ABSALONS KIRKE

1. marts - 31. maj 2007
www.absalons.dk

Gudstjenester

Koncerter

Børnegudstjenester

MARTS

Tre koncerter, hvor klassiske musikere
improviserer – læs mere på
www.absalons.dk/musik

PÅSKE
Lørdag den 17. marts kl. 14
Børne- og Spirekoret fra Vestebrokoret
kommer og synger for os. Bagefter er der
sodavand og kaffe – og du kan male dit
eget påskeæg. Tilmelding ikke nødvendig.

Søndag den 4. marts kl. 10:
2. s. i fasten: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Søndag den 11. marts kl. 10:
3. s. i fasten: Anita Rohwer
Tirsdag den 13. marts kl. 14:
Anita Rohwer
Lørdag den 17. marts kl. 14:
Børnegudstjeneste med Vesterbro
Provstis Børne- og Ungdomskor
Søndag den 18. marts kl. 10:
Midfaste: Jette Steffensen
Tirsdag den 20. marts kl. 14:
Jette Steffensen
Søndag den 25. marts kl. 10:
Mariæ Bebudelsesdag: Jette Steffensen
Tirsdag den 27. marts kl. 14:
Jette Steffensen

APRIL
Søndag den 1. april kl. 10:
Palmesøndag: Jette Steffensen
Konfirmation
Torsdag den 5. april kl. 17:
Skærtorsdag: Jette Steffensen
Derefter middag – husk tilmelding!
Fredag den 6. april kl. 10:
Langfredag: Jette Steffensen
Musikgudstjeneste
Søndag den 8. april kl. 10:
Påskedag: Jette Steffensen
Mandag den 17. april kl. 10:
2. påskedag : Fællesgudstjeneste i
Gethsemane kirke, Dannebrogsgade 53
(Ingen gudstjeneste i Absalons kirke)
Søndag den 15. april kl. 10:
1. s. e. påske: Jette Steffensen
Tirsdag den 17. april kl. 14:
Jette Steffensen
Torsdag den 19. april kl. 17.30:
Børnegudstjeneste
Søndag den 22. april kl. 10:
2. s. e. påske: Sidsel Bjerg Manca
og Jette Steffensen
Tirsdag den 24. april kl. 14:
Jette Steffensen
Søndag den 29. april kl. 10:
3. s. e. påske: Jette Steffensen

MAJ
Tirsdag den 1. maj kl. 14:
Anita Rohwer
Fredag den 4. maj kl. 10:
Bededag: Anita Rohwer
Søndag den 6. maj kl. 10:
4. s. e. påske: Anita Rohwer
Frokost efter gudstjenesten
Søndag den 13. maj kl. 10:
5. s. e. påske: Jette Steffensen
Tirsdag den 15. maj kl. 14:
Jette Steffensen
Torsdag den 17. maj kl. 10:
Kristi Himmelfarts dag:
Jette Steffensen
Gudstjeneste i Absalons kirke, hvor
Gethsemane kirke kommer på besøg
Søndag den 20. maj kl. 10:
6. s. e. påske: Anita Rohwer
Tirsdag den 22. maj kl. 14:
Jette Steffensen
Torsdag den 24. maj kl. 17.30:
Børnegudstjeneste – om pinsen
Søndag den 27. maj kl. 10:
Pinsedag: Jette Steffensen
Mandag den 28. maj kl. 10:
2. pinsedag: Fællesgudstjeneste i
Enghaveparken for alle Vesterbros kirker.
(Ingen gudstjeneste i Absalons kirke)

Søndag 4. marts 20.00
’Jordens skabelse’
Jakob Lorentzen, orgel ( - organist i
Holmens kirke)
- improviserer over billeder af
skabelsesberetningen.
Søndag 18. marts 15.00
’Så hatten passer’
Karen Humle, violin
Jette Mogensen, orgel
- improviserer over salmetekster og
publikumsønsker.
Søndag 1. april 15.00 (Palmesøndag)
’Passionen’
Ensemblet ALPHA: ( - har allerede vundet
flere priser!)
Bolette Roed, blokfløjter ( - årets DRkunstner i 2005!)
Peter Navarro-Alonso, saxofoner
David Hildebrandt, slagtøj
- improviserer over Jesu lidelseshistorie.
Søndag 13. maj 15.00
Korkoncert
Sct. Nicolai Cantori, Køge
Christina Schmidt Hansen, dirigent
Anne Kirstine Mathiesen, orgel
Musik af Britten, Madsen m. fl.

