Børnegudstjenester
PÅSKE
Torsdag den 22. marts kl. 17.30
Vi hører om påsken inde i kirken – og alt
det, der skete den første påske.
Efter spisningen triller vi med æg.

TJENEREN DER SKYLDTE PENGE
Torsdag den 19. april kl. 17.30
Vi skal høre en af Jesu lignelser om en
tjener, der skyldte mange penge væk,
imens vi ser historien illustreret med
Duplo-klodser.
PINSE
Torsdag den 31. maj kl. 17.30
Vi skal høre om den
allerførste pinse,
hvor Helligånden
kom til jorden
som ildtunger.
Og så skal vi fejre,
at det er alle kirkers
fødselsdag
Hvis vejret er godt, leger vi bagefter på
Børnehavens nye legeplads.
Lena, Jytte og Emma 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
Send en mail til js@absalons.dk, hvis du
gerne vil have besked om koncerter og/
eller børnearrangementer – eller klik
selv ind på absalons.dk og tilmeld dig.

Babysalmesang
Lørdag den 17. marts kl. 10 har vi en
gudstjeneste med babysalmesang.
En gudstjeneste for de helt små med
børnesalmer, sang og dans, som det
foregår hver tirsdag til babysalmesang. Her
har familien, andre interesserede og
fremtidige deltagere mulighed for at få et
indblik i, hvad babysalmesang er.
Hver tirsdag har vi babysalmesang i kirken
for forældre med børn fra 2-12 måneder.
De små møder kl. 12 – 12.55
De lidt større møder kl. 13 – 13.40
Lige nu er holdene fyldt op, men vi
begynder to kortere forløb midt i april, der
løber over 5 gange og koster 100 kr. Vi
åbner for tilmelding efter gudstjenesten
den 17. marts.
Det er musikpædagog Janni Erbs, der har
mange års erfaring i babysalmesang, der
står for forløbene.

Musik i kirken
3 orgelmatinéer i marts
Lørdag 3. marts kl. 15
Orgelkoncert
Flemming Christian Hansen
Organist ved Sakskøbing Kirke
Værker af Cage, Hansen og Sjögren
Lørdag 17. marts kl. 15
Orgelkoncert
Sven Verner Olsen
Organist ved Jesuskirken i Valby
Værker af Bach, Mendelssohn,
Bovet og Jesper Madsen
Lørdag 24. marts kl. 15
Orgelkoncert
Flemming Dreisig
Fhv. domorganist ved
Vor Frue Kirke i København
Organist ved Brahetrolleborg Kirke
Værker af Bach og Sverre Eftestøl

Søndag 25. marts kl. 15
Mariæ bebudelse
Konfirmation
Anna Carina Sundstedt, sopran
Peter Jørgensen, orgel og klaver
St. Bededag, fredag den 4. maj, kl. 10
Værker af Saint-Saëns, Franck,
holder vi konfirmation i Absalons kirke.
Der er kun én konfirmand, så der er plads til Rollins, Warlock og Elgar
alle, og alle er velkomne til en lille reception
efter gudstjenesten.
Vil du vide mere om, hvad der sker i kirken,
Konfirmation i 2013 er Store Bededag, den
så gå ind på
26. april. Man kan allerede nu tilmelde hos www.absalons.dk.
Jette Steffensen.
Eller brug hjemmesiden
På Vesterbro bliver man bliver konfirmeret, via din smartphones
scanner-application.
når man går i 7. klasse.

Adresser

Legestue

Absalons kirke
Sønder Boulevard 73
1720 København V.
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.

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
Sognets præster:
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
Anita Rohwer, tlf. 2164 7721
E-mail: ar@absalons.dk
Primær organist
Peter Jørgensen, Tlf.: 5652 1072
E-mail: bogeskov@post4.tele.dk
Hjemmeside: www.boegeskoven.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
Tante Olgas børnehus
Leder: Kathrine E. With
tlf. 3322 0601

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!
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.

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
i udhængsskabet ved kirken eller på
absalons.dk/spejder.

Vil du vide mere er du velkommen til at
Kirkebladets redaktion
Lena Friis Knudsen og Jette Steffensen (ansvh.) kontakte en af lederne eller gruppeleder
Merete Frandsen tlf. 4825 0584.
Tryk: Borchsenius Hansen Offset ApS

ABSALONS KIRKE
Gudstjenester
Den 2. og 5. søndag i måneden er der
aldrig gudstjeneste i Absalons kirke

Fællesspisning Skærtorsdag

Søndag den 4. marts kl. 10
2. s. i fasten: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 6. marts kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 11. marts
Ingen gudstjeneste
Tirsdag den 13. marts kl. 14
Jette Steffensen
Lørdag den 17. marts kl. 10
Babygudstjeneste
Se mere på forsiden af kirkebladet
Søndag den 18. marts kl. 10
Midfaste: Jette Steffensen
Tirsdag den 20. marts kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 22. marts kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Påske
Søndag den 25. marts kl. 10
Mariæ Bebudelses dag: Anne Kathrine
Clausen og Anita Rohwer
Tirsdag den 27. marts kl. 14
Jette Steffensen

