1. sept. - 30. nov. 2006
www.absalons.dk

ABSALONS KIRKE
Gudstjenester

Kirkefrokost

Kreative formiddage

SEPTEMBER

Vi spiser frokost
sammen efter
gudstjenesten
den 3. september,
efter høstgudstjenesten den 24. september,
den 1. oktober og allehelgensdag den 5.
november.

Sy og strik - snak og hyg
onsdage kl 10-13
Kom og vær med til kreative formiddage i
Absalons kirke. Start symaskinen, grib
strikketøjet - og kom!
Her er mulighed for at
reparere dit tøj, eller
sy en bluse til dit
barn eller barnebarn.
Eller er du mere til
at strikke og hækle?
Tag tingene med og gør det sammen med
os andre i kirken. Det er hyggeligt at
arbejde sammen med andre, og der er
mulighed for at få en håndsrækning af
Jytte Lund.
Mød bare op de onsdage, du kan. Det er:
6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11og 29/11.

Søndag den 3.
12. s. e. trinitatis kl. 10: Johan Petersen
Kirkefrokost
Tirsdag den 5.
Kl. 14: Jette Steffensen
Søndag den 10.
13. s. e. trinitatis kl. 10: Mogens B. Hagen
Søndag den 17.
14. s. e. trinitatis kl. 10: Jette Steffensen
Tirsdag den 19.
Kl. 14: Jette Steffensen
Søndag den 24.
15. s. e. trinitatis kl. 10:
Anita Rohwer
Høstgudstjeneste med
udflugt. Tilmelding,
se omtalen i kirkebladet.
Tirsdag den 26.
Kl. 14: Jette Steffensen

Kirkebil kan bestilles hos kordegnen på
tlf. 33 22 77 48 senest fredag kl. 12 til
søndagsgudstjenesten og senest tirsdag
kl. 12 til tirsdagsgudstjenesten.
Gør brug af den!

OKTOBER
Søndag den 1.
16. s. e. trinitatis kl. 10: Sidsel Bjerg Manca
og Jette Steffensen
Kirkefrokost
Tirsdag den 3.
Kl. 14: Anita Rohwer
Søndag den 8.
17 s. e. trinitatis kl. 10: Jette Steffensen
Tirsdag den 10.
Kl. 14: Jette Steffensen
Torsdag den 12.
Kl. 17.30: Børnegudstjeneste v. Jette
Steffensen. Tag din bamse med til
bamsegudstjeneste
Søndag den 15.
18. s. e. trinitatis kl. 10: Jette Steffensen
Søndag den 22.
19. s. e. trinitatis kl. 10: Jette Steffensen
Tirsdag den 24.
Kl. 14: Anita Rohwer
Søndag den 29.
20. s. e. trinitatis kl. 10: Jette Steffensen

NOVEMBER
Søndag den 5.
Alle helgen kl. 10: Jette Steffensen
Kirkefrokost
Tirsdag den 7.
Kl. 14: Jette Steffensen
Søndag den 12.
22. s. e. trinitatis kl. 10: Jette Steffensen
Tirsdag den 14.
Kl. 14: Anita Rohwer
Søndag den 19.
23. s. e. trinitatis kl. 10: Anita Rohwer
Tirsdag den 21.
Kl. 14: Jette Steffensen
Søndag den 26.
Sidste søndag i kirkeåret kl. 10: Sidsel
Bjerg Manca og Jette Steffensen
Tirsdag den 28.
Kl. 14: Jette Steffensen
Torsdag den 30.
Kl. 17.30: Børnegudstjeneste v. Anita
Rohwer. Advents- og julegudstjeneste.

Kirken er åben
hver formiddag fra kl. 9-13

Alle helgen
Søndag den 5. november kl. 10 fejrer vi
alle helgen. Alle helgens dag er den dag,
hvor vi mindes de døde.
Navnene på dem, der er
begravet fra kirke eller
kapel i det forløbne år
bliver læst op efter
prædikenen - og vi
håber, at familie og
pårørende vil deltage
i gudstjenesten.

Højskoleaftener
er fælles for alle sogne på Vesterbro og
holdes i Vesterbros KFUM & K,
Valdemarsgade 15.
Mandag den 25. september kl. 19.30:
Marie Grubbe og hendes tid – historiker
og forfatter Dan H. Andersen.
Mandag den 30. oktober kl. 19.30:
Det gyldne bur, Guldaldermalerne i Rom
– lektor Sven Frøkjær-Jensen.
Mandag den 27. november kl. 19.30:
Gud bevare Danmark – chefredaktør Erik
Bjergager.
Der vil blive serveret kaffe med brød for
en pris af 20 kr.

