug. 2019.

www.grevesogn.dk
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