ABSALONS KIRKE

1.marts. - 31. maj. 2008
www.absalons.dk

Gudstjenester

Koncerter

Aftensmad & aftensang

MARTS

Gregor, Buxtehude og Messiaen.
Forårets tre koncerter er med musik fra tre
af kirkemusikkens højdepunkter.

Aftensangen er en mulighed for en rolig og
eftertænksom stund på vej hjem eller i byen.
Vi mødes torsdag d. 24. april kl. 18 til
aftensmad i menighedssalen. Efter maden
går vi ned i kirken og slutter af med en kort
aftensang i stearinlysenes skær.
Maden koster 20 kr. - øl og vand kan
købes. Tilmelding senest onsdagen før kl.
12 til kirkekontoret på 3322 7748 eller
absalons@absalons.dk

Søndag den 2. marts kl. 10:
Midfaste: Anita Rohwer
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 4. marts kl. 14:
Jette Steffensen
Søndag den 9. marts kl. 10:
Mariæ Bebudelsesdag: Jette Steffensen
Tirsdag den 11. marts kl. 14:
Sidsel Bjerg Manca og Jette Steffensen
Torsdag den 13. marts kl. 17.30:
Børnegudstjeneste
Påske
Søndag den 16. marts kl. 10:
Palmesøndag: Jette Steffensen
Torsdag den 20. marts kl. 17:
Skærtorsdag: Jette Steffensen
Derefter middag – husk tilmelding!
Fredag den 21. marts kl. 10:
Langfredag: Jette Steffensen
Musikgudstjeneste
Søndag den 23. marts kl. 10:
Påskedag: Jette Steffensen
Mandag den 24. marts kl. 10:
2. påskedag : Fællesgudstjeneste i
Gethsemane kirke, Dannebrogsgade 53
(Ingen gudstjeneste i Absalons kirke)
Søndag den 30. marts kl. 10:
1. s. e. påske: Jette Steffensen

APRIL
Tirsdag den 1. april kl. 14:
Jette Steffensen
Søndag den 6. april kl. 10:
2. s. e. påske: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Torsdag den 10. april kl. 17.30:
Børnegudstjeneste
Søndag den 13. april kl. 10:
3. s. e. påske: Jette Steffensen
Tirsdag den 15. april kl. 14:
Jette Steffensen
Fredag den 18. april kl. 10:
Bededag: Anita Rohwer
Søndag den 20. april kl. 10:
4. s. e. påske: Andreas Esbensen
Tirsdag den 22. april kl. 14:
Anita Rohwer
Søndag den 27. april kl. 10:
5. s. e. påske: Anita Rohwer
Tirsdag den 29. april kl. 14:
Anita Rohwer

MAJ
Torsdag den 1. maj kl. 10:
Kristi Himmelfarts dag:
Anita Rohwer
Gudstjeneste i Absalons kirke, hvor
Gethsemane kirke kommer på besøg
Frokost efter gudstjenesten
Søndag den 4. maj kl. 10:
6. s. e. påske: Anita Rohwer
Tirsdag den 6. maj kl. 14:
Anita Rohwer
Søndag den 11. maj kl. 10:
Pinsedag: Jette Steffensen
Mandag den 12. maj kl. 14:
2. pinsedag: Fællesgudstjeneste på
Vesterbros Torv for alle Vesterbros kirker.
(Ingen gudstjeneste i Absalons kirke)
Tirsdag den 13. maj kl. 14:
Jette Steffensen
Søndag den 18. maj kl. 10:
Trinitatis søndag: Jette Steffensen
Tirsdag den 20. maj kl. 14:
Jette Steffensen
Torsdag den 22. maj kl. 17.30:
Børnegudstjeneste
Søndag den 25. maj kl. 10:
1. s. e. trinitatis: Sidsel Bjerg Manca og
Jette Steffensen

Første koncert er med gregoriansk sang,
som har sit navn efter pave Gregor den
store som levede omkring år 600. Der er
tale om en-stemmig reciterende sang.
Anden koncert er med kantater af en af
Danmarks største komponister gennem
tiderne, Diderich Buxtehude, som også
regnes for den største barokkomponist
næst efter Bach.
Ved den tredje koncert kan man høre 2
store orgelcyklusser af Olivier Messiaen,
som var det 20. århundredes mest
betydningsfulde religiøse komponist.
Hans musik er dybt original med specielle
skalaer, irrationelle rytmer (som afspejler
det uforståelige og uhåndgribelige i Gud
Helligånd) og fuglesang, som han
nedskrev på noder og brugte i sin musik!

Fællesspisning Skærtorsdag
Gudstjenesten Skærtorsdag, den 20. marts,
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 til kirkens kontor er nødvendig
senest mandag den 17. marts.

Tirsdagsmøder
Mandag 10. marts 20.00
Gregoriansk sang
Vokalensemblet “Magnificat”
Organist Dan Kær Nielsen
Musik til Mariæ bebudelse.
Søndag 13. april 15.00
Barokkoncert
Barokensemblet Jægersborg Consort,
Janne Solvang og Rikke Lender - Sopran,
Mads Damlund - Musikalsk ledelse
Kantater af Diderich Buxtehude.
Tirsdag 6. maj 20.00
Olivier Messiaen 100 år
Aeji Choi og Dan Kær Nielsen - Orgel
“Himmelfarten” og “Pinsemessen”.

