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TIRSDAGSCAFÉEN
Tirsdag den 8. juni kl. 14-16
Foredrag ved Deniz Serinci om at 
være barn af et tvangsægteskab.

 

            JUNI/JULI 2021

Næste annonce kommer i Lokalavisen 
onsdag den 28. juli 2021.
 
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
Fredag kl. 10-13

Torsdag træffes kordegnen kl. 15-17 i 
Havdrup Sognehus, Bistrupvang 33, 
4622 Havdrup

Ring inden du tager til Havdrup Sogne-
hus, for måske træffes kordegnen i Solrød 
Strandkirke i stedet.

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

Søndag den 6. juni
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Præst: Carsten Mølgaard Hansen

Søndag den 13. juni
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Præst: Mona Møberg Larsen

Søndag den 20. juni
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Præst: Charlotte Gravesen

Søndag den 27. juni
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Præst: Mona Møberg Larsen

Søndag den 4. juli
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Præst: Charlotte Gravesen

Søndag den 11. juli
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Præst: Carsten Mølgaard Hansen

Søndag den 18. juli
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Præst: Carsten Mølgaard Hansen

Søndag den 25. juli
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Præst: Mona Møberg Larsen

www.solrodkirker.dk                                                                                                                                                      www.facebook.com/solrodkirker

GUDSTJENESTER Fællessang i haven bag Solrød Strandkirke

Er du vild med sangene i Højskolesangbogen? Savner du at få rørt 
stemmebåndene? Kan du godt lide at synge sammen med en masse 
andre sangglade?

Så kom og vær med til fællessang i haven bag Solrød Strandkirke 
torsdag den 3. 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.

Find fred og ro i kirkerummet

Snart er det sommerferie og tid til at slappe af i sommerhus, 
hjemme på terrassen eller måske i udlandet, hvis corona-
reglerne tillader det.

Kirken går ikke på sommerferie. Der er gudstjeneste i Solrød 
Strandkirke hver søndag kl. 11 og efterfølgende kirkekaffe, hvor 
du kan få en snak med præsten, organisten, kirkesangeren, 
kirketjeneren og de andre kirkegængere.

Solrød Strandkirke er vejkirke, og det betyder, at den er åben 
hver dag hele året. Kig ind og sid i stilhed, tænd et lys og bed 
en bøn. Oplev kirkens arkitektur, kunst og symboler. Eller bare 
vær til stede og find nogle minutters fred og ro i det smukke 
kirkerum.


