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Aftengudstjeneste d. 22. juli Sommerens tirsdage

Musik i kirken

Torsdag den 22. juli kl. 19.30 har vi
aftengudstjeneste i Absalons kirke.

Onsdag 25. august kl. 20
Guitarkoncert

I Vesterbro Bykirke er der skåret drastisk
ned på søndagsgudstjenesterne især i
sommerperioden. Det er nødvendigt, fordi
alle skal afholde ferie, og der er ikke mere
vikarer for kirkepersonalet. Man vikarierer
for hinanden kirkerne imellem.
Vi har kun fået tildelt én søndagsgudstjeneste i juli måned, derfor prøver vi
også med en aftengudstjenste torsdag
den 22. juli kl. 19.30.
Kom og få en rolig afslutning på dagen.
Lyt til dejlig musik, syng med på nogle
gode salmer og få et ord med på vejen.

I løbet sommeren har vi åbent tre tirsdage,
hvor vi efter en kort nadvergudstjeneste
drikker kaffe/te, synger og hygger os
sammen:
Tirsdag den 15. juni,
tirsdag den 13. juli
tirsdag den 10. august
- alle dage kl. 14.
Kom og vær med!
De ugentlige tirsdagsmøder begynder
igen tirsdag den 7. september.

Høstgudstjeneste og udflugt

En af Skandinaviens førende klassiske
guitarister, Tomas Krakowski, spiller
engelsk og spansk guitarmusik fra
renæssance og nutid.
Krakowski er en meget flittig koncertgiver
og har bl.a. indspillet musik på det danske
pladeselskab Kontrapunkt. Han er desuden
en eftertragtet pædagog og initiativtager i
det Københavnske musikmiljø. Han har
således både været leder af Copenhagen
Guitar Festival og musikchef i Rundetårn.

søndag den 5. september kl. 10 - 17.
Efter høstgudstjenesten nyder vi et let
måltid og tager derefter på løvfaldstur .
Kig i løbet af sommeren på absalons.dk
eller i udhængsskabene og få mere at vide.
Turen koster 50 kr., og tilmelding er
nødvendig senest den 27. august, til
kirkekontoret, Vesterbrogade 67, 3. Eller
ved gudstjenesterne i Absalons kirke.

Syng-Løs-Aften
Vi synger løs fra Højskolesangbogen, og de
fremmødte er selv med til at bestemme,
hvilke sange, der skal synges. Det er fra
kl. 20 til 22 den første torsdag i hver
måned. 3. juni, 1. juli. (sommerferie i august)

Kirkebil
Kirkebil kan bestilles hos kordegnen
på tlf. 3331 2304.
Til søndagsgudstjenesten senest fredag
kl. 12 og til tirsdagsgudstjenesten senest
tirsdag kl. 12.
Gør brug af den!
Når man går ind gennem kirkedøren skal
man lige læne hovedet lidt tilbage, så
åbenbarer der sig en rundbuet
granitportal, som mange let overser.
Den er udhugget af kunstneren Max
Andersen og blev sat op i 1946. Han
havde sit atelier i Gothersgade, og var
en del af menigheden i Absalons kirke.
De to personer på billedet symboliserer
bønnen og arbejdet. Modellen til pigen,

der symboliserer bønnen, er Gudrun
Busschou-Rasmussen, som også hørte til
Absalons kirke.
Morsomt nok er symbolet for arbejdet et
kornbundt, som jo ellers ikke har meget
med arbejdet i sognet at gøre, men mere
med arbejdet på landet - eller på Jesu tid.
„Bed og arbejd“ - på latin: „Ora et labora“
var for øvrigt et valgsprog for en berømt
vesterbroer: Brygger Carl Jacobsen.

Kaffe/te ved lysgloben hver søndag

Vi har to tekstrækker: den 1. er den gamle
fra oldkirken, og den 2. er en ny fra 1885.
Den gamle bruges i ulige år, og den nye i
lige år.

Det er jo, fordi vores kristne tro ikke kun
handler om forholdet mellem den enkelte
og Gud, men også om forholdet mellem
den enkelte og vore medmennesker.

Kirken og Cafeen

Hvorfor gå i kirke?

Man siger, at det er bedre at sidde på kroen
og tænke på kirken, end at sidde i kirken og
tænke på kroen. På Vesterbro er det nok
mest cafeerne, der trækker på det tidspunkt!
Og jeg nu ikke sikker på, at det er bedst at
sidde på cafeen og tænke på kirken end at
være i kirken og tænke på cafeen!

- For at takke for Guds tjeneste for os, som
ordet Gudstjeneste egentlig betyder.
- For de andres skyld: for fællesskabets
skyld, for at synge sammen - jo flere, der
synger med, jo dejligere er det.
- For at der kan være en gudstjeneste hver
søndag for dem, der har det svært.
- For at der kan være en menighed, når et
barn bliver døbt.
- For vores egen skyld: for at vi kan få at
høre, at Guds barmhjertighed og tilgivelse
også gælder os!

