ABSALONS KIRKE

Musik i kirken

Gudstjenester
MARTS
Tirsdag den 2. marts kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 7. marts kl. 10
3. s. i fasten: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 9. marts kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 11. marts kl. 17.30:
Børnegudstjeneste
Det store festmåltid
Søndag den 14. marts kl. 12
Midfaste: Jette Steffensen
Søndag den 21. marts kl. 10
Mariæ Bebudelsesdag: Anita Rohwer
Tirsdag den 23. marts kl. 14:
Anita Rohwer

APRIL
Torsdag den 1. april kl. 17
Skærtorsdag: Musikgudstjeneste
Fællesspisning efter gudstjenesten
Tilmelding senest tirsdag den 23. marts
Fredag den 2. april kl. 10
Langfredag: Fællesgudstjeneste i Sct.
Matthæus kirke, Matthæusgade 31
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Søndag den 4. april kl. 10
Påskedag: Jette Steffensen
Mandag den 5. april kl. 10
2. påskedag: Fællesgudstjeneste i
Mariakirken, Istedgade 20
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Torsdag den 8. april kl. 17.30:
Børnegudstjeneste
Påskeliljer, æg, kyllinger og harer
Søndag den 11. april kl. 12
1. s. e. påske: Jette Steffensen
Jettes 25 års jubilæum
Reception efter gudstjenesten

Tirsdag den 13. april kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 18. april kl. 10
2. s. e. påske: Anita Rohwer
Tirsdag den 20. april kl. 14
Anita Rohwer
Tirsdag den 27. april kl. 14
Jette Steffensen
Fredag den 30. april kl. 10
Bededag: Jette Steffensen
Konfirmation

MAJ
Søndag den 2. maj kl. 10
4. s. e. påske: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 4. maj kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 9. maj kl. 12
5. s. e. påske: Jette Steffensen
Tirsdag den 11. maj kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 13. maj kl. 11
Kristi Himmelfarts dag:
Fællesgudstjeneste i Enghave kirke,
Sønder Boulevard 120
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Søndag den 16. maj kl. 10
6. s. e. påske: Anita Rohwer
Tirsdag den 18. maj kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 20. maj kl. 17.30:
Børnegudstjeneste - Pinse
Mandag den 24. maj kl. 14
2. pinsedag: Fællesgudstjeneste
på Vesterbros Torv for alle
Vesterbros kirker.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Søndag den 30. maj kl. 10
Trinitatis søndag: Jette Steffensen

Kirkebil

St. Bededag, fredag den 30. april, kl. 10
holder vi konfirmation i Absalons kirke.
Der er plads til alle, både gæster til
konfirmanderne og øvrige kirkegængere.
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
Skærtorsdag, den 1. april, har vi
gudstjeneste kl. 17, efter gudstjenesten
spiser vi et fælles påskemåltid.
Middagen koster 25 kr., og drikkevarer kan
købes. Tilmelding til kirkens kontor er
nødvendig senest tirsdag den 23. marts.

Syng-Løs-Aften
Der er normalt Syng-Løs-Aften den
første torsdag i måneden fra kl. 20 til 22
i Menighedssalen. Da den første torsdag i
april er Skærtorsdag, flyttes Syng-Løs til
ugen efter. I maj aflyses pga ferie.
Vel mødt den 4. marts og 8. april.

Lørdag 27. februar kl. 16.00
Kammerkoret Cantabile
synger engelsk kormusik fra renæssancen
under ledelse af Ruben Munk.
I marts og april bliver der god mulighed for
at lytte til kirkens dejlige orgel ved 4
orgelkoncerter.
Søndag 14. marts kl. 20.00
Christian Præstholm, som er organist ved
Sct. Mortens kirke, Randers, og lærer ved
Det jyske Musikkonservatorium, spiller
musik af Bach, Mendelssohn, Marthinsen
og Præstholm.
Søndag 21. marts kl. 20.00
Allan Rasmussen, organist ved
Frederiksberg kirke og en af Danmarks
dygtigste cembalister og barokmusikere i
det hele taget, spiller musik af Bach,
Muffat m. fl.
Torsdag 22. april kl. 20.00
Dan Kær Nielsen, kirkens egen organist,
spiller musik af Bach, Franck m. fl.
Torsdag 29. april kl. 20.00
Benjamin Friis Nielsen, spiller programmet
til sin diplomeksamen på konservatoriet.
Det er bl. a. værker af Bach og Widor.
Onsdag 19. maj kl. 20.00
Orkesterkoncert
AmadeusEnsemblet
- et 15 mand stort halvprofessionelt
blæserensemble, som spiller både
originalværker og arrangementer.
Violinsolist: Elna Carr
(solistklassestuderende på konservatoriet)
Dirigent: Klaus Tönshoff
Musik af bl. a. Brahms og Strauss
samt Mendelssohns virtuose
Violinkoncert.

Tirsdagsmøder

Kirkebil kan bestilles hos kordegnen
på tlf. 3331 2304 senest fredag kl. 12
til søndagsgudstjenesten og senest
tirsdag kl. 12 til tirsdagsgudstjenesten.
Gør brug af den!

