ABSALONS KIRKE

1. marts. - 31. maj. 2009
www.absalons.dk

Gudstjenester

Konfirmation

Debataften

MARTS

Store Bededag, fredag den 8. maj, kl. 10
holder vi konfirmation i Absalons kirke.
Der er plads til alle, både gæster til
konfirmanderne og øvrige kirkegængere.

Torsdag den 19. marts, kl. 19.30:
De syv dødssynder ved biskop
Jan Lindhardt

Søndag den 1. marts kl. 10:
1. s. i fasten: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 3. marts kl. 14:
Jette Steffensen
Søndag den 8. marts kl. 10:
2. s. i fasten: Jette Steffensen
Søndag den 15. marts kl. 10:
3. s. i fasten: Verner Villensgaard
Tirsdag den 17. marts kl. 14:
Anita Rohwer
Søndag den 22. marts kl. 10:
Midfaste: Anita Rohwer
Tirsdag den 24. marts kl. 14:
Anita Rohwer
Søndag den 29. marts kl. 10:
Mariæ Bebudelsesdag: Johan Petersen
Tirsdag den 31. marts kl. 14:
Jette Steffensen

Efter konfirmationen indbydes alle til
reception i Store Sal, hvor vi får chips og
lidt at drikke – og mulighed for at
lykønske konfirmanderne.

Fællesspisning Skærtorsdag
Gudstjenesten Skærtorsdag, den 9. april,
er flyttet til kl. 17, så vi efter
gudstjenesten kan spise et fælles
påskemåltid.
Middagen koster 25 kr., og drikkevarer
kan købes.
Tilmelding til kirkens kontor er
nødvendig senest fredag den 3. april.

APRIL

Fællesgudstjeneste

Torsdag den 2. april kl. 17.30:
Børnegudstjeneste
Påskeliljer, æg, kyllinger og harer.
Søndag den 5. april kl. 10:
Palmesøndag: Jette Steffensen

2. pinsedag kl. 14 på Vesterbros Torv

Torsdag den 9. april kl. 17:
Skærtorsdag: Jette Steffensen
Derefter middag
– husk tilmelding senest 2. april!
Fredag den 10. april kl. 14:
Langfredag
Musikgudstjeneste
Pergolesis Stabat Mater
Søndag den 12. april kl. 10:
Påskedag: Jette Steffensen

Vesterbros kirker holder 2. pinsedag, den
1. juni, 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.

Udflugt til Orø

Gudstjenesterne efter Påskedag er endnu
ikke planlagt, de vil senere kunne ses på
www.absalons.dk, i udhængsskab og på en
folder i våbenhuset.

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
3. Musik ved organisten og sanger
10. På besøg i Bavnehøj kirke.
Vi mødes ved Absalons kirke kl. 13.45
og kører i taxa til Bavnehøj kirke.
17. Anita Rohwer: Maler, forfatter,
skuespiller og opfinder - Robert Storm
Petersen.
24. Rikke B. Bertelsen: Dåbskjolens
historie og traditioner.
31. Påskedekorationer

APRIL
21. Elna Carlsen og Herman Bangs Stuk
og gamle københavnske billeder.
28. Banko

MAJ
5.

Vilhelm Stender: Præsten i Paradis –
opbrud fra præstegerningen til et liv
på en Stillehavsø.
Enghave/Bavnehøj kirker besøger os
12. Anita Rohwer: Carl og Ottilia
Jacobsen.
19. Vi ser kortfilm fra de gode gamle dage
26. Udflugt til Orø.

Mange forbinder de syv dødssynder
(overmod, gerrighed, utugt, misundelse,
frådseri, vrede og sløvhed) med mørk og
katolsk middelalder. Men måske har vi
været lidt for hurtige til at tage afsked med
dødssynderne og med synden i det hele
taget. Når synden går ud af vor verden,
truer den altid med at tage proportionssans
og god moral med sig.
Og synden ser ud til at være forsvundet fra
vort moderne liv – eller i hvert fald
fortrængt. Hvordan det er sket, kan man
betragte nøjere ved at se, hvordan det er
gået med de syv dødssynder, som lige så
stille er blevet renvasket og i dag endda
fremtræder som dyder og som noget
rosværdigt.
Vejen fra dødssynd til dyd går gennem
flere århundredes teologi, filosofi, kunst og
litteratur.

Tirsdag den 26. maj har vi en bustur til
Orø. Det er sæsonafslutning for
tirsdagsmøderne, men alle fra sognet og
alle med tilknytning til kirken er velkomne
til at være med.
Turen koster 100 kr., som betales ved
tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag
den 19. maj kl. 15.

Kirkebil

Jan Lindhardt diskuterer om ikke
nutidsmennesket har gjort sig selv en
bjørnetjeneste ved at bilde sig selv ind at
de gamle synder i virkeligheden er nye
dyder. Som sædvanlig får tilhøreren klar
besked og en hel del at tænke over.
Kirken er et integreret led i vort danske
samfund og det vi forstår ved “kulturarv” og
“folkelighed” er utænkeligt i sin danske form
uden kirke og kristendom. F.eks. foregår vor
moraldebat jo stadig i høj grad på kristne
præmisser, selvom man ikke altid er klar over det.
Men det kan jo ikke nægtes at der sker et
årligt traditionstab og at flere danskere bliver
mere fremmede overfor kirken. Samt at mange
hælder til de forskellige nyreligiøse retninger
af forskelligt art.
Hvad kan og skal kirken sætte ind i mod
denne udvikling?