Søndag den 6. maj kl. 10
4. s. e. påske: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 8. maj kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 13. maj
Ingen gudstjeneste
Tirsdag den 15. maj kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 17. maj kl. 11
Kristi Himmelfarts dag:
Fællesgudstjeneste i Kristkirken,
Enghave Plads.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Søndag den 20. maj kl. 10
6. s. e. påske: Jette Steffensen
Tirsdag den 22. maj kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 27. maj kl. 10
Pinsedag: Anne Kathrine Clausen
og Anita Rohwer
Mandag den 28. maj kl. 14
2. pinsedag: Fællesgudstjeneste
på Vesterbros Torv.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Torsdag den 31. maj kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Pinse

APRIL

JUNI

Søndag den 1. april kl. 10
Palmesøndag: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Torsdag den 5. april kl. 17
Skærtorsdag: Musikgudstjeneste
Fællesspisning efter gudstjenesten
Tilmelding senest tirsdag den 27. marts
Søndag den 8. april kl. 10
Påskedag: Jette Steffensen
Mandag den 9. april kl. 10
2. påskedag: Præsterne fra Absalons
kirke, Eliaskirken og Mariakirken.
Fællesgudstjeneste i Absalons kirke for
hele Vesterbro
Søndag den 15. april kl. 10
1. s. e. påske: Jette Steffensen
Tirsdag den 17. april kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 19. april kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Tjeneren der skyldte penge
Søndag den 22. april kl. 10
2. s. e. påske: Anita Rohwer
Tirsdag den 24. april kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 29. april
Ingen gudstjeneste

Søndag den 3. juni kl. 10
Trinitatis søndag
Frokost efter gudstjenesten
Søndag den 10. juni
Ingen gudstjeneste
Søndag den 17. juni kl. 10
2. s. e. trinitatis
Søndag den 24. juni kl. 10
3. s. e. trinitatis

MARTS

MAJ
Tirsdag den 1. maj kl. 14
Jette Steffensen
Fredag den 4. maj kl. 10
Bededag: Jette Steffensen
Konfirmation
Der er kaffe/te ved lysgloben efter
hver gudstjeneste.

JULI
Søndag den 1. juli kl. 10
4. s. e. trinitatis
Frokost efter gudstjenesten
Søndag den 8. juli
Ingen gudstjeneste
Søndag den 15. juli kl. 10
6. s. e. trinitatis
Søndag den 22. juli
Ingen gudstjeneste
Søndag den 29. juli
Ingen gudstjeneste

AUGUST
Søndag den 5. august kl. 10
9. s. e. trinitatis
Frokost efter gudstjenesten
Søndag den 12. august
Ingen gudstjeneste
Søndag den 19. august kl. 10
11. s. e. trinitatis
Søndag den 26. august kl. 10
12. s. e. trinitatis

Kirkebil
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!

Tal med præsten
Kom og tænd et lys i vores lysglobe!
Når du kan se glasdøren, er kirken
åben for besøgende.

1. marts - 31.aug. 2012
www.absalons.dk

Er der noget, du har lyst til at diskutere
eller snakke igennem med præsten, så ring
(3323 2333) eller mail (js@absalons.dk) og
aftal en tid til en personlig samtale.
Husk: Præsten har tavshedspligt!

Skærtorsdag, den 5. april kl. 17, har vi
en liturgisk gudstjeneste med musik og
læsninger fra Ny Testamentes beretninger
om påskeugen.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at
spiser med ved et fælles påskemåltid.
Middagen koster 25 kr., og drikkevarer kan
købes. Tilmelding til kirkens kontor er
nødvendig senest tirsdag den 27. marts.

Tirsdagsmøder
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!

MARTS
6. Vi besøger Politimuseet på Fælledvej.
Tilmelding senest tirsdag den 28/2.
Her ser vi falske kunstgenstande,
mordvåben fra de mest berømte
kriminalsager, en detention, et rum med
beskrivelse af politiets forhold under
besættelsen og meget mere.
13. Vi ser kortfilm fra „de gode gamle dage“.
20. Peter Hjort fra Sct. Matthæus Kirke:
Påske i den græsk ortodokse kirke.
27. Vi forbereder os til påsken og laver
påskedekorationer med Britta Astrup.

APRIL
17. YouTube på Internettet byder på
mange spændende videoer. Kom og se
nogle, bl.a. små sjove episoder og en
kunstnerisk meget flot video af
Absalons kirke.
24. Anne Kathrine Clausen: C. S. Lewis og
hans forkyndelse af kristendommen i
Narnia-bøgerne.

MAJ
1. Vi spiller petanque i Store sal.
8. Vi får besøg fra politiet og får gode råd
om, hvordan vi kan sikre os mod
tyveri, tricktyveri m.v.
15. Alle er velkomne kl. 14 til
eftermiddagshygge i præsteboligen
Absalonsgade 5.
22. Susan Godsk Weile: Grønlandske
myter og religion.
29. Udflugt, tilmelding og betaling senest
den 22. maj til kirkekontoret.

Sommerens tirsdage
I løbet sommeren har vi åbent tre tirsdage,
hvor vi drikker kaffe/te, synger og hygger
os sammen:
Tirsdag den 12. juni,
tirsdag den 10. juli og
tirsdag den 7. august
- alle dage kl. 14.
Kom og vær med!
De ugentlige tirsdagsmøder begynder
igen tirsdag den 4. september.

