Ønskebørn

Det Åbne Atelier

Børnegudstjenester

Invitation til kommende forældre og
småbørnsfamilier.
– en samtale om værdier og børn.
Fredag den 1. februar kl. 17 - 19
i Absalons kirke

i Sct. Matthæuskirkens lokaler,
Matthæusgade 31, 1666 København V.

NOGET OM BØN
Torsdag den 17. januar kl. 17.30
Denne aften handler om bøn og Fadervor.
Vi vil høre, hvordan Jesus siger, vi kan
bede, og hvordan vi ikke skal bede.
Husk alle børn med familier er velkomne
uanset alder.
Lena, Jytte og Emma laver hver gang mad
til os. Hvis I vil spise med, så tilmeld jer
dagen før inden kl. 12. Ring til 3331 2304,
sms til 2058 7762 eller mail til
absalons@absalons.dk

Men barnets ankomst til verden skabes
der nye relationer, også mellem de to
mennesker der nu er blevet mor og far.
Det betyder, at vores grundværdier og
grundholdninger får en ny betydning.
Samtalen sættes i gang af trivselsekspert
Signe Gramstrup Hansen, der til daglig
rådgiver børn og voksne i at styrke deres
forhold, så alle trives og oplever, at deres
værdier respekteres.
Der vil også være en kort orientering om
de praktiske forhold vedr. dåb og
navngivelse - og alle de tilbud, kirkerne
har til familier.

Er du i en svær periode i dit liv, så kig ind i
Det Åbne Atelier.
Her er der mulighed for at tilbringe en
hyggelig eftermiddag eller for at bruge
dine kreative evner til maleri, akvarel, strik
og linoleumstryk.
Der er to pc’er med internet og printer til
fri afbenyttelse, og der er mulighed for
bordfodbold.
Atelieret er åbent tirsdage kl. 13-16.
Kom og gå, som det passer dig.
Ring til Anita Rohwer (mobil) 2164 7721
eller kig uforpligtende ind - og se om det
er noget for dig.
Deltagelse er gratis – velkommen!

Carols by Candlelight

Vi slutter med lidt lækkert at spise .

- Julesalmer i stearinlysenes skær

Næste gang er fredage den 19. april kl. 1719 i Sct. Matthæus kirke.

Stop op på vej hjem og vær med til at
synge julesalmer og Christmas Carols i
faklerne og stearinlysenes skær.

Det vil være dejligt, hvis I tilmelder jer men I er selvfølgelig også velkomne til
bare at dukke op.
Tilmelding hos Jette Steffensen, mail til
js@absalons.dk, ring eller sms til
2058 7762.

Gudstjenester jul og nytår:
Juleaften kl. 15
Juledag kl. 10
Nytårsdag kl. 14

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

I hele december vil der foran de forskellige
kirker på Vesterbro være Carols by
Candlelights.
Sæt indkøbsposen, varm dig ved et glas
varm julegløgg og kom i julestemning med
den nye juletradition på Vesterbro.
Flg. torsdage er det foran Absalons kirke:
Torsdag den 6. december kl. 16.30-17
Torsdag den 13. december kl. 16.30-17
Torsdag den 20. december kl. 16.30-17

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.

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
Sognets præster:
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
Anita Rohwer, tlf. 2164 7721
E-mail: ar@absalons.dk
Primær organist
Peter Jørgensen, Tlf.: 5652 1072
E-mail: petjo@km.dk
Kirketjener
Britta Astrup, tlf. 2058 7723
E-mail: ba@absalons.dk
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
tanteolga@mail.dk
www.tanteolgas.dk

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!
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. 6140 5396
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
Kirkebladets redaktion
Merete Frandsen, tlf. 6140 5396,
Lena Friis Knudsen og Jette Steffensen (ansvh.)
merete.frandsen@gmail.com.
Tryk: Borchsenius Hansen Offset

ABSALONS KIRKE

1.dec. - 28 feb. 2013
www.absalons.dk

Gudstjenester

Musik i kirken

Babysalmesang

DECEMBER

Onsdag den 12. december kl. 19
De ni læsninger
- Julens budskab i ord og toner
Kammerkoret Laetitia Musica m. fl.

Tirsdag den 15. januar begynder to nye
hold babysalmesang for forældre med
børn fra 2-12 måneder.

