Julemarked i Absalons kirke Musik i kirken

Børnegudstjeneste

Lørdag den 3. december kl. 13 til 16.

Torsdag den 8. december kl. 17.30

Igen i år afholder De grønne Pigespejdere
ved Absalons kirke Julemarked.

Julegudstjeneste og julefest
Vi hører om julen inde i den julepyntede
kirke, bagefter spiser vi sammen og danser
om det store juletræ.
Lena, Jytte og Emma laver hver gang mad
til os. Hvis I vil spise med, så tilmeld
senest dagen før inden kl. 12 på 3331 2304
eller på absalons@absalons.dk

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. Der vil være
dukketeater og vi slutter med luciaoptog.
I caféen serveres kaffe/te med hjemmebag
samt gløgg og æbleskiver.

Overskuddet fra julemarkedet går til vores
aidsprojekt “Vilje til Liv“ i Zambia. Vi vil
købe skolelegater til piger fra aidsramte
familier, så de efter gennemført skolegang
har mulighed for at få en uddannelse og
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 komme og være med.
De grønne Pigespejdere
Hvis du har en smartphone
og en scanner-application,
kan du gå direkte ind på
hjemmesiden gennem
denne stregkode:

Tirsdag den 29. november kl. 19
Vokalselskabet Glas
Vokalselskabet Glas - 7 kvinder der synger
bulgarsk acapella folkemusik - fejrer sit 10
års jubilæum i Absalons kirke.
Læs mere på www.absalons.dk/musik eller
på www.vokalselskabetglas.dk.
Onsdag den 30. november kl. 20
Orgelkoncert
Peter Jørgensen, orgel
Værker af Barié, Franck, Vierne,
Scriabin, Hakim

Lørdag den 17 december kl. 15
Korkoncert
Julekoncert ved Laetitia Musica under
ledelse af Anne-Terese Berg
Søndag den 15. januar kl. 15
Strygetrioen Trio Sono.
Julie Meile, violin
Astrid Christensen, bratsch
Karin Dalsgaard, cello
Onsdag den 1. februar kl. 19.
Kyndelmisse
Musikgudstjeneste med Vesterbro
Provstis Børne- og Ungdomskor.

Læs mere om koncerterne på
www.absalons.dk/musik

Og husk fastelavn:

Familiegudstjeneste
Fastelavnssøndag
den 19. februar
inviteres hele familien til
Familiefastelavnsgudstjeneste
kl. 10

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

Adresser

Legestue

Absalons kirke
Sønder Boulevard 73
1720 København V.
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
Primær organist
Peter Jørgensen, Tlf.: 5652 1072
E-mail: bogeskov@post4.tele.dk
Hjemmeside: www.bogeskoven.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
Tante Olgas Børnehus
Leder: Kathrine E. With
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 6 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. 6140 5396

15.nov. - 29 feb. 2012
www.absalons.dk

ABSALONS KIRKE
Gudstjenester

Kirker i Natten

Babysalmesang

NOVEMBER

Fredag den 2. december kl. 19-21 er der
åbent i den juleudsmykkede kirke.

I januar begynder et nyt hold til
babysalmesang hver tirsdag kl. 12.15 – 13.
Også denne gang med sangpædagog
Janni Erbs, som har taget en
særuddannelse inden for babymusik.

Søndag den 20. kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret: Jette Steffensen
Tirsdag den 22. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 27. kl. 10
1. s. i advent:
Anita Rohwer og Jette Steffensen.
Kirkens fødselsdag
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 29. kl. 14
Jette Steffensen

DECEMBER
Søndag den 4. kl. 10
2. s. i advent: Jette Steffensen
Tirsdag den 6. kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 8. kl. 17.30
Julegudstjeneste og julefest for børn
Jette Steffensen
Søndag den 11.
Ingen gudstjeneste
Tirsdag den 13. kl. 12
Jette Steffensen
Julegudstjeneste for børnehaver
Torsdag den 15. kl. 10.30
Jette Steffensen
Julegudstjeneste for legestue
Søndag den 18. kl. 10
4. s. i advent: Anita Rohwer
Lørdag den 24. kl. 15
Juleaften: Jette Steffensen
Søndag den 25. kl. 10
Juledag: Jette Steffensen

JANUAR
Søndag den 1 kl. 14
Nytårsdag : Jette Steffensen
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et
godt nytår.
Søndag den 8.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Tirsdag den 10. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 15. kl. 10
2. s. efter hellig tre konger: Anita Rohwer
Tirsdag den 17. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 22.
3. s. efter hellig tre konger: Anita Rohwer
Tirsdag den 24. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 29.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Tirsdag den 31. kl. 14
Jette Steffensen

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.
Hæng en hjertebøn på juletræet.

