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ABSALONS KIRKE
Gudstjenester

Menighedsrådet

Minikonfirmander

SEPTEMBER

Absalons kirkes menighedsråd har 7
valgte medlemmer, der vælges hvert
fjerde år.
Netop i disse år har menighedsrådet en
central rolle, fordi vi skal finde vores
plads i den nye “Vesterbro Bykirke”.
Vesterbro Bykirke er en sammenslutning
af alle kirker på Vesterbro, hvor vi vil
arbejde sammen om rigtig mange ting.
Der bliver derfor masser at tage fat på for
det nye menighedsråd - både i vores eget
sogn og i samarbejdet om Vesterbro
Bykirke.

Indledende konfirmandundervisning for
børn i 3. klasse
på Vesterbro
begynder onsdag
den 17. september
til onsdag den
26. november
kl. 14-15.30
i Absalons kirke.
Minikonfirmander er et tilbud
fra folkekirken på
Vesterbro om at
lære mere om kirke og kristendom. Vi vil
gå på opdagelse i kirken, synge, lege og
høre fortællinger. Der er også tid til boller
og saft.
Tilmelding senest den 11. september til
kordegnen i Absalons kirke: 3322 7748 eller
mail: absalons@absalons.dk
- eller sognemedhjælper Anita Rohwer:
mail: ar@absalons.dk

Søndag den 7. kl. 10
16. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Cellogudstjeneste (se mere under
koncerter på forsiden)
Kirkefrokost
Tirsdag den 9. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 14. kl. 10
17. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 16. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 21. kl. 10
18. s. e. trinitatis:
Jette Steffensen og
Anita Rohwer
Høstgudstjeneste med
udflugt. Husk tilmelding!
Tirsdag den 23. kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 25. kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Høst
Søndag den 28. kl. 10
19. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 30. 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 5. kl. 10
20. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Kirkefrokost
Søndag den 12. kl. 10
21. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 14. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 19. kl. 10
22. s. e. trinitatis: Anita Rohwer
Tirsdag den 21. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 26. kl. 10
23. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 28. kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 30. kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Alle Helgen

NOVEMBER
Søndag den 2. kl. 10
Alle Helgens dag:
Jette Steffensen
Kirkefrokost
Tirsdag den 4. kl. 14
Ingen gudstjeneste.
Vi besøger Enghave kirke,
Sønder Boulevard 120.
Søndag den 9. kl. 10
25. s. e. trinitatis: Anita Rohwer
Tirsdag den 11. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 16. kl. 10
26. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 18. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 23. kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret: Jette Steffensen
Tirsdag den 25. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 30. kl. 10
1. s. i advent: Anita Rohwer og Jette
Steffensen
Kirkens fødselsdag - Kirkefrokost
Torsdag den 4. december kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Advents- og julegudstjeneste

Orientering/opstillingsmøde
Orienteringsmøde torsdag den 11.
september kl. 19 i menighedshuset.
På mødet vil det afgående menighedsråd
fortælle om arbejdet i sognet i de sidste 4
år - og hvilke spændende og udfordrende
opgaver, der skal arbejdes med i næste
periode i menighedsrådet.
Opstillingsmøde
Mødet afsluttes med opstilling af kandidater til det nye menighedsråd, der
begynder sit arbejde til december - så vil
du vide, hvad der sker i DIN sognekirke og have medindflydelse på, hvad der
skal ske i de kommende 4 år - så håber
vi at se dig til mødet.
Spørgsmål angående valget kan ske til
kirkekontoret på absalons@absalons.dk
eller tlf. 3322 7748, åbent tirsdag til fredag
kl. 9.30-13, tirsdag også 15.30-18.

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: Velkommen til tirsdagsmøde!

SEPTEMBER

Du bor i Absalons sogn, hvis du bor
indenfor følgende område:
Mod nord: Sønder Boulevard
Mod vest: Erik Ejegodsgade og midt
igennem banearealet og Otto Busses Vej
Mod øst: Sommerstedgade og midt
igennem Dybbølsbro
Mod syd: Her går sognegrænsen ved
Frederiksholmsløbet på den anden side af
H. C. Ørstedsværket.

Vi begynder sæsonen med musik og
sang – og billeder fra Egeskov.
9. Anna Jakobsen fortæller livshistorier.
Historierne tager udgangspunkt
i hendes 40-årige liv som teolog,
fårehyrde i New Zealand,
opvasker, husmor i Bolivia, ildsluger,
frugtplukker, gøgler industrivasker og
sygehjælper.
16. Vi får besøg af Enghave kirke og
sammen med dem vil vi synge, lytte til
musik og høre lidt om kirken.
23. Jette Steffensen: På tur i Kina.
30. Andreas Esbensen: Tove Ditlevsens
liv og digtning.

