
FREDAGSTRÆF
Jersie-Solrød Menighedspleje hol-
der Fredagstræf i Jersie Sognehus:

Den 24. juni kl. 16.45.

Billetter á 60 kr. kan købes på tlf. 
5614 2288 eller i Jersie Sognehus og 
Solrød Strandkirke.

TIRSDAGSCAFÉEN
Tirsdag den 14. juni kl. 13-16
Der er sommerafslutning i Tirsdags-
caféen med mad, hygge og musi-
kalske overraskelser. Det koster 50 
kr., som betales ved tilmelding hos 
Evy Jørgensen på tlf. 6178 2695.

Kom til en jazz’et 2. pinsedag

Mandag den 6. juni kl. 11.00 er der gudstjeneste for fuld jazz-
musik i Solrød Strandkirke.

Charlotte Gravesen 
prædiker, og under-
vejs spiller organist Lars 
Ruuth jazzede sange og 
melodier sammen med 
Eva Malling på kon-
trabas, Mia Engsager 
på trombone, og Anna 
Kruse synger til.

Efter gudstjenesten er der let frokost, og musikerne spiller og sørger 
for god stemning imens.

Korenes sommerkoncert
 
Glæd dig til en festlig, musikalsk aften, når Solrød Strandkirkes 
børne- og pigekor og Solrød StrandKor giver deres årlige sommer-
koncert. Det er torsdag den 9. juni kl. 19.00 i Solrød Strandkirke.

Korlederne Ove Mathiesen, Lars Ruuth og Svafa Thórhallsdóttir 
præsenterer sammen med korene en blandet buket af nye og tradi-
tionelle sommersange, som nok skal bringe dig i sommerhumør.

Der er naturligvis også fællessang, så du selv kan få brugt stemmen.

Fællessang i haven bag Solrød Strandkirke

Er du vild med sangene i Højskolesangbogen, og kan du ikke få nok 
af fællessang? Så kom og vær med til fællessang i haven bag Solrød 
Strandkirke torsdag den 16. juni kl. 19-20.

Organist Lars Ruuth spiller til de populære melodier, og Solrød 
StrandKor synger med. Tag et tæppe med til at sidde på, hvis det 
er lunt i vejret eller en klapstol, hvis du vil have bagen lidt væk fra 
jorden. Arrangementet aflyses kun i tilfælde af regn.

            JUNI 2022

Næste annonce kommer i viborher.dk 
onsdag den 29. juni.
 
KIRKEKONTORET 
Mosevej 1, 2680 Solrød Strand  
Telefon 5614 0055 
kordegn@solrodkirker.dk 

Kontoret er åbent:
Mandag og tirsdag kl. 10-14
Onsdag kl. 12-14
Torsdag kl. 10-13 og kl. 15-17
Fredag kl. 10-13

 
Søndag den 5. juni
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste - pinsedag
Præst: Carsten Mølgaard Hansen

Mandag den 6. juni
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste - 2. pinsedag
Præst: Charlotte Gravesen

Søndag den 12. juni
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Præst: Mona Møberg Larsen

Søndag den 19. juni
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Præst: Johan Dalsgaard

Søndag den 26. juni
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Præst: Carsten Mølgaard Hansen
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GUDSTJENESTER 

Menighedsrådsmøde 
Næste møde er den 9. juni kl. 18
i Solrød Strandkirke.
Dagsorden kan hentes i våben-
huset fem dage før mødet.