Konfirmation

1.marts - 31 maj. 2010
www.absalons.dk

Hver tirsdag eftermiddag mødes vi i kirkens
lokaler. Vi begynder med en
kort nadvergudstjeneste i kirken kl. 14.
Kaffe og kage koster 10 kr.
Velkommen!
Der er kaffe/te ved lysgloben efter
hver gudstjeneste

Fællesgudstjenester
Vesterbro Bykirke har besluttet, at der - for
at spare personale og for at fremme
fællesskabet - holdes fællesgudstjenester
på skift i kirkerne på Vesterbro.
Det er oftest på ekstra helligdage, som
f.eks. 2. Juledag, hvor vi var samlet i
Absalons kirke.
Her i foråret er der 5 fællesgudstjenester:
Langfredag, den 2. april kl. 10, er der
fællesgudstjeneste i Sct. Matthæus kirke,
Matthæusgade 31.
Langfredag kl. 15 er der passionsspil i
form af et interaktivt teater i
Apostelkirken, Saxogade 13.
2. påskedag, den 5. april kl. 10 er der
fællesgudstjeneste i Mariakirken,
Istedgade 20.
Kristi Himmelfarts dag, torsdag den
13. maj kl. 11, er der fællesgudstjeneste i
Enghave kirke, Sønder Boulevard 120.
2. pinsedag, mandag den 24. maj kl. 14, er
der fællesgudstjeneste på Vesterbros Torv.
Er det regn, rykker vi ind i Eliaskirken, der
er rigelig plads til os alle.
Disse dage er der ingen gudstjeneste i
Absalons kirke.

MARTS
2. Marlene Voigt: Husker du
kassebukserne og det laksefarvede
undertøj?
9. Musik ved organisten.
16. På besøg i Enghave kirke,
Sønder Boulevard 120.
Sigurd Gudiksen: I Paulus’ fodspor i
Grækenland.
Vi mødes ved Absalons kirke kl. 13.45
og kører i taxa til Enghave kirke.
23. Vi laver påskedekorationer sammen med
Britta Astrup.

APRIL
6. Kl. 14 er der eftermiddagsmøde
hjemme hos Jette Steffensen i
Absalonsgade 5. Tag evt. bilen fra
Absalons kirke kl. 13.45.
13. Vi ser kortfilm fra „de gode gamle dage“.
20. Denne eftermiddag får vi besøg af
Enghave kirke og Bavnehøj kirke.
27. Banko.

MAJ
4. Andreas Esbensen: Ambrosius Stub hans liv og digtning.
11. Vi ser på kirke, symboler, messehageler og hører lidt om kirkens historie.
18. Vi slutter sæsonen og mødes igen til
september.

Jette har 25 års jubilæum
Jette blev ansat
som sognepræst
ved Absalons
kirke den
1. april 1985 og
indsat af
provst Jessen
søndag den
14. april 1985.
Jette blev
valgt blandt
20 ansøgere
og selv om en enkelt i menighedsrådet
dengang var modstander af kvindelige
præster, har vist ingen - hverken dengang
eller i de forløbne 25 år – fortrudt, at vi
valgte Jette.
Jette deltager med stort engagement i
sognets mange aktiviteter – såvel i kirke
som i menighedshus – og varetager i alle
sammenhænge både det åndelige,
administrative og praktiske arbejde med
stor flid og dygtighed.
Jette er meget opmærksom - specielt når
nogen har det dårligt. Hun besøger gerne
gamle som unge og er vældig god til at tale
med sognets beboere - lige fra de yngste til
de ældste.
Vores børnegudstjenester er vældig fint
besøgt - og det skal Jette have æren for, da
hun med sine fortællinger fanger selv de
mindste.
Jette er også en medvirkende årsag til at
samarbejde i såvel personalegruppe som i
menighedsråd er forløbet uden de store
problemer i de mange år.

Børnegudstjenester
Vi håber, Jette bliver hos os i mange år
endnu og selv om hendes ansættelse nu er i
Bykirken, så ved vi, at hendes hjerte banker
for Absalons sogn og kirke.

DET STORE FESTMÅLTID

Torsdag den 11. marts kl. 17.30
Jesus fortalte
rigtig mange
historier,
Vi fejrer Jette og siger et TILLYKKE og
vi kalder dem
TAK – for de første 25 år - søndag d. 11.
for lignelser.
april kl. 12, hvor der efter gudstjenesten er
Denne gang
reception i menighedssalen.
vil vi høre
Menighedsrådet
historien om
manden der
ville holde
Reden International
et stort
Onsdag den 28. april kl. 19.30 kommer
festmåltid leder af Reden International,
illustreret med
Vibeke Lenskjold, for at fortælle om
Duplo-klodser.
Redens Internationale arbejde blandt
PÅSKE
udenlandske prostituerede.
Torsdag den 8. april kl. 17.30
Vi hører om påsken inde i kirken – og
hvorfor vi pynter med påskeliljer, æg,
kyllinger og harer til påske.
Efter spisningen triller vi med æg.

PINSE

Reden International er en organisation til
bekæmpelse af kvindehandel, som sørger
for praktisk støtte til udenlandske
kvinder i prostitution i Danmark.
Hos Reden International kan kvinderne
få en bred vifte af muligheder for støtte til
bedre sundhed, information og beskyttelse
af rettigheder, støtte i kontakten til
myndigheder, politi og retsvæsen samt
samtaler og praktiske forberedelser af livet
i fremtiden – efter krisecenteropholdet.

Torsdag den 20. 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
3331 2304 eller på absalons@absalons.dk

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.