Lysglobe

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!

Kom og tænd et lys i vores lysglobe!

Sogneindsamling 2. marts

tirsdag til fredag kl. 9-13, tirsdag oftest til
kl. 16.

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.

Der er mulighed for at sidde stille og lade
tankerne få frit rum. Man kan bede sin
egen bøn eller man kan bruge en af de
bønner, der ligger fremme.

Kirken er åben, når vi har gudstjeneste om
søndagen, og når kirketjeneren er i kirken

Det koster ikke noget at tænde et lys, men
hvis man gerne vil støtte en skole i Ghana,
Pokua Nursery School, som kirken samler
penge ind til, er der mulighed for det.
Lysgloben er lavet af Kvindesmedien på
Christiania.

Vesterbro Bykirke

Børnegudstjenester

Musik i kirken

Fælles kordegnekontor

Koncerter

Vesterbro Bykirke er nu en realitet, 8 kirker
på Vesterbro har skrevet under på en
bindende samarbejdsaftale.

Torsdag 12. marts 20.00
Orgelkoncert
Aeji Choi og Dan Kær Nielsen
- spiller sammen og hver for sig
musik af Mendelssohn (200 år),
Holmboe (100 år) og Litaize (100 år).

Den 1. april flytter alle kordegnekontorer
sammen på én adresse på Vesterbrogade
skråt overfor Føtex: Adressen er
Vesterbrogade 67,3., 1620 København V
(indgang i Westend).
Åbningstiderne vil sandsynligvis blive
udvidet, men vi kender dem endnu ikke.
De kommer til at stå på www.absalons.dk
og www.vesterbrobykirke.dk samt i
udhængsskabet, når vi ved mere.

PÅSKE
Torsdag den 2. april kl. 17.30
Vi hører om påsken inde i kirken – og høre
om, hvorfor vi pynter med påskeliljer, æg,
kyllinger og harer til påske.
Efter spisningen triller vi med æg.

Fredag 24. april 20.00
Kammermusik
Nina Lykke Rasmussen - fløjte
Anrijs Ivanovskis - fagot
Dan Kær Nielsen - klaver og orgel
Værker af bl. a. Beethoven, Vivaldi og
Händel.

BARMHJERTIGE SAMARITANER
“Rullende højmesser”
En af ideerne med Vesterbro Bykirke er, at
vi skal spare på vikarudgifterne. Derfor
kan alle kirker ikke holde gudstjeneste
søndag formiddag = højmesse.
Vi må så deles om højmesserne, så der vil i
hvert fald blive holdt højmesse hveranden
søndag i alle kirkerne (undtagen
Gethsemane kirke og Bavnehøj kirke).
Efter 1. april bliver det altså nødvendigt at
holde øje med hvor og hvornår der er
højmesser. Da kirkebladet blev skrevet, var
det endnu ikke afklaret.
Så snart vi ved, hvornår der er højmesser i
Absalons kirke, vil det stå på
www.absalons.dk, samt i udhængsskabet
og på en folder, man kan tage i
våbenhuset.

Torsdag den 30. april kl. 17.30
Jesus fortalte rigtig mange historier, vi
kalder dem for lignelser. Denne gang vil vi
høre historien om den barmhjertige
samaritaner og se den bygget i Duplo.
Den handler om, at vi skal hjælpe
hinanden.

PINSE
Torsdag den 28. maj kl. 17.30
I Pinsen fejrer vi, at Helligånden kom til
jorden og kirken blev til, derfor kalder vi
også pinsen for kirkens fødselsdag. Det er
svært at forstå, men værd at fejre!
Efter gudstjenesten griller vi på børnehavens legeplads, mens børnene har
mulighed for at lege på legepladsen.
Er vejret dårligt, bliver vi inde i salen.
Lena og Jytte laver hver gang mad til os.
Hvis I vil spise med, så tilmeld jer til
spisning senest dagen før inden kl. 12 på
3322 7748 eller på absalons@absalons.dk

Musikgudstjenester
Langfredag den 10. april 14.00
Stabat Mater af Pergolesi
I år ser vi musikalsk Jesu lidelse og
korsfæstelse fra et andet perspektiv end vi
plejer – nemlig fra Jesu mor, Maria’s.
Pergolesi skrev sit Stabat Mater kort før
han døde i 1736 kun 26 år gammel. Han
skabte et musikalsk vidunder og fik
dermed sit navn udødeliggjort.
Philippa Cold – sopran
Simone Pedersen – alt
Dan Kær Nielsen – orgel

Syng-Løs-Aften
Alle er velkomne, når vi synger løs fra
Højskolesangbogen i Menighedssalen
den første torsdag i hver måned kl. 20-22.
Den 5. marts og 2. april (aflyst i maj).

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!

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 tirsdag til fredag
kl. 9.30-13, tirsdag tillige kl. 15.30-18.
Tlf. 3322 7748 - fax 3322 5282.
E-mail: absalons@absalons.dk
Efter 1. april: Vesterbrogade 67,3., 1620
København V (indgang i Westend).
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
Leder: Louise Theede, 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, eller på: www3.kk.dk
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 på www.absalons.dk/spejder.

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

