Det sker i Absalons kirke

Musik i kirken

Tirsdagsmøder

Der sker hele tiden noget i Absalons kirke.
Du kan holde dig orienteret om, hvad der
sker i Absalons kirke på flg. måder:

Tirsdag 14. december 20
Julekoncert
Kammerkoret Laetitia Musica
synger julen ind under ledelse
af Anne-Terese Berg.

Kom og vær med til en hyggelig
eftermiddag. Vi begynder med en kort
gudstjeneste i kirken kl. 14.
Kaffe og kage koster 10 kr.

1. Læs kirkebladet her.
Der kan dog komme nye arrangementer til,
som kun kan findes i udhængsskabe, på
hjemmeside og på Facebook.
2. Kig i kirkens udhængsskabe, der kan du
se, hvad der sker i den nærmeste fremtid.
3. Gå ind på kirkens hjemmeside,
absalons.dk. Der kan du læse om kirken, se
alt, hvad der sker i kirken og tilmelde dig
nyhedsbreve.
Hvis du har en smartphone og en scannerapplication, kan du gå direkte ind på
hjemmesiden gennem denne stregkode:

Onsdag den 2. februar kl. 19.
Kyndelmisse
Musikgudstjeneste, hvor Vesterbro
Provstis Børne- og Ungdomskor synger
og Absalons kirkes menighed læser
bibeltekster om Kyndelmisse.
Kyndelmisse betyder lysmesse, og denne
aften vil kirken være oplyst af stearinlys.
Efter gudstjenesten er der som altid kaffe/
te og småkager ved lysgloben.
Søndag den 20. februar kl. 15.
Trio Ismena
Kom og hør et af de mest lovende
kammermusikensembler i Danmark, som
bl.a. har vundet DR´s kammermusikkonkurrence 2009. Denne eftermiddag
spiller de værker af : Mozart, Lange-Müller,
Shostakovich og Kurtag.

Velkommen til tirsdagsmøde!

DECEMBER
7. Vi lave juledekorationer med Britta.
14. Julefest.
Vi begynder med en gudstjeneste
sammen med børnehaverne kl. 12.
Derefter spiser vi sammen.
Julefesten koster 25 kr. med
tilmelding senest tirsdag den 7/12.

JANUAR
11. Buster Larsens mange roller
18. Janne-Elisabeth McOwan: Danske
helligkilder. Engang var de meget
besøgte, nu er de næste glemte.
25. Ulla Carstensen: Skæbne og
Guds vilje i Amazonjunglen.

FEBRUAR
4. Gå ind på Facebook på Absalons Kirke
og se vores arrangementer – og kom gerne
med nye ideer, som du måske selv kan
være med til at sætte i gang.

Velkommen i Absalons kirke

1.

Monika Malmquist, violin
Ida Nørholm, cello
Christine Raft, klaver

Vintereftermiddag – med sange og en
kortfilm.
8. Spilleeftermiddag. Vi spiller Petanque i
Store Sal.
15. Bent Østergaard: Karen Marie - H.C.
Andersens halvsøster – og hendes
familie. Denne eftermiddag får vi
besøg af Enghave/Bavnehøj sogn.
22. Vi spiller banko

Se om julen inde i bladet

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!

Kirkekontoret
Kordegn Lilly Sichlau.
Vesterbrogade 67,3., 1620 København V
(indgang i Westend).
Kontoret er åbent mandag til fredag
kl. 9-13, torsdag tillige kl. 16-18.
Tlf. 3331 2304.
E-mail: absalons@absalons.dk
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
Sognemedhjælper og præst
Anita Rohwer, tlf. 2164 7721
E-mail: ar@absalons.dk
Organist
vacant
E-mail: musik@absalons.dk
Kirketjener
Britta Astrup, tlf. 2058 7723
E-mail: ba@absalons.dk
Menighedsrådsformand
Henriette Holst, Rundholmen 33,
2720 Vanløse.
Kirkeværge
- den ansvarlige for kirkebygningen
Jens Høgsholt Rasmussen,
Vesterbro Bykirke, tlf. 3355 0709
E-mail: jhra@km.dk
Menighedsbørnehave
Tlf. 3322 0601.

Fødsel
anmeldes i løbet af 14 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
Borgerservice.
Når den kommer retur, afleveres den på
kirkekontoret.
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. 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.

Kirkebladets redaktion
Vil du vide mere er du velkommen til at
Lena Friis Knudsen og Jette Steffensen (ansvh.) kontakte en af lederne eller gruppeleder
Tryk: Borchsenius Hansen Offset ApS
Merete Frandsen tlf. 4825 0584

ABSALONS KIRKE

1.dec. - 28 feb. 2011
www.absalons.dk

Gudstjenester december

Gudstjenester januar

Gudstjenester februar

Søndag den 28. november kl. 10
1. s. i advent:
Anita Rohwer og Jette Steffensen.
Kirkens fødselsdag.
Frokost efter gudstjenesten

Lørdag den 1.
Nytårsdag kl. 10: Fællesgudstjeneste i
Apostelkirken, Saxogade 13.
Nytårsdag kl. 16: Gethsemane holder
fællesgudstjeneste i Enghave kirke,
Sønder Boulevard 120.
(Ingen gudstjeneste i Absalons kirke)
Søndag den 2. kl. 10
Hellig tre konger: Jette Steffensen
Vi ønsker hinanden godt nytår og spiser
frokost sammen efter gudstjenesten.
Søndag den 9.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Tirsdag den 11. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 16. kl. 10
2. s. efter hellig tre konger:
Jette Steffensen
Tirsdag den 18. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 23.
3. s. efter hellig tre konger:
Anita Rohwer
Tirsdag den 25. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 30.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke

