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ABSALONS KIRKE
Gudstjenester

Børnegudstjenester

SEPTEMBER

HØST

Søndag den 2. kl. 10
13. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Kirkefrokost
Tirsdag den 4. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 9. kl. 10
14. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 11. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 16. kl. 10
15. s. e. trinitatis: Anita Rohwer
Tirsdag den 18. kl. 14
Anita Rohwer
Torsdag den 20. kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Høst
Søndag den 23. kl. 10
16. s. e. trinitatis:
Anita Rohwer
Høstgudstjeneste med
udflugt. Husk tilmelding
til udflugten, se
omtalen her i kirkebladet.
Søndag den 30. kl. 10
17. s. e. trinitatis: Jette Steffensen

Torsdag den 20. september kl. 17.30
Vi takker Gud for høsten. Du må meget
gerne tage et stykke frugt, eller grønt
med, så vi kan se, hvad der bliver høstet
her i Danmark.
Kom kl. 17, så vil Helene male dig i
ansigtet, så du ligner et æble, en blomme
eller?

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

OKTOBER
Tirsdag den 2. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 7. kl. 10
18. s. e. trinitatis: Anita Rohwer
Kirkefrokost
Tirsdag den 9. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 14. kl. 10
19. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 16. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 21. kl. 10
20. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 23. kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 25. kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Alle Helgen
Søndag den 28. kl. 10
21. s. e. trinitatis: Sidsel Bjerg Manca
og Jette Steffensen
Tirsdag den 30. kl. 14
Jette Steffensen

NOVEMBER
Søndag den 4. kl. 10
Alle Helgens dag:
Jette Steffensen
Kirkefrokost
Tirsdag den 6. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 11. kl. 10
23. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 13. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 18. kl. 10
24. s. e. trinitatis: Anita Rohwer
Tirsdag den 20. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 25. kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret: Jette Steffensen
Tirsdag den 27. kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 29. kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Advents- og julegudstjeneste.

Babysalmesang

ALLEHELGEN
Torsdag den 25. oktober kl. 17.30
fejrer vi Allehelgen og tænker på de
mennesker, der er døde. Børn tænker ofte
på døden, og det er trygt at høre, at Gud
tager sig af os alle, både levende og døde.

ADVENT/JUL
Torsdag den 29. november kl. 17.30
fejrer vi advent/jul sammen.
Efter alle børnegudstjenester er der
spisning. Tilmelding jer til spisning
allersenest dagen før inden kl. 12 på
absalons@absalons.dk eller 3322 7748.

Høstudflugt
Søndag den 23. september har vi
høstgudstjeneste. Bagefter er der en let
frokost og så udflugt til Tadre Mølle ved
Hvalsø.
Vi får en
rundvisning i
møllen og drikker
bagefter kaffe
sammen.
Pris: 40 kr.
Tilmelding og betaling til kirkekontoret
senest 13/9 eller i kirken 16/9.

Koncerter
Torsdag 13. september 20.00
Rumænsk folkemusik
Roar Engelberg, panfløjte
Dan Frunza, orgel
- sange, danse og sørgmodige ballader.
Tirsdag 2. oktober 20.00
Copenhagen Saxophone Quartet
- spiller musik af Scarlatti, Corelli,
Xenakis, Nørgård, Brødsgård.

Onsdag 24. oktober 20.00
Efterårskoncert
Kammerkoret Laetitia Musica
Ann Dybdal Eriksen, dirigent
Organist Dan Kær Nielsen
- på programmet vil bl.a. være, Sven-Eric
Johanson’s muntre “Fancies” med
tekster af W. Shakespeare, forskellige
efterårssange samt Julius Reubke’s
storslåede sonate for orgel.
Onsdag 7. november 19.00
Vesterbro Provstis Ungdomskor
- synger et blandet program under ledelse
af dirigent Lotte Smith-Petersen.
Kirkens organist, Dan Kær Nielsen,
akkompagnerer på orgel og klaver.
Tirsdag 27. november 20.00
BREEZE OF GOSPEL
Kom og hør et af landets mest populære
Gospel-bands. De har allerede givet mere
end 300 kirkekoncerter. Læs mere på
www.breeze.dk.

Babysalmesang 10 fredage i efteråret med
Cæcilia Glode.
Start: Fredag den 14. september kl. 10.
Pris: 200 kr. for hele forløbet.
Man tilmelder på absalons@absalons.dk,
får så tilsendt et kontonr., hvorpå man
indbetaler 200 kr.
Cæcilia Glode er konservatorieuddannet
musikpædagog og underviser små børn på
Københavns Musikskole. Hun er også
kirkesanger, korleder og med i bl.a.
husmorgruppen “Venter på far”.
I Babysalmesangen vil vi synge, danse,
tumle de små, ride-ranke, spille bold med
en ballon og lege.
Alt med udgangspunkt i den danske
salmetradition, men også andre nye og
gamle sange og remser vil indgå.
De sange, barnet hører i de første år, vil
ligge gemt i barnets erindring som noget
trygt og godt, der senere i livet kan blive til
glæde, indsigt og trøst.
Alle kan være med, uanset forældrenes
sangevner. Alle med børn i alderen 0-12
måneders alderen er velkomne.

