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ABSALONS KIRKE
Gudstjenester

Julegudstjenester for børn

Aftensmad & aftensang

DECEMBER

Også i år har vi julegudstjenester for børn,
hvor børnehaver og legestue deltager.
Dagplejer og
forældre er også
meget velkomne
til at komme med
deres børn - og
måske har også
nogle bedsteforældre
lyst til at komme med
børnebørnene.
Gudstjenesterne varer 20-30 min. - og
bagefter er der mulighed for at gå rundt
og kigge lidt på kirken. Kirkens store
juletræer er kommet til
børnegudstjenesterne!
Det er flg. dage:
Tirsdag den 11. dec. kl. 12 for børnehaver.
Torsdag den 13. dec. kl. 10.30 for de
helt små i legestuen.

Torsdag den 24. januar kl. 18,
torsdag den 21. februar kl. 18
er der aftensmad i menighedsssalen.
Har man et emne, man gerne vil vide lidt om,
er man velkommen til at ringe eller skrive til
Anita: ar@absalons.dk eller 3322 4465.
Efter maden går vi ned i kirken og slutter af
med en kort aftensang.

Søndag den 2. kl. 10
1. s. i advent:
Jette Steffensen.
Kirkens fødselsdag.
Kirkefrokost
Tirsdag den 4. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 9. kl. 10
2. s. i advent: Jette Steffensen
Tirsdag den 11. kl. 12
Jette Steffensen
Julegudstjeneste for børnehaver
Onsdag den 12. kl. 20
De ni læsninger
Torsdag den 13. kl. 10.30
Jette Steffensen
Julegudstjeneste for legestue
Søndag den 16. kl. 10
3. s. i advent: Anita Rohwer
Søndag den 23. kl. 10
4. s. i advent: Jette Steffensen
Mandag den 24. kl. 15
Juleaften: Jette Steffensen
Tirsdag den 25. kl. 10
Juledag: Jette Steffensen
Gudstjeneste i Absalons kirke fælles med
Gethsemane kirke
Onsdag den 26. kl. 10
2. juledag: Jette Steffensen
Søndag den 30. kl. 10
Julesøndag: Fællesgudstjeneste i
Gethsemane kirke, Dannebrogsgade 53
(Ingen gudstjeneste i Absalons kirke)

Pynt kirkens juletræ
Foruden kirkens to store juletræer har vi i år
også et mindre juletræ, der står bagerst i
kirken på pladsen overfor lysgloben.
Alle, både voksne og børn, er meget
velkomne til at komme med lidt julepynt
og hænge på træet. Man kan gøre det i
forbindelse med en gudstjeneste, mandag
til fredag formiddag og tirsdag helt til kl.18.
Vi håber, vi i løbet af december måned får
et broget og flot juletræ, som alle kan
nyde synet af juleaften og i juledagene!

FEBRUAR
Søndag den 3. kl. 10
Fastelavn: Anita Rohwer og
Jette Steffensen.
Familiegudstjeneste
Tirsdag den 5. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 10. kl. 10
1. søndag i fasten: Jette Steffensen
Tirsdag den 12. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 17. kl. 10
2. søndag i fasten:
Sidsel Bjerg Manca og Jette Steffensen
Tirsdag den 19. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 24. kl. 10
3. søndag i fasten: Jette Steffensen
Tirsdag den 26. kl. 14
Jette Steffensen

Maden koster 20 kr. - øl og vand kan
købes.
Tilmelding senest onsdagen før kl. 12 til
kirkekontoret på 3322 7748 eller
absalons@absalons.dk

Kaffe efter gudstjenesten
Hver søndag er der kaffe/te med småkager
bagest i kirken ved lysgloben – og
mulighed for at få en snak med de andre
kirkegængere og ansatte.
Velkommen!

Kirkebil
Kirkebil kan bestilles hos kordegnen på tlf.
3322 7748. Kørsel til gudstjenesten om
søndagen bestilles senest torsdag kl. 12
og til gudstjenesten om tirsdagen senest
tirsdag kl. 12.

