ABSALONS KIRKE

1. juni. - 31. august 2008
www.absalons.dk

Sommerens gudstjenester

Syng-løs

Konfirmation i år 2009

JUNI

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
(undtagen juli) kl. 20-22. Dvs. den 5. juni
og 7. august.

Fælles konfirmationsforberedelse

Søndag den 1. juni kl. 10
2. s. e. trin.: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Søndag den 8. juni kl. 10
3. s. e. trin.: Jette Steffensen
Kaffe/te ved lysgloben
Søndag den 15. juni kl. 10
4. s. e. trin.: Jette Steffensen
Kaffe/te ved lysgloben
Søndag den 22. juni kl. 10
5. s. e. trin.: Anita Rohwer
Kaffe/te ved lysgloben
Søndag den 29. juni kl. 10
6. s. e. trin.: Jette Steffensen
Kaffe/te ved lysgloben

AUGUST
Søndag den 3. august kl. 9.30 (NB.)
11. s. e. trin.: Anita Rohwer
Brunch efter gudstjenesten
Søndag den 10. august kl. 9.30 (NB.)
12. s. e. trin.: Anita Rohwer
Kaffe/te ved lysgloben
Søndag den 17. august kl. 10
13. s. e. trin.: Jens Johansen
Kaffe/te ved lysgloben
Søndag den 24. august kl. 10
14. s. e. trin.: Jette Steffensen
Kaffe/te ved lysgloben
Søndag den 31. august kl. 10
15. s. e. trin.: Jette Steffensen
Kaffe/te ved lysgloben

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

Koncert
Søndag den 1. juni kl. 15.
Debutkoncert.
Vær med når det nyoprettede messingblæserensemble Urban Brass går i luften
med et klangspektrum af fortidens og
nutidens toner.
Urban Brass blev dannet i foråret 2008 og
gruppen består af ti af Københavnsområdets mest talentfulde, unge musikere,
der alle florerer i det professionelle
musikmiljø – i ind- og udland.

De grønne pigespejdere
VesterbroGruppe - den eneste
pigespejdergruppe i bydelen - holder
spejdermøder i Absalons Kirkes
spejderkælder.

Efter weekenden holder vi sommerferie til
mandag d. 11. august hvor vi igen starter
de ugentlige møder, som finder sted hver
mandag fra kl. 18.00 til 19.30 i
spejderkælderen.
Alle piger mellem 6 og 14 år er velkommen
til vores møder.

Konfirmationsdagen i år 2009 er Store
Bededag, fredag den 8. maj.
Har du lyst til at være med, så ring eller
mail til Jette Steffensen.

Høstgudstjeneste og udflugt
søndag den 21. september kl. 10 - 17.
Efter høstgudstjenesten søndag den 21.
september kl. 10, nyder vi et let måltid og
tager derefter på løvfaldstur til
Andelslandsbyen Nyvang. Nyvang er et
historisk oplevelsescenter beliggende i
naturskønne omgivelser 5 km. fra Holbæk.
Andelslandsbyen dækker perioden 18701950, som var de år, andelsbevægelsen var
på sit højeste.

Alle kan deltage, da vi bliver kørt rundt i
bus i landsbyen og skal bl.a. besøge
Andelslandsbyens kirke, smedie,
Trønninge Brugs, husmandsstedet Søstrup
Andelsmejeri og slagter, hvor vi kan købe
lidt lækkert med hjem. Efter rundturen
drikker vi kaffe og te på Traktørstedet
Madam Blå. Hvis man vil gå rundt i
landsbyen, kan man afkorte kaffepausen og
selv tage rundt, indtil bussen kører hjemad
omkring kl. 16.
Udflugten koster 40 kr., og man tilmelder
sig til kirkekontoret senest d. 9. september
eller ved gudstjenesten søndag den 14.
september.

Vi vil samarbejde om kirkelivet på
Vesterbro på mange områder:
Gudstjenester, fælles kirkekontor, fælles
konfirmander og gensidig vikarforpligtelse
for alle fastansatte. Vi skulle gerne spare
en hel del penge ved det.

Endnu mangler vi en del i planlægningen,der
er mange løse ender, men vi er godt på vej!

Er du i tvivl, om du vil konfirmeres, så kom
og vær med. Du lærer noget om
kristendommen - så du bedre kan tage
stilling. Er du ikke døbt, vil du blive døbt i
løbet af efteråret.

Forårssæsonens møder afsluttes med en
spændende weekendtur d. 13. - 15. juni
med temaet Vikinger.

De 8 sogne på Vesterbro arbejder i denne
tid intenst sammen. Vi er nemlig ved at
indgå en samarbejdsaftale med virkning
fra den 1. december 2008 og frem til 30.
november 2012.

Eliaskirken på Vesterbros Torv skal være
bydelskirke, og dér skal alle sogne bl.a.
være fælles om natkirken hver fredag aften
kl. 20-23.

I løbet af året vil nogle lørdage eller
søndage blive inddraget i undervisningen,
så vi kan nå at behandle større emner, se
film og tage på udflugt sammen.

Læs om konfirmationen og se billeder fra
konfirmandudflugt på www.absalons.dk.