Tirsdag den 1. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 6. kl. 10
5. s. efter hellig tre konger:
Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 8. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 13.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Tirsdag den 15. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 20. kl. 10
Septuagesima: Jette Steffensen
Tirsdag den 22. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 27. kl. 10
Sexagesima: Jette Steffensen

Søndag den 5. kl. 10
2. s. i advent: Jette Steffensen
Tirsdag den 7. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 12.
Ingen gudstjeneste
Tirsdag den 14. kl. 12
Jette Steffensen
Julegudstjeneste for børnehaver
Torsdag den 16. kl. 10.30
Jette Steffensen
Julegudstjeneste for legestue
Søndag den 19. kl. 10
4. s. i advent: Anita Rohwer
Fredag den 24. kl. 15
Juleaften: Jette Steffensen
Lørdag den 25. kl. 10
Juledag: Jette Steffensen
Søndag den 26. kl. 10
2. juledag: Fællesgudstjeneste i Sct.
Matthæus kirke, Matthæusgade 31.
(Ingen gudstjeneste i Absalons kirke)
Fredag den 31. kl. 14
Nytårsaften: Fællesgudstjeneste i
Enghave kirke, Sønder Boulevard 120.
(Ingen gudstjeneste i Absalons kirke)

Børnegudstjeneste
Torsdag den 10. februar kl. 17.30
Jesus og miraklerne.
Det var ikke småting, Jesus kunne lave.
Han kunne gøre syge mennesker raske,
gå på vandet og meget mere. Kom og hør
nogle af historierne.
Lena og Jytte laver mad til os. Hvis I vil
spise med, så meld jer til spisning senest
dagen før inden kl. 12 på tlf. 3331 2304

Kirkebil kan bestilles hos kordegnen på tlf.
3331 2304. Kørsel til gudstjenesten om
søndagen bestilles senest fredag kl. 12 og
til gudstjenesten om tirsdagen senest
tirsdag kl. 12.

Gudstjenester jul og nytår
Juleaften kl. 15 
Juledag kl. 10 
2. januar kl. 10 ønsker vi
hinanden godt nytår

Syng-Løs-Aften

Kirker i Natten

Julemarked i Absalons kirke
Igen i år afholder De grønne Pigespejdere
ved Absalons kirke Julemarked.
Ved markedet er der mulighed for at vinde
fine håndlavede juleting i vores tombola
og flotte gevinster på vores julerosetræ.
For børnene er der en fiskedam med
gevinst hver gang.

Nyt fra Bykirken
Søndagsgudstjenester i 2011

Lørdagslukninger
Absalons kirke er stadig lukket kirke på
lørdage i ulige uger. På lukkelørdagene
henviser vi til andre kirker på Vesterbro.

Vi synger løs fra Højskolesangbogen og
de fremmødte er selv med til at bestemme
hvilke sange, der skal synges. Det er fra
kl. 20 til 22 den første torsdag i hver måned:
2. december (julesange), 6. januar og 3.
februar.

Lørdag den 4. december kl. 13 til 16.

eller på absalons@absalons.dk
Og husk at sætte kryds i kalenderen til
vores store fastelavnsgudstjeneste
søndag den 6. marts kl. 10

Bykirken har lavet en ny gudstjensteplan
for 2011. I Absalons kirke har vi nu
gudstjeneste kl. 10 på flg. søndage:
1. søndag i måneden kl. 10 – med frokost
2. søndag i måneden ingen gudstjeneste
3. søndag i måneden kl. 10
4. søndag i måneden kl. 10
5. søndag i måneden ingen gudstjeneste
Absalons kirkes gudstjenester står i
kirkebladet og på hjemmesiden:
www.absalons.dk. Gudstjenester i andre
kirker på Vesterbro står i Vesterbrobladet
og på Bykirkens hjemmeside:
www.vesterbrobykirke.dk.

Hver søndag er der kaffe/te med småkager
ved lysgloben – og mulighed for at få en
snak med de andre kirkegængere og
ansatte.
Den 1. søndag i januar og februar er der
frokost. Velkommen!

Fredag den 3. december kl. 20-23 er der
åbent i den juleudsmykkede kirke.

For alle er der mulighed for en dejlig
forfriskning i vores café, hvor der bl.a.
serveres kaffe/te med hjemmebag samt
gløgg og æbleskiver.

Kom ind og få lidt ro til dine tanker.
Skriv et julekort til en, du holder af. Vi har
julekort og sørger for at få dem sendt af
sted.
Hør de dejlige julesalmer. Et kor vil synge
nogle salmer kl. 21 og igen kl. 22.30.
Tænd et lys i lysgloben.
Tag et glas gløgg og lad roen sænke sig
om dig.
Velkommen til Kirker i Natten i
Absalons kirke
I Vesterbro Bykirke vil vi på skift have
Kirker i Natten i forskellige kirker på
Vesterbro. Se mere om det på
vesterbrobykirke.dk
Fredag den 4. februar kl. 20-23 fejrer
Kirker i Natten kyndelmisse i
Kristkirken på Enghave Plads.
Kom og mød musik, korsang fællessang,
bibellæsninger og små tænke-talestykker.
En aften med levende lys og et glas vin.

Overskuddet fra julemarkedet går til vores
aidsprojekt “Vilje til Liv“ i Zambia. Vi vil
købe skolelegater til piger fra aidsramte
familier. Når de har gennemført det, der
svarer til den danske folkeskole, er der
større sandsynlighed for, at de får en
uddannelse og kan klare sig selv.
Projektet er et samarbejde mellem Girl
Guide Association of Zambia,
Folkekirkens Nødhjælp og De grønne
pigespejdere.
Alle er velkomne, og vi håber rigtig mange
vil besøge markedet, så vi kan få nogle
hyggelige timer sammen.
De grønne Pigespejdere

