ABSALONS KIRKE
Gudstjenester

Koncerter

DECEMBER
Søndag den 3.
1. s. i advent kl. 10:
Jette Steffensen
Kirkens fødselsdag
Kirkefrokost
Tirsdag den 5.
Kl. 14: Anita Rohwer
Søndag den 10.
2. s. i advent kl. 10: Anita Rohwer
Tirsdag den 12.
Kl. 12: Jette Steffensen
Julegudstjeneste for børnehaver
Onsdag den 13.
Kl. 20: De ni læsninger
Torsdag den 14.
Kl. 10.30: Jette Steffensen
Julegudstjeneste for legestue
Søndag den 17.
3. s. i advent kl. 10: Jette Steffensen
Søndag den 24.
Juleaften kl. 15: Jette Steffensen
Mandag den 25.
Juledag kl. 10: Jette Steffensen
Gudstjeneste i Absalons kirke fælles med
Gethsemane kirke
Tirsdag den 26.
2. juledag kl. 10: Jette Steffensen
Søndag den 31.
Julesøndag kl. 10: Anita Rohwer

Onsdag 13. december kl. 20.00
De ni læsninger- og dertil hørende musik
Koret Laetitia Musica samt sopran-, basog trompetsolister medvirker.
En stemningsfuld optakt til julen.

JANUAR
Mandag den 1.
Nytårsdag kl. 14: Jette Steffensen
Bagefter: Champagne og kransekage
Søndag den 7.
1. s. efter hellig
tre konger kl. 10:
Jette Steffensen
Tirsdag den 9.
Kl. 14:
Jette Steffensen
Søndag den 14.
2. s. efter hellig
tre konger kl. 10: Anita Rohwer
Tirsdag den 16.
Kl. 14: Jette Steffensen
Søndag den 21.
3. s. efter hellig tre konger kl. 10:
Jette Steffensen
Tirsdag den 23.
Kl. 14: Jette Steffensen
Søndag den 28.
Sidste s. efter hellig tre konger kl. 10:
Jette Steffensen
Tirsdag den 30.
Kl. 14: Anita Rohwer
FEBRUAR
Fredag den 2.
Kl. 19: Kyndelmisse - Lysgudstjeneste
med Vesterbro Provstis Ungdomskor
Søndag den 4.
Søndag septuagesima kl. 10:
Sidsel Bjerg Manca og Jette Steffensen
kirkefrokost
Tirsdag den 6.
Kl. 14: Jette Steffensen
Søndag den 11.
Seksagesima søndag kl. 10:
Anita Rohwer
Tirsdag den 13.
Kl. 14: Jette Steffensen
Søndag den 18.
Fastelavn kl. 10: Familiegudstjeneste
- Anita Rohwer og Jette Steffensen
Tirsdag den 20.
Kl. 14: Jette Steffensen
Søndag den 25.
1. søndag i fasten kl. 10: Jette Steffensen
Tirsdag den 27.
Kl. 14: Anita Rohwer

Søndag 17. december
Foredrag og Orgelkoncert
Kl. 14.30 Kort introduktion til forståelse af
Messiaens musik ved komponist og
musikteoretiker Martin Lohse.
Kl. 15.00 Dan Kær Nielsen spiller
“La Nativité du Seigneur”,
en moderne “juleklassiker” med
9 meditationer over “Herrens fødsel”
skrevet af Olivier Messiaen, som var en af
det 20. århundredes mest betydningsfulde
komponister. Musikken knytter sig til
bibelcitater, som læses op umiddelbart før
hvert stykke.
Fredag 19. januar kl. 20.00
Cafékoncert i Salen
Michael Norman, guitar
Musik af Dowland, Ponce, m. fl.
I pausen vil der være mulighed for at købe
en forfriskning.
Michael Norman er uddannet på Nordjysk
Musikkonservatorium, og i Madrid hos
Margarita Escarpa og Jose Luis Rodrigo.
Studerer pt. i Solistklassen i Odense med
solistdebut i foråret 2007.

Syng-løs-aften
Den første torsdag i hver måned.
Her får du mulighed for at synge af
hjertens lyst, lære nye sange og andet
godt.
Kom og vær med – også til at bestemme
hvad der skal synges.
Torsdage kl. 20 i menighedssalen:
7. december, 4. januar og 1. februar.

Kirkebil
Kirkebil kan bestilles hos kordegnen på tlf.
33 22 77 48. Kørsel til gudstjenesten om
søndagen bestilles senest fredag kl. 12 og
til gudstjenesten om tirsdagen senest
tirsdag kl. 12.

Kreative formiddage
Sy og strik - snak og hyg
onsdage kl. 10-13
Kom og vær med til kreative formiddage i
Absalons kirke. Start symaskinen, grib
strikketøjet - og kom!
Det er hyggeligt at
arbejde sammen med
andre, og der er
mulighed for at få
en håndsrækning
af Jytte Lund.
Mød bare op de onsdage, du kan. Det er:
6/12, 10/1, 24/1, 7/2 og 21/2.