Minikonfirmander
Går du i 3. klasse,
har du mulighed
for at gå til
minikonfirmand sammen
med andre
børn fra
Vesterbro.
Det er hver
onsdag
eftermiddag
kl. 14 her i
efteråret i
Gethsemane
kirke.
Hvis du har lyst til at være med, så ring
eller mail til kirkekontor eller til Anita
Rohwer.

Børne- og Ungdomskoret
Vesterbro Provsti Børne- og Ungdomskor
er et samarbejde mellem alle kirkerne på
Vesterbro og i Sydvest.
Onsdag den 8. november kl. 19 synger
koret ved en efterårskoncert her i kirken.
Har du lyst til at være med, så ring eller
mail til Lotte Smith-Petersen, Tlf. 33 25 01
81. E-mail: lotte@vesterbrokor.dk

Fællesspisning
Torsdag den 9. november kl. 18 har vi
fællesspisning i Absalons kirke. Vi tager
forskud på begivenhederne og fejrer
Mortensaften.
Det koster 20 kr., og tilmelding er
nødvendig senest dagen før kl. 12. Ring
eller mail til kirkens kontor 33 22 77 48 eller
absalons@absalons.dk

Tirsdagsmøder
Hver tirsdag eftermiddag mødes vi i
kirkens lokaler. Vi begynder med en kort
gudstjeneste i kirken kl. 14.
Kom og mød mennesker, der brænder for
noget, hør om emner og steder, du kender
eller ikke kender til.
Snak med mennesker fra nabolaget, som
du måske har mødt på gaden.
Nyd kaffe og kage for 10 kr.
Kort sagt: Kom til tirsdagsmøde!
Velkommen!

SEPTEMBER
5.

Vi begynder sæsonen med musik og
sang - og billeder fra Sofiero.
12. En film om Rudolph Tegner – som
forberedelse til vores besøg på
Rudolph Tegners museum og
statuepark efter høstgudstjenesten
søndag den 24. september.
19. Jenny Liisberg: Levende sten – om
den spanske arkitekt Gaudi.
26. Jette Steffensen: En ferietur til
Nordspanien – klostre kunstnere og
små spanske byer.

OKTOBER
3. Anita Rohwer: Martin Andersen Nexø.
Fra almuebarn til international
berømmelse.
10. Banko
Intet møde – efterårsferie.
24. Per Chr. Blom: Blomster i Danmark og
Sverige. Kordegn ved Elias og Maria
kirke fortæller og viser billeder af
blomster, der gror i Sverige og
Danmark.
31. Vi besøger Bakkehuset på Rahbeks
Allé 23. Bakkehuset er et lille museum,
der er indrettet i ægteparret Rahbeks
tidligere lejlighed. Omvisningen
begynder kl. 14.

NOVEMBER
7. Vi ser dokumentarfilm fra det gamle
København – og genoplever svundne
tider.
14. Anita Rohwer: Anna og Michael
Ancher: Oplev nogle af ægteparrets
mest berømte malerier.
21. Den danske sang - den danske
folkelighed. Eva Meile vil fortælle om
nogle af de digtere og komponister,
som har skabt vores sangtradition, og
der vil blive lejlighed til at synge en
række af de mest elskede folkelige
sange.
28. Kom og lav din juledekoration, så den
er parat til adventstiden.

til Rudolph Tegners Museum og
Statuepark i Dronningmølle.
Søndag den 24. september kl. 10 fejrer vi
høstgudstjeneste og synger høst- og
efterårssalmer.
Efter gudstjenesten spiser vi et let måltid
sammen og tager derefter på udflugt til
Rudolph Tegners Museum og Statuepark i
Dronningmølle. Rudolfh Tegners (1873 –
1950) kunstneriske talent vaktes ved
mødet med den antikke kultur, da han som
15-årig besøgte Akropolis, og den antikke
verden optog ham gennem hele hans
kunstneriske liv.

Koncerter

Børnegudstjenester

Tirsdag den 24. oktober kl. 20.00
“Vokalselskabet glas”
- er seks damestemmer, der synger gamle
bulgarske folkesange i “nye klæder”.
Sangene er karakteriseret ved høj
intensitet i både klang, rytmik, melodi og
harmoni.
www.vokalselskabetglas.dk

BAMSEGUDSTJENESTE
Torsdag den 12. oktober kl. 17.30
Kom med din bamse eller
andre tøjdyr, så holder vi
gudstjeneste sammen med
dem.
Emnet er: Om at være
stor eller lille.