Tirsdagsmøder

JANUAR
Tirsdag den 1. kl. 14
Nytårsdag: Jette Steffensen
Bagefter: Champagne og kransekage
Søndag den 6. kl. 10
Hellig tre konger:
Jette Steffensen
Tirsdag den 8. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 13. kl. 10
Sidste s. efter hellig tre
konger: Jette Steffensen
Tirsdag den 15. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 20. kl. 10
Septuagesima søndag: Anita Rohwer
Tirsdag den 22. kl. 14
Kl. 14: Jette Steffensen
Søndag den 27. kl. 10
Seksagesima søndag: Jette Steffensen
Tirsdag den 29. kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 31. kl. 19
Lysgudstjeneste med Vesterbro Provstis
Ungdomskor - Kyndelmisse

Aftensangen er en mulighed for en rolig
og eftertænksom stund på vej hjem eller i
byen.

Kom og vær med til en hyggelig
eftermiddag og mød mennesker fra
nabolaget.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i
kirken kl. 14.
Kaffe og kage koster 10 kr.
Kort sagt: Kom til tirsdagsmøde!
Velkommen!

Tal med præsten
Er der noget, du har lyst til at diskutere
eller snakke igennem med præsten, så ring
(3323 2333) eller mail (js@absalons.dk) og
aftal en tid til en personlig samtale.
Husk: Præsten har tavshedspligt!

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:
6. december, 3. januar og 7. februar.

Koncerter
Onsdag 12. december kl. 20
De ni læsninger
- vekslende med vokal- og
instrumentalmusik. Koret Laetitia Musica
under ledelse af Ann Dybdal Eriksen.
Instrumental- og vokalsolister.

Fredag 25. januar kl. 20
Cafékoncert
Kirkens 4 dygtige sangere synger et
blandet program i Menighedssalen
akkompagneret på kirkens nye klaver af
kirkens organist.

Tirsdag 19. februar kl. 20
Franske toner
Maria Hanke - Mezzosopran.
Dan Kær Nielsen - orgel og klaver.

DECEMBER
4.

Adventsmøde med banko, quiz og
julehistorie.
11. Julefest.

Vi begynder med en gudstjeneste
sammen med børnehaverne kl. 12.
Derefter spiser vi sammen.
Julefesten koster 25 kr. med
tilmelding senest tirsdag den 4/12.

JANUAR
8. Hellig tre kongers møde.
15. Anita Rohwer: “Fuglemaleren”
Johannes Larsen, Kerteminde.
22. Sigurd Gudiksen:
Jeg kører gennem
strålefryd – om
Bjørnstjerne
Bjørnson.
29. Sang og musik.
Vi synger alt fra danske sange til
revyviser – ved Dan Kær Nielsen.

FEBRUAR
5. Fastelavn og fastelavnstraditioner.
12. Lis Klausen: Mit liv som
synshandicappet.
19. Sommer i Massachusetts, ved Jette
Steffensen.
26. Vis ser filmen:
Olga –
Den sidste
storfyrstinde.

Julemarked i Absalons kirke Hvorfor være religiøs?

Nytårsdag i Absalons kirke

Lørdag den 8. december fra kl. 13 -16 ved
De grønne pigespejdere

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.

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.
Overskuddet går i år til
spejderbevægelsens FREDSGAVE - et
indsamlingsprojekt som alle spejderkorps i
Danmark har iværksat i anledning af
spejderbevægelsens 100 års jubilæum.
Projektet kører i samarbejde med Unicef og
målet er at få bygget 100 skoler i Angola. I
Angola har hvert andet barn ingen
muligheder for skolegang.
Vi håber på rigtig mange besøgende - og
rigtig mange penge til Angola.
De grønne pigespejdere

At være religiøs betyder at spørge
lidenskabeligt efter vort livs mening og
være åben for svar. Paul Tillich, tyskamerikanske teolog (1885-1966)
Torsdag den 14. februar, kl. 19.30 kommer
4 mennesker: en folkekirkekristen, en
buddhist, en muslim og en ateist for at
fortælle om, hvad det vil sige at være
religiøs eller ikke troende, og hvad det
betyder for dem.
Kom og hør og tal med almindelige
mennesker om deres religiøsitet eller
manglende tro.