Søndag den 2. kl. 10
1. s. i advent:
Anita Rohwer og Jette Steffensen.
Kirkens fødselsdag
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 4. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 9.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Tirsdag den 11. kl. 12
Jette Steffensen
Julegudstjeneste for børnehaver
Onsdag den 12. kl. 19
De ni læsninger
Torsdag den 13. kl. 10.30
Jette Steffensen
Julegudstjeneste for legestue
Søndag den 16. kl. 10
3. s. i advent: Jette Steffensen
Søndag den 23.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Mandag den 24. kl. 15
Juleaften: Jette Steffensen
Tirsdag den 25. kl. 10
Juledag: Jette Steffensen
Onsdag den 26. kl. 11
Fællesgudstjeneste for Vesterbro Sogn i
Kristkirken på Enghave Plads
Søndag den 30. kl. 11
Fællesgudstjeneste for Vesterbro Sogn i
Enghave kirke, Sønder Boulevard 120

JANUAR
Tirsdag den 1. kl. 14
Nytårsdag : Jette Steffensen
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
et godt nytår.
Søndag den 6. kl. 10
Helligtrekongers søndag: Peter Hjort
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
Sidste søndag efter hellig tre konger:
Jette Steffensen
Tirsdag den 22. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 27.
Septuagesima søndag: Anita Rohwer
Tirsdag den 29. kl. 14
Jette Steffensen
FEBRUAR
Søndag den 3. kl. 10
Seksagesima søndag: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 5. kl. 14
Jette Steffensen
Tirsdag den 5. kl. 19
Kyndelmissegudstjeneste med
Vesterbro Provstis Børne- og
Ungdomskor
Søndag den 10. kl. 10
Fastelavnsgudstjeneste for hele familien
Bagefter tøndeslagning og
fastelavnsrisløb
Anita Rohwer og Jette Steffensen
Tirsdag den 12. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 17.
1. s. i fasten: Birgitte Engholm
Søndag den 24. kl. 10
2. s. i fasten: Jette Steffensen
Tirsdag den 26. kl. 14
Jette Steffensen

Tirsdag den 5. februar kl. 19.
Kyndelmisse
Lysgudstjeneste, hvor Vesterbro
Provstis Ungdomskor medvirker.
Kom og oplev kirken oplyst
af stearinlys og hør sang,
musik og bibeltekster om lys.

Syng-Løs-Aften
Alle er velkomne, når vi synger løs fra
Højskolesangbogen i Menighedssalen den
første torsdag i hver måned. Deltagerne
vælger på skift sangene, så alle kan få deres
sangønsker opfyldt.
Det er den første torsdag i hver måned fra
kl. 20 til 22, den 6. december,
3. januar og 7. februar.

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.

Tak til menighedsrådet
7 medlemmer har siddet i Absalons kirkes
menighedsråd de sidste 4 år, og de allerfleste i mange flere år, op til mere end 30 år.
Menighedsrådet har længe kæmpet for at
beholde Absalons kirke og samtidig støttet
det kirkelige arbejde meget aktivt.
Alle har været aktive, én har stået for
legestuen, flere har lavet mad til alle
børnegudstjenester, én har lavet utallige
flotte plakater, flere har været aktive i de
forskellige udvalg i og udenfor Vesterbro
Bykirke – og alle har været en fast del af
vores gudstjenester - børnegudstjenester
eller søndagsgudstjenester.
Tak for støtte til det kirkelige arbejde og
godt samarbejde, som kirkegængere og
ansatte har nydt godt af.

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.

De små møder kl. 12.15 – 12.55
De lidt større møder kl. 13 – 13.40
Det er musikpædagog Janni Erbs, der har
mange års erfaring i babysalmesang, der
står for forløbene.
Gratis for medlemmer af Folkekirken.
For ikke-medlemmer 600 kr.
Tilmelding til Jette Steffensen,
js@absalons.dk, hvor barnets navn og
alder angives.

Frivillige søges
til Nødherberget Bavnehøj
- for hjemløse migranter.
Som frivillig har man 1 vagt pr. 14. dag
eller oftere. Vagten begynder kl. 22.30 og
slutter igen kl. 8.30. Skal man på arbejde,
er der mulighed for at gå tidligere.
Læs mere på Facebook (Nødherberget i
Bavnehøj kirke) eller kontakt Anita
Rohwer,tlf. 2164 7721, aro@km.dk

Nyt menighedsråd
Den 13. november var der valg til det
nye store menighedsråd, der dækker hele
Vesterbro, nu kaldet Vesterbro Sogn.
Menighedsrådet består af 25 valgte
medlemmer, og flg. fra Absalons kirke
blev valgt:
Henriette Holst, Arne Hjort Nielsen
Sidsel Bjerg Manca og Bodil Høg
Suppleant: Elisabeth Mørk

Tirsdagsmøder
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!

DECEMBER
4. Vi julehygger, bl.a. med julefilm.
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. Silas og Malou: På tommelfinger fra
København gennem Tyskland og
Polen til Ukraine.
22. Vi ser kortfilm fra ”de gode gamle
dage”.
29. Vi spiller petanque.

FEBRUAR

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

5. Vinteren – i sange, billeder og
fortællinger.
12. Vi spiller banko.
19. Besøg på Københavns Museum,
Vesterbrogade 59, der viser
udstillingen: Fund under os - med
fund fra metro-udgravningerne.
Bagefter kaffe i Absalonsgade 5.
26. Vi ser kortfilm fra ”de gode gamle
dage”.

