ABSALONS KIRKE
Konfirmation 1. april 2007

Det spændende
Det bedste var de ture, vi var ude på, så
vi ikke bare skulle sidde inde i lokalerne
hver gang. Især heldagsturen til Lund
sammen med Gethsemane kirke var
populær, se billeder på www.absalons.dk
under konfirmander.
Det var også godt at se film og lære om
kristendommen på en anden måde – og at
gøre det med sodavand!
Det var også spændende at blive vist
rundt i kirken og være oppe ved klokkerne
– og prøve at ringe med dem.

I år var der 4 konfirmander: Daniel,
Nicolai, Alexander og Jimmy.
Det er altid spændende at høre, hvad
konfirmanderne mener om undervisning,
gudstjeneste og konfirmation – og det er
meget forskelligt fra år til år. Her er lidt fra i
år:

Det kedelige
Det var nok et meget høfligt hold i år, for
de kom ikke rigtig med noget dårligt ved at
gå til præst. Men det var nu alligevel lidt
kedeligt, når vi sad med Det Nye
Testamente og prøvede at slå op
forskellige steder for at lære det at kende.
Præsten mener nemlig, at man skal kunne
slå et skriftsted op, hvis man nu skulle få
brug for det.

1. juni - 31. august 2007
www.absalons.dk
Ændring i kirkerummet
Vi har som et forsøg fjernet de fire bagerste
bænkerækker i hver side af kirken, så vi har
fået mere frirum i kirken. Hvis vi bliver
glade for den ekstra plads og udnytter
den, skal det laves på en mere endelig
måde om et par år.

Gudstjenesten
Konfirmanderne har gået i kirke ca. 8
gange i løbet af vinteren og har derfor en
mening om, hvad de bedst kan lide ved
gudstjenesten.
Det mest populære er uden tvivl
nadveren. Også trosbekendelsen og
salmerne kunne de lide. Det er tydeligt, at
det er de steder i gudstjenesten, hvor man
har mulighed for aktivt at deltage, der er
populære.
Og så klokkeringningen – og
udgangsbønnen, som én af dem sagde
med et skævt smil! Det er jo også dejligt
at komme hjem igen!

Konfirmation i år 2008

Kirkekaffe

Hvis du går i 7. klasse efter sommerferien,
er du i den alder, hvor man begynder at gå
til konfirmationsforberedelse.
Det er hver torsdag eftermiddag efter
skoletid fra sidst i september til
konfirmationen.
Læs om konfirmationen og se billeder fra
vores udflugt på www.absalons.dk.
Er du i tvivl, om du vil konfirmeres, så kom
og vær med, så du kan lære noget om
kristendommen - så du bedre kan tage
stilling. Er du ikke døbt, vil du blive døbt i
løbet af efteråret.
Konfirmationsdagen i Absalons kirke er
normalt Palmesøndag, i 2008 er det den
16. marts.
Har du lyst til at være med, så ring eller
mail til Jette Steffensen.

Nyt: Kaffe/te efter hver
gudstjeneste!
Nu hvor vi har fået god plads bagerst i
kirken, vil der hver søndag være mulighed
for at tage sig en kop kaffe/te og en
småkage, inden man går hjem.
Derudover er der som altid frokost efter
gudstjenesten den 1. søndag i måneden.
Det er flg. søndage:
den 3. juni,
den 1. juli
og den 5. august.

Kirkebil
Kirkebil kan bestilles hos kordegnen på
tlf. 33 22 77 48 senest torsdag kl. 12.
Brug den!

Vi har allerede brugt pladsen ved
børnegudstjenester, og menighedsrådet
har besluttet at indkøbe en lysglobe. Kig
ind i løbet af sommeren, så skulle den
gerne være på plads.

Så skal De grønne pigespejdere igen på
Landslejr – en stor begivenhed der finder
sted hvert 5. år og spejderne fra Absalons
Kirke skal naturligvis også med.
Lejren i år bliver noget ganske særligt, idet
vi jo også i år fejrer spejderbevægelsens
100 års jubilæum. Dette markeres med
mange aktiviteter i årets løb både i
Danmark og resten af verden.
På landslejren skal vi deltage i et særligt
“SUNRICE” arrangement onsdag den
1.august.
På denne dag vil 38 millioner spejdere kl. 8
lokal tid aflægge deres spejderløfte på ny.
Solen vil denne dag kunne følge spejdere
kloden rundt, der samles på forskellig vis i
denne anledning.

Fra kirkens første år
Stenkirkens indvielse

Kirken under 2. Verdenskrig

I sommernummeret af kirkebladet sidste år
stod der et afsnit om kirkens første år
indtil stenkirken blev bygget i 1934.

Vinteren 1940 var den strengeste vinter i
mands minde, brændselspriserne steg
voldsomt. Absalons kirke fik biskoppens
tilladelse til at indrette den store sal til
gudstjenestebrug for at spare på brændsel.
Dette varede flere vintre.

23. november 1944. 25-års jubilæet for
trækirkens indvielse. Denne dag fik man
indsamlet de sidste penge til betaling af
restgælden af byggelånet. I ugen forinden
havde pastor Poulsen besøgt 6 jyske sogne
og fik indsamlet 1500 kr. til byggegældens
afvikling.

6. – 9. februar 1940 blev der holdt en
kirkeuge i Absalons kirke. Ekstra Bladet
angreb Absalons kirke, fordi de måtte
bruge brændsel på en kirkeuge.
Temperaturen nedsattes i kirken og
mødelokalerne til 10 grader – længe før de
ministerielle restriktionsbestemmelser kom.