Onsdag den 8. november 19.00
Efterårskoncert
Vesterbro Provsti Børne- og Ungdomskor
Lotte Smith-Petersen, dirigent
NB. Koncert med Spielgarten 7/10 er
aflyst.
Sopran søges
Til kirkens kor søges en sopran. Du skal
have en god stemme og gode
bladsangsevner. Er du interesseret, så
kontakt organisten.

Syng-løs
Når vi har set Museet, drikker vi kaffe hos
den økologiske slagter, Thorshøjgård i
Dronningmølle. Thorshøjgård er et alsidigt
biodynamisk jordbrug på 63 ha. med
hovedvægten på kvæg, idet der er ca. 50
malkekøer af den gamle røde danske
malkerace. Vi er hjemme igen ca. kl. 17.
Udflugten koster 40 kr. og er for alle der
bor i sognet eller har tilknytning til
Absalons kirke. Tilmelding til
kirkekontoret senest 15/9 eller i kirken
søndag den 17/9.
AR

Den første torsdag i hver måned.
Her får du mulighed for at synge af
hjertens lyst, lære nye sange og andet
godt.
Kom og vær med – også til at bestemme
hvad der skal synges.
Torsdage kl. 20 i menighedssalen:

Gudstjeneste
hver søndag kl. 10

ADVENT/JUL
Torsdag den 30. november kl. 17.30
fejrer vi advent/jul sammen. Vi synger
advents- og julesalmer og hører
fortællingen om Jesu fødsel.
Efter alle børnegudstjenester er der
spisning. Vi håber, I vil være med, men
husk at tilmelde jer til spisning allersenest
dagen før inden kl. 12 på
absalons@absalons.dk eller 33 22 77 48.

Månedens salme - for børn
I forbindelse med legestuen vil vi her i
efteråret prøve at holde “månedens salme”
den første torsdag i hver måned.
Kl. 11 går de, der har lyst, ind i kirken, og
vi synger to salmer og beder fadervor.
Vi behøver ikke sidde stille
på bænkene, der er mulighed
for at gå rundt imens.
Vi vil synge de mest
kendte salme - og nogle
af de nye salmer.
Det er flg. torsdage kl. 11:
7/9, 5/10 og 2/11.

Adresser

Legestue

Absalons kirke
Sønder Boulevard 73
1720 København V.
tlf. 33 22 77 48
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.
1. torsdag i måneden kl. 11 holder vi
“Månedens salme”.
Bor du i sognet, er du velkommen til at
komme en torsdag og kigge på legestuen
og hilse på Anne-Grete.

Sognepræst
Jette Steffensen, Absalonsgade 5, 2.
1658 København V. Tlf. 33 23 23 33.
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 fredag
kl. 9.30-13, tirsdag tillige kl. 15.30-18.
Tlf. 33 22 77 48 - fax 33 22 52 82.
E-mail: absalons@absalons.dk
Organist
Dan Kær Nielsen, tlf. 35 24 16 36.
I kirken tlf. 33 22 44 65.
E-mail: musik@absalons.dk
Kirketjener
Britta Astrup, tlf. 43 53 00 73.
Træffes i kirken om formiddagen på tlf.
33 22 44 65 eller 33 22 77 48.
Sognemedhjælper
Anita Rohwer, tlf. 36 30 94 76
træffes torsdag kl. 11-12 på tlf. 33 22 44 65,
eller ring til kirkekontoret på tlf. 33 22 77 48.
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
Krist-kirken, Enghave Plads 18,
tlf. 33 22 09 95.
Åbent tirsdag og onsdag kl. 9-16.

Fødsel
anmeldes i løbet af 2 dage til
kordegnen. Medbring egne dåbs/
navneattester og evt. vielsesattest
eller Omsorgs- og ansvars-erklæring.
Dåb/navngivelse
Barnet skal have et navn inden 6
måneder efter fødslen.
Dåb og navngivelse anmeldes til
kordegnen.
Medbring egne dåbs/navneattester og
evt. vielsesattest.
Ved dåb aftaler man en tid til samtale
med præsten.
Vielse
Tidspunkt for vielsen fastsættes i
samråd med præsten.
Derefter henvender man sig til
kordegnen med dåbsattester samt
prøvelsesattest, som rekvireres fra
bryllupskontoret på Københavns
Rådhus.
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

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: Tina Lindgren tlf. 27 14 24 22
SPEJDERNE – piger fra 10 til 13 år holder
møde kl. 18.00 – 19.30.
Leder: Anita Andersen tlf. 51 22 43 67
Ud over de ugentlige møder tager vi på
ture, weekender og lejre. Vores
programmer kan læses i udhængsskabet
ved kirken.
Vil du vide mere er du velkommen til at
kontakte en af lederne eller gruppeleder
Merete Frandsen tlf. 48 25 05 84

