
FREDAGSTRÆF
Jersie-Solrød Menighedspleje hol-
der Fredagstræf i Jersie Sognehus 
den 31. marts kl. 16.45-20.00.

Billetter á 75 kr. kan købes på tlf. 
5614 2288 eller i Solrød Strandkirke 
og Jersie Sognehus.   

TIRSDAGSCAFÉEN
Finder hver gang sted i Solrød 
Strandkirke kl. 14-16.

Den 7. marts
Tidligere efterretningsofficer Niels 
Jensen holder foredraget “Ivan - 
Putin ved hvor du bor”.

Den 21. marts
Sangeftermiddag, hvor vi synger 
efter Højskolesangbogen.

Tilmelding til begge dele hos Evy 
Jørgensen på tlf. 6178 2695.

Ny præst indsættes i Solrød Strandkirke

Kom og hils på vores nye præst.

Søndag den 5. marts kl. 11.00 
indsættes Christine Stig Tanderup 
som præst i Solrød Strandkirke.

Christine er 30 år og uddannet 
teolog i 2021. Sammen med sin 
mand flytter hun ind i præste- 
boligen i Solrød Landsby, hvor 
Carsten Mølgaard Hansen boede, 
indtil han blev præst i Canada.

Efter gudstjenesten er menigheds-
rådet vært ved en frokost.

Fyr den af til Queen sing along-gudstjeneste 
Tirsdag den 7. marts kl. 19.00 har du mulighed for at give den gas 
til nogle af Queens største hits ved en sing along-gudstjeneste i Solrød 
Strandkirke.

Queens musik er udødelig, selv om forsanger, pianist og sangskriver 
Freddie Mercury døde som 45-årig i 1991. Siden 2012 har Adam Lam-
bert stået i forgrunden sammen med de to tilbageværende medlem-
mer Brian May og Roger Taylor.

Den britiske rockgruppe står bag kæmpehits som “We Will Rock You”,
“The Show Must Go On” og “Bohemian Rhapsody”. Sange som du kan  
synge af dine lungers fulde kraft sammen med en fyldt kirke.

Charlotte Gravesen og Mona Møberg Larsen prædiker og fortæller, 
hvordan de udvalgte sange forholder sig til det kristne budskab. 

Peter Bernhard og Kasper Daugaard henholdsvis synger og spiller 
klaver til Queen-klassikerne.
 
Efter gudstjenesten er der øl, vand og vin i våbenhuset.

            MARTS 2023

Næste annonce kommer i viborher.dk 
onsdag den 29. marts.
 
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. marts
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Indsættelsesgudstjeneste
Præst: Christine Stig Tanderup

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

Søndag den 19. marts
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Præst: Christine Stig Tanderup

Søndag den 26. marts
Solrød Strandkirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Præst: Charlotte Gravesen

Tirsdag den 28. marts
Solrød Kirke kl. 19.30
Aftengudstjeneste
Præst: Christine Stig Tanderup

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

GUDSTJENESTER 

Menighedsrådsmøde 
 
Næste møde er den 14. marts 
kl. 18.00 i Solrød Strandkirke.
Dagsorden kan hentes i våben-
huset fem dage før mødet.

Pizza og pavillon 
 
Mad, musik og nærvær.

Det er tre vigtige elementer i Un-
geklubben, der holder til i pavil-
lonen bag Solrød Strandkirke.

Ungeklubben er for dem, der går i 
9. klasse og opefter, og klubben er 
åben en gang om måneden.

Næste gang, vi mødes, er torsdag 
den 30. marts kl. 17-20. Karina og 
Mona kommer. Kommer dit barn 
også?

Læs mere på vores hjemmeside 
solrodkirke.dk.