Gethsemane og Absalons
Gethsemane kirke og Absalons kirke har
indledt et samarbejde foreløbig på flg.
punkter:
Kirkekontoret i Absalons kirke lukkes hver
fredag fra 1. december. Om fredagen kan
man fremover henvende sig til
Gethsemane kirke,
Dannebrogsgade 53, 1660 København V,
tlf. 33 31 75 30.
Vi holder 4 fællesgudstjenester i 2006/7:
Juledag og Kristi Himmelfartsdag i
Absalons kirke. 2. Påskedag og 2.
Pinsedag i Gethsemane kirke.

1. dec. - 28. febr. 2006
www.absalons.dk

Fastelavnssøndag
den 18. februar
inviteres hele familien til
Familiefastelavnsgudstjeneste
kl. 10

Derefter:
- tøndeslagning
- fastelavnsrisløb
- pølser og sodavand
- kåring af kattekonger og -dronninger
På gensyn!

Tal med præsten
Er der noget, du har lyst til at diskutere
eller snakke igennem med præsten, så ring
(33 23 23 33) eller mail (js@absalons.dk)
og aftal en tid til en personlig samtale.
Husk: Præsten har tavshedspligt!

Tirsdagsmøder
Hver tirsdag eftermiddag mødes vi i
kirkens lokaler. Vi begynder med en kort
gudstjeneste i kirken kl. 14.
Kom og mød mennesker, der brænder for
noget, hør om emner og steder, du kender
eller ikke kender til.
Snak med mennesker fra nabolaget, som
du måske har mødt på gaden.
Nyd kaffe og kage for 10 kr.
Kort sagt: Kom til tirsdagsmøde!
Velkommen!
DECEMBER
5. Vi synger adventssalmer og juler lidt
- ved Anita Rohwer.
12. Julefest.
Vi begynder med en gudstjeneste
sammen med børnehaverne kl. 12.
Derefter spiser vi sammen.
Julefesten koster 25 kr. med
tilmelding senest tirsdag den 5/12.
JANUAR
9. De hellige tre konger Kaspar,
Melchior og Baltasar
- ved Jette Steffensen.
16. Gunhildkorset i middelalderkunsten
- ved Sidsel Bjerg Manca.
23. Vores bassanger David gentager
succesen fra sidste år med
underholdende sange.
30. Den sidste valkyrie: Thit Jensen
- ved Anita Rohwer.
FEBRUAR
6. 30 år som præst på Vesterbro
- ved Andreas Esbensen.
13. Sang og musik.
Vi synger alt fra danske sange til
revyviser - ved Dan Kær Nielsen.
20. Boller op, boller ned.
Om fastelavnstraditioner
– ved Jette Steffensen.
27. Jensens rundkørsler. Dansk design fra
Jacob Jensen - ved Britta Astrup.

Julemarked i Absalons kirke Børnegudstjenester

Kyndelmisse

Lørdag den 9. december fra kl. 13 -16 ved
De grønne pigespejdere

Fredag den 2. februar kl. 19 fejrer vi
kyndelmisse med en lysgudstjeneste.
Selve ordet “Kyndelmisse” er latin og
betyder lysenes messe, dagen
falder præcis 40 dage efter
Jesu fødsel, den dag hvor
Jesus bliver fremstillet
i templet.
Kirken vil være smukt pyntet
med lys og Vesterbro Provstis
Ungdomskor vil medvirke ved
gudstjenesten.
Kom og oplev kirken oplyst af
stearinlys og hør smuk sang,
musik og bibeltekster om lys.
Efter gudstjenesten er der kaffe, te eller
sodavand til alle.

Der er mulighed for at vinde fine
håndlavede gevinster i vores tombola og
flotte gevinster på vores juleroser.
For børnene er der en fiskedam med
gevinst hver gang, og der er også
mulighed for en forfriskning.
Vi slutter dagen
med et lille
Lucia-optrin.
Vi håber, mange
vil kigge ind.
De grønne
pigespejdere

LIDTAF HVERT
Torsdag den 25. januar kl. 17.30
får vi besøg af Jytte Abildstrøms
børneteater. Forestillingen hedder “Lidt af
hvert”, og det er et stykke musikalsk
dukketeater om glæden ved at dele, og om
venner som hjælper når man i sin iver og
glæde glemmer det, man har lovet.
Forestillingen er beregnet til børn fra 1½ år.

Nytårsdag i Absalons kirke

Aftensmad & aftensang

Efter gudstjenesten Nytårsdag kl. 14 fejrer
vi sammen det nye år.
Vi skåler i champagne,
spiser kransekage og
drikker kaffe - og ønsker
hinanden et godt nytår.

Åben kirke
Kirken er åben for besøgende mandag til
fredag formiddag. I adventstiden er kirken
hver tirsdag åben helt til kl. 18, så rigtig
mange får mulighed for at se den
julepyntede kirke.
Velkommen!

Efter børnegudstjenesten er der spisning.
Vi håber, I vil være med, men husk at
tilmelde jer til spisning allersenest dagen
før inden kl. 12 på absalons@absalons.dk
eller 33 22 77 48
FASTELAVNSGUDSTJENESTE
Søndag den 18. februar kl. 10
Til fastelavnsarrangementet er der ingen
tilmelding, se nærmere omtale.