Syng-løs
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:
1. marts og 3. maj.

Aftensmad & aftensang
Torsdag den 1. marts kl. 18 og
torsdag den 10. maj kl. 18
mødes vi igen til aftensmad i
menighedssalen. Efter maden går vi ned i
kirken og slutter af 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 til
kirkekontoret på 3322 7748 eller
absalons@absalons.dk

Fællesspisning Skærtorsdag
Gudstjenesten Skærtorsdag er flyttet til
kl. 17, og derefter har alle mulighed for
at deltage i et fælles påskemåltid.
Middagen koster 25 kr., og drikkevarer
kan købes.
Tilmelding er nødvendig senest mandag
den 2. april.

Absalons kirkes messehageler. Se flere
fotos fra kirken på www.absalons.dk

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

DINO
Torsdag den 19. april kl. 17.30
Tag din ynglings Dinosauer, hvad enten
det er en Brachiosaurus, Tyrannosaurus,
Pachycephalosaurus eller et andet tøjdyr,
som du er glad for med i kirke.
PINSE
Torsdag den 24. maj kl. 17.30
Vi fejrer den allerførste kirkes fødselsdag.
Hvis vejret er godt, griller vi på børnehavens legeplads (ellers er det i salen).
Efter børnegudstjenesterne kl. 17.30 er der
spisning. Vi håber, I vil være med, men
husk at tilmelde jer til spisning allersenest
dagen før inden kl. 12 på 3322 7748 eller på
absalons@absalons.dk

Sogneindsamling 4. marts
Vil du være indsamler?
Kunne du tænke dig at bruge 1-2 timer på
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling,
den går i år til forebyggels af AIDS - især
blandt unge piger i Afrika.
Kontakt Anne-Mette Johansen
på tlf. 2624 4388.
- Eller mød bare op i kirken
søndag den 4. marts kl. 12.
Anne-Mette Johansen

Tirsdagsmøder
Hver tirsdag eftermiddag mødes vi i
kirkens lokaler. Vi begynder med en kort
gudstjeneste i kirken kl. 14.
Kaffe og kage koster 10 kr.
Kort sagt: Velkommen!
MARTS
6. Vi besøger Teatermuseet i Hofteatret,
Christiansborg Ridebane 18, 1218
København K. Vi mødes på museet,
hvor omvisningen begynder kl. 13.
13. Agnes Henningsen: Livet er ingen
Strøgtur - ved Anita Rohwer.
20. En måned i Australien, oplevelser fra
Ayers Rock, Operahuset mm. ved
Anja Frandsen.
27. Vi forbereder os til påsken, laver
påskedekorationer og synger
påskesalmer.
APRIL
3. Intet møde, men vær den 5/4 med til at
fejre Skærtorsdag i kirken kl. 17, husk
tilmelding.
10. Intet møde.
17. “Den danske sangskat”. Syng gamle
danske sange med Jeannet Ulrikkeholm.
24. Længe leve husmoderen.
Underholdende og tankevækkende
korte dokumentarfilm om vores syn på
husmødrenes rolle gennem 100 år.
MAJ
1. Kai Normann Andersen: Glemmer du,
så husker jeg alt - ved Anita Rohwer.
8. Kl. 14 er der eftermiddagsmøde hjemme
hos Jette Steffensen i Absalonsgade 5.
Tag evt. bilen fra Absalons kirke kl.
13.30.
15. Leonora Christina – skurk eller
heltinde? ved Lise Steffensen.
22. Sang, musik og lidt om årets udflugt.
29. Sommerudflugt - tilmelding og betaling
senest den 22. maj.
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Legestue

Absalons kirke
Sønder Boulevard 73
1720 København V.
tlf. 3322 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.
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. 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 kontoret på tlf. 3322 7748.
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. 3322 0995.
Åbent tirsdag og onsdag kl. 9-16.

De grønne pigespejdere
Fødsel
anmeldes i løbet af 2 dage til kordegnen.
Er I ikke gift, medbringes Omsorgs- og
ansvarserklæring.
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.kl.dk/data/1728577/vi001.pdf
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.

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.

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. 4825 0584
Tryk: Borchsenius Hansen Offset ApS