Hør de dejlige julesalmer. En vokalkvartet
ledet af Jørgen Ditlevsen vil synge for os
ca. kl. 20.
Tænd et lys i lysgloben.
Tag et glas gløgg og lad roen sænke sig
om dig.
Velkommen til Kirker i Natten i
Absalons kirke

Pris for kursus på 10 lektioner er 200, - kr.
Der er plads til 12 børn i alderen 2-10
måneder.
Man tilmelder sig ved at maile til
js@absalons.dk, hvorefter man får
tilsendt et kontonr., som man overfører de
200 kr. til. Når beløbet er modtaget, er man
tilmeldt.
Tilmeld dig allerede nu, hvis du vil være
sikker på en plads!

Kirkebil
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.

Tirsdagsmøder
Syng-Løs-Aften
Vi synger løs fra Højskolesangbogen og
deltagerne vælger selv sangene.
Det er den første torsdag i hver måned fra
kl. 20 til 22, den 5. januar og 2. februar.
(December er aflyst på grund af Tine
Lindhardts foredrag: Hvad skal vi med
Biblen i det 21. århundrede?)

Bibelen i det 21. årh.
Tine Lindhardt:
Hvad skal vi med Bibelen i det 21. årh.?
Torsdag den 1. december kl. 19.30 vil
Tine Lindhardt give os eksempler på,
hvordan vi kan spejle os i de bibelske
personer, og ikke mindst på, hvordan vi i
deres søgen og spørgsmål, deres glæder
og sorger - ja i deres kampe og livtag med
tilværelsen - kan finde os selv.
På den måde viser det sig, at Bibelen og
dens budskab stadig er aktuelt og har
noget at sige, også for en dansker i det 21.
århundrede.

FEBRUAR
Onsdag den 1. kl. 19
Kyndelmissegudstjeneste med
Vesterbro Provstis Børne- og
Ungdomskor
Søndag den 5. kl. 10
Septuagesima: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 7. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 12.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Tirsdag den 14. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 19. kl. 10
Fastelavnsgudstjeneste for hele familien
Anita Rohwer og Jette Steffensen
Tirsdag den 21. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 26. kl. 10
1. s. i fasten: Jette Steffensen
Tirsdag den 28. kl. 14
Jette Steffensen

Hun vil føre børnene – og deres forældre
– ind i musikkens verden gennem nye og
gamle sanglege, klassisk og rytmisk
musik, salmer, leg og dans.

Nytårsdag i Absalons kirke
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.

Hver søndag er der kaffe/te med småkager
ved lysgloben – og mulighed for at få en
snak med de andre kirkegængere og
ansatte.

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.
Velkommen til tirsdagsmøde!
15. Vi besøger Enghave kirke, Sønder
Boulevard 120, hvor Karen
Margrethe Johansen holder et
lysbilledforedrag om kunstneren
Marie Krøyer. Mødet begynder kl.
14, der er mulighed for taxa fra
Absalons kirke kl. 13.40.
22. Vi laver juledekorationer med Britta.
29. Adventshygge med banko.

DECEMBER
6.

Vi ser kortfilm fra „de gode gamle
dage“.
13. Julefest.
Vi begynder med en gudstjeneste
sammen med børnehaverne kl. 12.
Derefter spiser vi sammen.
Julefesten koster 25 kr. med
tilmelding senest tirsdag den 6/12.

JANUAR
10. Anita Rohwer: Psykisk syge.
17. Dokumentarfilm - og „Hvordan var
det, da du var ung?“
24. Vi spiller banko.
31. Vinteren – i sange, billeder og
fortællinger.

FEBRUAR
7. Vi spiller petanque i Store Sal.
14. Sigurd Gudiksen: Kaj Munk –
præstegerning – digterkald –
frihedskamp.
21. Vi ser kortfilm fra „de gode gamle
dage“.
28. Caroline B. Thastum fortæller om og
viser billeder fra sin studietur til
Namibia i det sydlige Afrika.