Torsdag den 18. januar kl. 18
og torsdag den 1. marts kl. 18.
I den mørke vinterperiode mødes vi til
aftensmad i menighedssalen - første gang
torsdag den 18. januar. Aftensmaden
sluttes af i kirken med en kort aftensang.
Aftensangen er en mulighed for en rolig
og eftertænksom stund på vej hjem eller i
byen.
Maden koster 20 kr. - øl og vand kan
købes.
Tilmelding senest onsdagen før kl. 12.00 til
kirkekontoret på 33 22 77 48 eller
absalons@absalons.dk

Gudstjenester jul og nytår
Juleaften kl. 15 h Juledag kl. 10 h 2. juledag kl. 10 h Julesøndag kl. 10 h Nytårsdag kl. 14
Adresser

Legestue

Absalons kirke
Sønder Boulevard 73
1720 København V.
tlf. 33 22 77 48
Hjemmeside: www.absalons.dk

Hver torsdag fra 10 - 12.
ved Anne-Grete Andersen.
Til børnene er der masser af plads at lege
på, nyt legetøj - og jævnaldrende
legekammerater.
Til de voksne er der kaffe og te - og
mulighed for at snakke med andre
småbørns-forældre fra sognet.
Den sidste torsdag i måneden er der
morgensang i kirken kl. 11.
Kom hen og kig på legestuen og hils på
Anne-Grete!

Sognepræst
Jette Steffensen, Absalonsgade 5, 2.
1658 København V. Tlf. 33 23 23 33.
Træffes bedst tirsdag kl. 17-18 eller
onsdag, torsdag og fredag kl. 10-11,
men du kan ringe hele dagen, undt. mand.
E-mail: js@absalons.dk
Kirkekontoret
Kordegn Lilly Sichlau.
Kontoret er åbent mandag til torsdag
kl. 9.30-13, tirsdag tillige kl. 15.30-18.
Tlf. 33 22 77 48 - fax 33 22 52 82.
E-mail: absalons@absalons.dk
Om fredagen kan man fra 9-13 henvende
sig til Gethsemane kirke, Dannebrogsgade
53, 1660 København V, tlf. 33 31 75 30.
Organist
Dan Kær Nielsen,
tlf. 35 24 16 36. I kirken tlf. 33 22 44 65.
E-mail: musik@absalons.dk
Kirketjener
Britta Astrup, tlf. 43 53 00 73.
Træffes i kirken om formiddagen på tlf.
33 22 44 65 eller 33 22 77 48.
Sognemedhjælper
Anita Rohwer, tlf. 36 30 94 76
træffes torsdag kl. 11-12 på tlf. 33 22 44 65,
eller ring til kontoret på tlf. 33 22 77 48.
E-mail: ar@absalons.dk
Menighedsrådsformand
Henriette Holst, Rundholmen 33,
2720 Vanløse.

Vesterbro-Rådgivningen:
- et samarbejde mellem Absalons kirke,
Gethsemane kirke og Kristkirken.
Vesterbro-Rådgivningen holder til i Kristkirken, Enghave Plads 18, tlf. 33 22 09 95.
Åbent tirsdag og onsdag kl. 9-16.

Fødsel
anmeldes i løbet af 2 dage til
kordegnen. Medbring egne dåbs/
navneattester og evt. vielsesattest
eller Omsorgs- og ansvars-erklæring.
Dåb/navngivelse
Barnet skal have et navn inden 6
måneder efter fødslen.
Dåb og navngivelse anmeldes til
kordegnen.
Medbring egne dåbs/navneattester og
evt. vielsesattest.
Ved dåb aftaler man en tid til samtale
med præsten.
Vielse
Tidspunkt for vielsen fastsættes i
samråd med præsten.
Derefter henvender man sig til
kordegnen med dåbsattester samt
prøvelsesattest, som rekvireres fra
bryllupskontoret på Københavns
Rådhus.
Dødsfald
Tidspunkt for bisættelse eller
begravelse fastsættes sammen med
præsten. Det sker normalt i forbindelse
med besøg hos en bedemand.

De grønne pigespejdere

De grønne pigespejdere
– Vesterbro Gruppe
holder møde for alle friske piger i
Absalons kirke hver mandag.
GRØNSMUTTERNE – piger fra 7 til 9 år
holder møde kl. 18.00 til 19.30.
Leder: Merete Frandsen tlf. 48 25 05 84
SPEJDERNE – piger fra 10 til 13 år holder
møde kl. 18.00 – 19.30.
Leder: Anita Andersen tlf. 51 22 43 67
Ud over de ugentlige møder tager vi på
ture, weekender og lejre. Se vores program
i udhængsskabet ved kirken.

Vil du vide mere er du velkommen til at
Kirkebladets redaktion
kontakte en af lederne eller gruppeleder
Lena Friis Knudsen og Jette Steffensen (ansvh.) Merete Frandsen tlf. 48 25 05 84
Tryk: Borchsenius Hansen Offset ApS