Vesterbro bykirke

Samtidig er det også meningen, at kirkerne
med tiden skal specialisere sig og gøre det,
lokaler og personale egner sig bedst til.
Der vil ikke blive holdt højmesse i alle
kirker på Vesterbro hver søndag, men til
gengæld vil man kunne se flere forskellige
gudstjenester på forskellige tidspunkter.

I år har vi fælles konfirmationsforberedelse
med Sct. Matthæus kirke.

Der er konfirmationsforberedelse hver
torsdag eftermiddag, når alle har fået fri fra
skole. Vi begynder torsdag den 25.
september.

JULI
Søndag den 6. juli kl. 10
7. s. e. trin.: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Søndag den 13. juli kl. 10
8. s. e. trin.: Jette Steffensen
Kaffe/te ved lysgloben
Søndag den 20. juli kl. 10
9. s. e. trin.: Jette Steffensen
Kaffe/te ved lysgloben
Søndag den 27. juli kl. 9.30 (NB.)
10. s. e. trin.: Anita Rohwer
Kaffe/te ved lysgloben

Hvis du går i 7. klasse efter sommerferien,
er du i den alder, hvor man begynder at gå
til konfirmationsforberedelse.

Nye glasdøre i kirken
Kirken er åben til hverdag så ofte, det er
muligt. En del har opdaget det og går ind
for at få lidt ro i kirken eller for at tænde et
lys i lysgloben.

Sommerens tirsdage
I sommer har vi åbent tre tirsdage, hvor vi
drikker kaffe/te, synger og hygger os
sammen:
Tirsdag den 17. juni
Tirsdag den 15. juli
Tirsdag den 12. august
- alle dage kl. 14.
Alle er velkomne. Kom og vær med!
Tirsdagsmøderne begynder igen tirsdag
den 2. september.

I Danmark er klimaet sådan, at man ikke kan
lade alle døre til kirken stå åbne, så mange
opdager ikke, at kirken er åben.
Derfor har vi anskaffet nogle glasdøre, så
yderdørene altid kan stå åbne, når man er
velkommen til at komme ind i kirken.
Brug muligheden. Sæt dig lidt på
kirkebænken, bed en bøn, tænk over livet
eller tænd et lys på lysgloben.
Husk: Når du gennem glasdørene kan se
ind i kirken, er den åben for besøg.

DÅB
Velkommen til dåb

Billeder af dåbsbørn

Ring til kirkekontoret, hvis du ønsker dit
barn døbt i Absalons kirke.
1-2 uger før dåben mødes forældre og
præst og taler sammen om dåben. Denne
dag vil vi gerne have navn på barnet,
navne og adresser på 2-5 faddere, der alle
skal være døbte og navn på den af
fadderne eller forældrene, der bærer
barnet.
Nogle søndage er det muligt at leje vores
lokaler i forbindelse med en evt. dåbsfest
efter gudstjenesten.

På www.absalons.dk under billedgallerier
kan man se billeder af mange af de børn,
der er døbt i Absalons kirke.
Vi opfordrer forældrene til at sende et af
deres billeder til kirken, så sætter vi dem
ind på hjemmesiden. De, der endnu ikke
har sendt et billede, er meget velkomne til
at sende et!
Skal dit barn snart døbes eller navngives,
så kig på siden og se, hvad de andre børn
i sognet hedder!

Dåbsfadet
Dåbsfadet på døbefonten i Absalons kirke
er ligesom døbefonten selv fra 1957.

Voksendåb
Man kan også blive døbt som voksen. Når
man som voksen ønsker at blive døbt,
forudsættes det, at man deltager i en form
for dåbsundervisning.
Det kan strække sig fra 1-2 gange til et helt
forløb afhængigt af den enkeltes behov.
Nogle gange bruger vi en bog, andre
gange forsøger vi bare at indkredse, hvad
kristendommen betyder for os. Er
kristendommen en facitliste til rigtigt og
forkert, hvad adskiller kristendommen fra
andre religioner og mange andre emner.
Det er aldrig for sent at blive døbt, ring til
præsten og få en snak om det. Du kan
blive døbt ved en gudstjeneste, hvor du
selv bestemmer, hvem der skal være i
kirken eller ved en søndagsgudstjeneste.

Dåbskjole udlånes
Kirken har fået den flotte, nye dåbskjole,
som du kan se på billedet her. Jytte Lund
har syet den til os, og den kan lånes i
forbindelse med dåb i kirken.

Dåbsfadet har indgraveret tre fisk.
Fisken er et oldkirkeligt symbol for
Kristus, fordi fisk på oldgræsk hed Ichtys,
en forkortelse for
Jesous Christos Theou Hyios Soter =
Jesus Kristus, Guds Søn, (vor) Frelser.

Dit barn behøver ikke have dåbskjole på
for at blive døbt, men nu har du
muligheden at låne en, hvis du gerne vil
have dit barn døbt i dåbskjole og ikke selv
har én. Henvendelse til kirkekontoret.
Se mere om dåben på
www.absalons.dk
under praktiske oplysninger/dåb

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.
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

Sommerferie fra 26/6 - 7/8 begge dage incl.

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

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.

Om fredagen kan man fra 9-13 henvende
sig til Gethsemane kirke, Dannebrogsgade
53, 1660 København V, tlf. 3331 7530.

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.

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.
Menighedsbørnehave
Leder: Louise Theede
tlf. 3322 0601

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: www3.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.

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 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