Februar 1945. Konfirmandholdene var
relativt små, for det var svært eller næsten
umuligt at skaffe konfirmationstøj til de
unge. Forretningerne ville også kun
udlevere tøj og kød mv. til hjem, der mødte
op med en attest fra præsterne om et barns
konfirmation.

6. marts 1940. Skrivelse fra biskoppen om,
at det er tilladt på konfirmationsdagen at
opvarme kirkerne til mere end de tilladte
10 grader.

Februar 1945. I kælderen blev der af den
sociale folkebespisning ophobet fødevarer
til ca. 1000 mand i en måned. Og trods
talrige stikkere i området lykkedes det at
holde det skjult for tyskerne.

2. September 1934 fandt den festlige
indvielse sted. Udenfor kirken vajede de
to dannebrogsflag, der var givet kirken af
Danmarkssamfundet, en procession med
biskop Ostenfeldt, provst Schousboe og
30 præster gik ind i den stopfyldte kirke,
mens koret sang: “Velsignet være den, der
kommer i Herrens navn.”
Kl. 14.30 var godt 300 søndagsskolebørn i
kirke.
Kl. 17 var der altergangsgudstjeneste med
300 deltagere.
Om aftenen var der fest på kirkens loft,
hvor menighedsbørnehaven bor i dag.
29. maj 1936 indviedes en børneplejestation i Absalons kirke. Her kunne
mødrene komme med deres børn og få råd
og vejledning af sundhedsplejersker.
12. marts 1939, en søndag kl. 20, var der
arbejdergudstjeneste med 150 deltagere.
Allerede dengang holdt man altså også
specialgudstjenester.

Maj. 1940. Først nu flyttedes alle
gudstjenester ind i kirken igen. Indtil da
var kun festgudstjenester holdt i kirken,
påske og konfirmation.
3. oktober 1943. Biskopperne protest på
kirkens vegne mod jødeforfølgelserne blev
læst op som hyrdebrev ved gudstjenesten.

5. maj 1945 ringede alle landets
kirkeklokker freden ind.
Søndag den 6. maj 1945 var der stopfyldt
ved kirkens højmessegudstjeneste.

Sommerens gudstjenester

Hjemmeside
Vil du vide noget om kirken, så se
på vores hjemmeside

JUNI
Søndag den 3. juni kl. 10:
Trinitatis søndag: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Søndag den 10. juni kl. 10:
1. s. e. trin.: Anita Rohwer
Søndag den 17. juni kl. 10:
2. s. e. trin.: Jette Steffensen
Søndag den 24. juni kl. 10:
3. s. e. trin.: Jette Steffensen

JULI
Søndag den 1. juli kl. 10:
4. s. e. trin.: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Søndag den 8. juli kl. 10:
5. s. e. trin.: Anita Rohwer
Søndag den 15. juli kl. 10:
6. s. e. trin.: Anita Rohwer
Søndag den 22. juli kl. 10:
7. s. e. trin.: Anita Rohwer
Søndag den 29. juli kl. 10:
8. s. e. trin.: Anita Rohwer

Under praktiske oplysninger finder man
f.eks. oplysninger om fødsel, dåb, navngivelse, konfirmation, vielse og begravelse.
Under afsnittet om kirken kan man se
sognets udstrækning og læse om kirkens
historie. Desuden er der et afsnit om
kirkens indre, hvor der er billeder og
beskrivelser af kirken. Men det er også en
god idé at opleve kirken “live” søndag kl.
10. Se under afsnittet gudstjenester, hvor
alle gudstjenester er nævnt.
Under børn og unge kan man læse om
legestue, spejdere, børnekor og
børnegudstjenester.
En meget vigtig funktion er kalenderen,
hvor alt, hvad der foregår i kirken, er
nævnt. Er man kun interesseret i en enkelt
del, f.eks. gudstjenester, kan man også se
en kalender kun med dem.

Nyt på hjemmesiden
Det nyeste på hjemmesiden er, at man kan
tilmelde sig nyhedsbreve. Man kan vælge
imellem musik i kirken og
børnegudstjester. Det er let at gøre, så får
man en e-mail, når der sker noget i kirken,
som specielt har éns interesse!
Også billedgalleriet over dåbsbørn er nyt.
Se de dejlige børn – og send et foto af dit
barn, når det er blevet døbt! Med tiden vil
der også komme fornavn på billederne, vi
arbejder på det!
Se også billedgalleri fra børnegudstjenesterne og fra konfirmandudflugt. Med
tiden kommer der flere.
Husk at tjekke siden med jævne
mellemrum. Den forandrer sig, og efter
sommerferien, når september nærmer sig,
sker der en hel masse i kirken igen.

Sker der noget nyt, vi gerne vil fortælle,
kan man læse om det under nyheder.

Sommerens tirsdage

AUGUST

I sommer har vi åbent tre tirsdage, hvor vi
drikker kaffe/te, synger og hygger os
sammen:
Tirsdag den 19. juni
tirsdag den 17. juli
tirsdag den 14. august
- alle dage kl. 14.

Søndag den 5. august kl. 10:
9. s. e. trin.: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Søndag den 12. august kl. 10:
10. s. e. trin.: Jette Steffensen
Søndag den 19. august kl. 10:
11. s. e. trin.: Jette Steffensen
Søndag den 26. august kl. 10:
12. s. e. trin.: Jette Steffensen

Kom og vær med!
Tirsdagsmøderne begynder igen tirsdag
den 4. september.

Adresser

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.
Sidste gang inden sommerferien: 21. juni
Første gang efter sommerferien: 16 august.
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.

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.

De grønne pigespejdere

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.

Kirkebladets redaktion
Lena Friis Knudsen og Jette Steffensen (ansvh.)
Tryk: Borchsenius Hansen Offset ApS

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.