Tirsdagsmøder
Kom og vær med til en hyggelig
eftermiddag og mød mennesker fra
nabolaget.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i
kirken kl. 14.
Kaffe og kage koster 10 kr.
Kort sagt: Kom til tirsdagsmøde!

SEPTEMBER
4.

Vi begynder sæsonen med musik og
sang – og billeder fra Sporvejsmuseet
Skjoldenæsholm.
11. Sidsel Bjerg Manca: Sardinien – hvad
er det for en fisk?
18. Nis Petersen: Fra drukkenbolt til
Danmarks berømteste digter, ved Anita
Rohwer.
25. Besøg i Lille Mølle, Christianshavns
Voldgade 54, Christianshavn.
Omvisningen begynder kl. 14.
Tilmelding til kirkens kontor.

OKTOBER
2.

Provst Sten Wenzel-Petersen læser
H.C. Andersens eventyr.
9. Sommer i Massachusetts, ved Jette
Steffensen.
16. Se landet fra oven – anderledes billeder fra Danmark, ved Jette Steffensen.
23. Andreas Esbensen: “Glimt fra
Sønderjylland “.
30. Sang og musik ved organisten.

NOVEMBER
6.

Forsoning og Nordirland, ved Jette
Steffensen.
13. Bodil Ipsen: Kvinden, der fik at vide at
hun hverken kunne: “fatte, huske eller
tænke”, ved Anita Rohwer.
20. Vi ser nogle små kortfilm.
27. Kom og lav din juledekoration, så den
er parat til adventstiden.

Kirkelukning?

Nyt i Absalons kirke

Stiftsrådet har foreslået, at der skal lukkes
10 kirker i København. Absalons kirke er
med på deres liste, men menighedsrådet
har besluttet at kæmpe mod nedlæggelse.

Babysalmesang
Lysglobe
Gospelkoncert
Læs mere i kirkebladet og på hjemmesiden.

Ifølge Stiftsrådet skulle Absalons sogn
slås sammen med Sct. Matthæus med én
kirke i sognet, nemlig Sct. Matthæus kirke.
Menighedsrådet siger ja til samarbejde
med Sct. Matthæus, men nej til
nedlæggelse af Absalons kirke.

Aftensmad & aftensang

Mange har givet udtryk for, at de gerne vil
gøre noget for at beholde kirken.
Her er 6 bud på, hvad man kan gøre:
1. Brug din kirke.
2. Gå i kirke søndag kl. 10 så ofte du kan.
3. Gå til alters, det er (underligt nok!) kun
altergæsterne, der tælles og indberettes til
biskoppen.
4. Skriv til biskoppen (Erik Norman
Svendsen, Nørregade 11, 1165
København K, e-mail: ens@km.dk). Send
evt. kopi til Absalons kirke og angiv, hvis
det ikke må komme på hjemmesiden.
5. Skriv indlæg i aviser, send kopi til
Absalons kirke og angiv, hvis det ikke
skal på hjemmesiden.
6. Skriv til hjemmesiden. Send dit indlæg
til ar@absalons.dk, så kommer indlægget
på hjemmesiden, hvor alle kan læse det.
Læs mere på absalons@absalons.dk
under: Debatforum: Kirkelukning?

Kom og tænd et lys i vores nye lysglobe.
Kirken er åben hver søndag kl. 10,
mandag til fredag kl. 9-13,
tirsdag indtil kl. 16.
Lysgloben er lavet af Kvindesmedien på
Christiania.
Læs mere på hjemmesiden under nyheder.

Torsdag den 6. september kl. 18,
torsdag den 4. oktober kl. 18 og
torsdag den 8. november kl. 18
er der aftensmad i menighedssalen.
Efter maden går vi ned i kirken og slutter
af med en kort aftensang.
Aftensangen er en mulighed for en rolig
og eftertænksom stund på vej hjem eller i
byen.
Maden koster 20 kr. - øl og vand kan
købes.
Tilmelding senest onsdagen før kl. 12 til
kirkekontoret på 3322 7748 eller
absalons@absalons.dk

Gospel i Absalons kirke
Tirsdag den 27. november kl. 20 kommer
Breeze og Gospel.
Se under koncerter!

Syng-løs
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:
6. september, 4. oktober og 1. november

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!

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
Kirkekontoret
Kordegn Lilly Sichlau.
Kontoret er åbent mandag til fredag
kl. 9.30-13, tirsdag tillige kl. 15.30-18.
Tlf. 3322 7748 - fax 3322 5282.
E-mail: absalons@absalons.dk
Om fredagen kan man fra 9-13 henvende
sig til Gethsemane kirke, Dannebrogsgade
53, 1660 København V, tlf. 3331 7530.
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 kirkekontoret, tlf. 3322 7748.
e-mail: ar@absalons.dk
Menighedsrådsformand
Henriette Holst, Rundholmen 33,
2720 Vanløse.
Menighedsbørnehave
Leder Christina Tronholm Larsen,
tlf. 3322 0601.

De grønne pigespejdere
Fødsel
anmeldes i løbet af 2 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
Bryllupskontoret på Københavns Rådhus,
tlf. 3366 2670, eller på:
http://www.kl.dk/data/1728577/vi001.pdf
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.
Kirkebladets redaktion
Lena Friis Knudsen og Jette Steffensen (ansvh.)

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