Udflugt til Egeskov Slot

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
4. Vi besøger Amalienborgmuseet og får
en omvisning i fire kongers kontorer –
og hører
historie og
anekdoter.
Vi mødes
foran museet kl. 14.
11. Vi forbereder os til påsken,
laver påskedekorationer og synger
påskesalmer.
18. Påskeferie, men vær den 20/3 med til at
fejre Skærtorsdag i kirken kl. 17, husk
tilmelding.
25. Påskeferie

Tirsdag den 27. maj har vi en bustur til
Egeskov Slot. Det er sæsonafslutning for
tirsdagsmøderne, men alle fra sognet og
alle med tilknytning til kirken er velkomne
til at være med.
Der bliver rundvisning på slottet og
mulighed for at se park, haver og museer.
Turen koster 100 kr., som betales ved
tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag
den 20. maj kl. 15.

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.
Gør brug af den!

Sogneindsamling 2. marts
Vil du være indsamler?
Kunne du tænke dig at bruge 1-2 timer på
Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling, der i år går til sårbare
børn, der betaler en høj pris for aidsepidemien, f.eks. ved at have mistet en
eller begge forældre.
Kontakt Anne-Mette
Johansen på tlf. 2624 4388
eller kirkens kontor.
- Eller mød bare op i kirken
søndag den 2. marts kl. 11.

APRIL
1. Jette Steffensen:
Hvad er bibelen
for en bog.
Hvor gammel er den,
hvem har skrevet den
og meget mere.
8. Kl. 14 er der eftermiddagsmøde hjemme
hos Jette Steffensen i Absalonsgade 5.
Tag evt. bilen fra Absalons kirke kl. 13.45.
15. Anja Frandsen: Pilgrimsvandring i
Spanien.
22. Jeannet
Ulrikkeholm,
synger og
spiller på
guitar og lut.
29. Banko.

MAJ
6. Anita Rohwer: Guldaldermaleren Johan
Thomas Lundbye.
13. Andreas Esbensen:
Glimt fra en rejse
til Nordkap,
m. lysbilleder.
20. Sang og musik og lidt om udflugten den
27. maj.
27. Sommerudflugt til Egeskov Slot. Se
omtalen her i kirkebladet. Tilmelding
senest den 20. maj.

Syng-Løs-Aften

Børnegudstjenester

Torsdag d. 8. maj kl. 19.30 kommer
overlæge, dr. med. Ole J. Hartling, tidl.
formand for Det Etiske Råd og stiller
spørgsmålet: “Liv og død i menneskers
hænder”?

2008 er officielt udråbt til at være sangens
år, og et af fokusområderne er, at få folk til
at være sammen om at synge. Og dette er
også konceptet med Syng-Løs-Aftenerne.
Alle kan være med. Så kom – alene eller
med fx din nabo – og vær med til at synge
løs. Vi synger primært fra den nye
Folkehøjskolesangbog.
Den første. torsdag i hver måned kl. 20-22.
Den 6. marts og 3. april.

Vi ønsker det perfekte liv, og
lægevidenskaben gør det næsten muligt i
dag at designe vore børn og livets
afslutning. Men bør vi gøre alt det, vi kan?

PÅSKE
Torsdag den 13. marts kl. 17.30
Vi hører om påsken inde i kirken – en
spændende historie med stor betydning
for kirken. Efter spisningen leger vi nogle
påskelege.

BØN

Fællesgudstjeneste
2. pinsedag kl. 14 på Vesterbros Torv
Vesterbros kirker holder 2. pinsedag, den
12. maj, en fællesgudstjeneste på
Vesterbros Torv!
Kom og vær med til en anderledes
gudstjeneste i dejligt sommervejr. Stole fra
Eliaskirken, som ligger på Vesterbros Torv,
bliver flyttet ud på torvet, og vi kan
benytte kirkens faciliteter. Er det regn,
rykker vi ind i Eliaskirken, der er rigelig
plads til os alle.
Der er ingen gudstjeneste i Absalons
kirke denne dag.

Debat-aften

Torsdag den 10. april kl. 17.30
Det er snart Store Bededag, så emnet for
denne børnegudstjeneste er bøn.
Børn har ofte et mere naturligt forhold til
det at bede, end de voksne har, og vi
snakker om hvorfor man beder og hvad
man kan bede om.

Selv livets begyndelse og dets afslutning
vil vi gøre til et tilvalg, hvor det tidligere
blev set som en tilskikkelse. Den højt
besungne selvbestemmelse kan vel
udstrækkes til fødsel og død - tænker vi.
Men her kan der i høj grad rejses tvivl, om
der kan være tale om en tilsyneladende
selvbestemmelse. Der er kræfter i livet, vi
ikke kan overskue eller magte, og når det
går op for det moderne menneske er det
“på Herrens mark”.

DAVID OG GOLIATH
Torsdag den 22. maj kl. 17.30
Hør om David, der kæmper mod Goliath og
vær med til at skyde hovedet af Goliath.
Efter gudstjenesten griller vi på børnehavens legeplads, mens børnene har
mulighed for at lege på legepladsen.
Er vejret dårligt, bliver vi inde i salen.
Efter børnegudstjenesterne er der altid
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

Tilmeld jer kirkens nyhedsbrev på
www.absalons.dk, og få en mail, når der
sker noget indenfor:
Børnegudstjeneste, musik
eller alle arrangementer

Adresser

Legestue

Absalons kirke
Sønder Boulevard 73
1720 København V.
tlf. 33 22 7748
Hjemmeside: www.absalons.dk

Hver torsdag fra 10 -12.
v/ 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
tlf. 3322 0601.

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.)
Tryk: Borchsenius Hansen Offset ApS

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.
Vil du vide mere er du velkommen til at
kontakte en af lederne eller gruppeleder
Merete Frandsen tlf. 4825 0584