Om gudstjenesten
Kristendom og gudstjeneste har hørt
sammen lige siden den første menigheds
tid. Det kan vi se i Det nye Testamente,
hvor der står, at de kristne deltog i
gudstjenesten i templet i Jerusalem, og så
mødtes de i hjemmene for holde nadver.
De holdt fast ved apostlenes lære,
bønnerne og nadveren, står der. (ApG 2, 42).
Der står også, at de priste Gud, og så har vi
alle elementerne i den kristne gudstjeneste:
salmer, bibellæsning, prædiken, bøn og nadver.
Bibelteksterne
Bag i salmebogen er alterbogen, hvor man
kan se de bibeltekster, der hører til hver
gudstjenestedag.
Der opstod hurtigt en fast tradition for
hvilke tekster, der hører til på den enkelte
dag, og listen over folkekirkens
prædiketekster kan spores helt tilbage til
4.-5. århundrede.

Selv om man skulle være uopmærksom det
meste af tiden, mens man sidder i kirken,
har man dog en chance for at få fat på
nogle ord, man kan tænke over, eller for at
bede med på Fadervor eller for at høre
velsignelsen eller for at gå til alters.
I Det nye Testamente står der også, at de
første kristne holdt fast ved fællesskabet.

Så der er god grund til at bruge sin lokale
kirke - også for at være med til at gøre
gudstjenesten festligere for andre.

Pinsedag kl. 10

Gudstjenester

Konfirmation i år 2011

Pinsedag, den 23. maj kl. 10, er der
pinsegudstjeneste i Absalons kirke.
Pinsen er festen for Helligåndens komme –
og den er værd at fejre!

JUNI

Hvis du går i 7. klasse efter sommerferien,
håber vi at se dig efter sommerferien til
konfirmationsforberedelse.

Søndag den 6. juni kl. 10
1. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Søndag den 13. juni kl. 12
2. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 15. juni kl. 14
Kort nadvergudstjeneste
Jette Steffensen
Søndag den 20. juni kl. 10
3. s. e. trinitatis: Jette Steffensen

JULI

2. pinsedag kl. 14
Fællesgudstjeneste på Vesterbros Torv
Vesterbros kirker holder 2. pinsedag,
den 24. maj kl. 14, en fællesgudstjeneste
på Vesterbros Torv!
Kom og vær med til en anderledes
gudstjeneste i det dejlige 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.
Du kan også deltage i StreetParade inden.
Vi mødes på Enghave Plads kl. 13, hvor der
spilles musik. Kl. 13.15 går vi gennem
Vesterbro til Vesterbros Torv og deltager i
gudstjenesten.

Søndag den 4. juli kl. 10
5. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 13. juli kl. 14
Kort nadvergudstjeneste
Jette Steffensen
Torsdag den 22. juli kl. 19.30
Aftengudstjeneste
Jette Steffensen

AUGUST
Søndag den 1. august kl. 10
9. s. e. trinitatis: Anita Rohwer
Frokost efter gudstjenesten
Søndag den 8. august kl. 12
10. s. e. trinitatis:
Jesper Biela Christensen
Tirsdag den 10. august kl. 14
Kort nadvergudstjeneste
Anita Rohwer
Søndag den 15. august kl. 10
11. s. e. trinitatis: Anita Rohwer

Undervisningen er fælles for kirkerne på
Vesterbro, og vi holder også et fælles
intro-møde i Absalons kirke onsdag den
1. september kl. 19 – 20.30.
Du kan vælge imellem tirsdag eller
torsdag eftermiddag efter skoletid, og vi
begynder i september måned. Om
tirsdagen er det i Enghave kirke og Elias
kirke, om torsdagen er det i Sct.
Matthæus kirke og Absalons kirke.
Er du i tvivl, om du vil konfirmeres, så
kom og vær med, så du kan blive klogere
på Gud, livet og dig selv.
Er du ikke døbt, vil du blive døbt i løbet af
efteråret.
Konfirmationsdagen i Absalons kirke er
Store Bededag, den 20. maj 2011 kl. 10.
Har du lyst til at være med, så ring eller
mail til Jette Steffensen og mød op til
intro-mødet den 1. september.

På absalons.dk kan du se fotos af årets
konfirmander, der blev konfirmeret den
30. april 2010.

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!

Kirkekontoret
Kordegn Lilly Sichlau.
Vesterbrogade 67,3., 1620 København V
(indgang i Westend).
Kontoret er åbent mandag til fredag
kl. 9-13, torsdag tillige kl. 16-18.
Tlf. 3331 2304.
E-mail: absalons@absalons.dk
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
Sognemedhjælper og præst
Anita Rohwer, tlf. 2164 7721
E-mail: ar@absalons.dk
Organist
Dan Kær Nielsen,
tlf. 3524 1636. I kirken tlf. 3322 4465.
E-mail: musik@absalons.dk
Kirketjener
Britta Astrup, tlf. 2058 7723
E-mail: ba@absalons.dk
Menighedsrådsformand
Henriette Holst, Rundholmen 33,
2720 Vanløse.
Kirkeværge
- den ansvarlige for kirkebygningen
Jens Høgsholt Rasmussen,
Vesterbro Bykirke, tlf. 3355 0709
E-mail: jhra@km.dk
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.
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.
Kirkebladets redaktion
Lena Friis Knudsen og Jette Steffensen (ansvh.)
Tryk: Borchsenius Hansen Offset ApS

NB. Legestuen er lukket juni, juli og
august.

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
kontakte en af lederne eller gruppeleder
Merete Frandsen tlf. 4825 0584.