Kyndelmisse
Torsdag den 31. januar kl. 19 fejrer vi
kyndelmisse med en lysgudstjeneste.
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.

Fastelavnssøndag
den 3. februar
inviteres hele familien til
Familiefastelavnsgudstjeneste
kl. 10

Åben kirke
Mandag til fredag kl. 9-13 er kirken
åben for besøgende.

Julens gudstjenester:

I adventstiden er kirken desuden åben
hver tirsdag helt til kl. 18, så rigtig mange
får mulighed for at se den julepyntede
kirke, tænde et lys på lysgloben eller
hænge et stykke julepynt på det lille
juletræ.

Juleaften kl. 15 - med trompet
Juledag kl. 10 - med trompet
2. juledag kl. 10
Julesøndag kl. 10 i Gethsemane kirke
Nytårsdag kl. 14

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

Velkommen!

Adresser

Legestue

Absalons kirke
Sønder Boulevard 73
1720 København V.
tlf. 33 22 7748
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.
Kom hen og kig på legestuen og hils på
Anne-Grete!

Sognepræst
Jette Steffensen, Absalonsgade 5, 2.
1658 København V. Tlf. 3323 2333.
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. 3322 7748 - fax 3322 5282.
E-mail: absalons@absalons.dk
Om fredagen kan man fra 9-13 henvende
sig til Gethsemane kirke, Dannebrogsgade
53, 1660 København V, tlf. 3331 7530.
Organist
Dan Kær Nielsen, tlf. 3524 1636.
I kirken tlf. 3322 4465.
E-mail: musik@absalons.dk
Kirketjener
Britta Astrup, tlf. 4353 0073.
Træffes i kirken om formiddagen på tlf.
3322 4465 eller 3322 7748.
Sognemedhjælper
Anita Rohwer, tlf. 3630 9476
træffes torsdag kl. 11-12 på tlf. 3322 4465,
eller ring til kirkekontoret, tlf. 3322 7748.
e-mail: ar@absalons.dk
Menighedsrådsformand
Henriette Holst, Rundholmen 33,
2720 Vanløse.
Menighedsbørnehave
Leder Christina Tronholm Larsen,
tlf. 3322 0601.

De grønne pigespejdere
Fødsel
anmeldes i løbet af 2 dage til kordegnen.
Er I ikke gift, medbringes Omsorgs- og
ansvars-erklæring. Er en af forældrene ikke
født i Danmark, skal dåbs/navneattest
medbringes.
Dåb/navngivelse
Barnet skal have et navn inden 6 måneder
efter fødslen.
Dåb og navngivelse anmeldes til
kirkekontoret.
Ved dåb aftaler man en tid til samtale med
præsten.
Vielse
Tidspunkt for vielsen fastsættes i samråd
med præsten.
Derefter (tidligst 4 måneder før vielsen)
rekvireres en ægteskabserklæring fra
Bryllupskontoret på Københavns Rådhus,
tlf. 3366 2670, eller på: http://www.kk.dk/
Når den kommer retur fra Rådhuset,
afleveres den på kirkekontoret.
Dødsfald
Tidspunkt for bisættelse eller begravelse
fastsættes sammen med præsten. Det sker
normalt i forbindelse med besøg hos en
bedemand.
Kirkebladets redaktion
Lena Friis Knudsen og Jette Steffensen (ansvh.)

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. 4825 0584
SPEJDERNE – piger fra 10 til 13 år holder
møde kl. 18.00 – 19.30.
Leder: Anita Andersen tlf. 5122 4367
Ud over de ugentlige møder tager vi på
ture, weekender og lejre. Se vores program
i udhængsskabet ved kirken eller på
absalons.dk/spejder.
Vil du vide mere er du velkommen til at
kontakte en af lederne eller gruppeleder
Merete Frandsen tlf. 4825 0584