Konfirmation

OKTOBER

Konfirmationsdagen i år 2009 er Store
Bededag, fredag den 8. maj. Du kan læse
mere på www.absalons.dk.
Har du ikke fået tilmeldt dig, så er det nu!
Ring eller mail til Jette Steffensen!

7.

På gensyn - Menighedsrådet.

Sognets grænser

2.

Vi besøger Danmarks Akvarium i
Charlottenlund - med offentlige
transportmidler. Tilmelding til
kirkekontoret.
14. Vi ser en kort film fra 1950: “Tak for
sidst” - Fra Nørrebro til jysk
bondegårdsferie.
21. Anita Rohwer: Forfatteren og
husmandsagitatoren Johan
Skjoldborg.
28. Anne-Grete Andersen fortæller om
Indien.

NOVEMBER
4.

Vi besøger Enghave kirke, Sønder
Boulevard 120, hvor de også holder
eftermiddagsmøde om tirsdagen.
Vesterbro konfirmand - Et spring for livet!
Denne eftermiddag får de besøg af Jim
Sander Kristensen med emnet “Mit liv
Høstgudstjeneste og udflugt
på Vesterbro”. Mødet begynder kl. 14.
søndag den 21. september kl. 10 - 17.
Der er mulighed for fælles transport
Efter gudstjenesten nyder vi et let måltid
fra Absalons kirke kl. 13.45.
og tager derefter på løvfaldstur til Andels- 11. Anita Rohwer: Guldaldermaler
landsbyen Nyvang ved Holbæk.
Christen Schiellerup Købke.
Alle kan deltage, også dårligt gående, da
18. Tinne Steffensen: Voluntør på en
vi bliver kørt rundt i bus i landsbyen.
kinesisk skole i ½ år.
Tilmelding til kirkekontoret senest 9.
25. Kom og lav din juledekoration, så den
september eller ved gudstjenesten søndag
er parat til adventstiden.
den 14. september ved betaling af 40 kr.

Syng-Løs-Aften

Koncerter

Børnegudstjenester

2008 er officielt udråbt til at være sangens
år, og et af fokusområderne er, at få folk til
at være sammen om at synge. Og dette er
også konceptet med Syng-Løs-Aftenerne.

Søndag den 7. september 10.00
Umiddelbart efter gudstjenesten vil
cellisten Ida Nørholm spille Haydn´s
Cellokoncert. Herefter er der kirkefrokost.

HØST

Alle kan være med. Så kom – alene eller
med fx din nabo – og vær med til at synge
løs. Vi synger primært fra den nye
Folkehøjskolesangbog.
Den første torsdag i hver måned kl. 20-22.
4. september, 2. oktober og 6. november.

Tirsdag den 9. september 20.00
4 hænder og 4 fødder
- en orgelkoncert for to organister:
Aeji Choi og Dan Kær Nielsen - orgel
Musik af bl.a Mozart og Grieg.
Torsdag den 25. september 20.00
Nordisk Jazz
Duoen ILY:
Torben Jensen - saxofon
Carsten Kær Nielsen - klaver
Egne kompositioner og arr. af
gregorianske melodier.

Salmesangsaften
Torsdag den 18. september 20.00
Salmesangsaften – Jorden rundt
Tag med på denne rejse og få præsenteret
lidt af verdens salmeskat. Vi kommer både
til USA, Tanzania og Trinidad samt en
række europæiske lande. Vesterbro
Provstis Ungdomskor synger for.

Babysalmesang
Et nyt hold babysalmesang begynder i
september måned. Ring til kirkekontoret,
tlf. 3322 7748 eller se på hjemmesiden,
www.absalons.dk, om der er flere pladser!

Onsdag den 29. oktober 19.00
Efterårskoncert
med Vesterbro Provsti Ungdomskor
Lotte Smith-Petersen – dirigent.
Tirsdag den 18. november 20.00
Messias III
Philippa Cold – sopran
Jakob Lundqvist – tenor
David Wijkman – bas
Koret Laetitia Musica
Dirigent Ann Dybdal Eriksen
Opførelse af bl. a. den mindre kendte
3. del af Händels ellers nok så kendte
oratorium Messias.
Se om menighedsrådet, orienterings/
opstillingsmøde og sognegrænser
inde i bladet

Torsdag den 25. september kl. 17.30
Vi takker Gud for høsten, for at Gud lader
korn og planter gro, så vi kan få noget at
spise.

ALLEHELGEN
Torsdag den 30. oktober kl. 17.30
Halloween kender ethvert barn
efterhånden til. Men den danske udgave
af Halloween, Allehelgen, er ikke så kendt.
Kom og vær med til at fejre Allehelgen
rundt om lysgloben!

ADVENT/JUL
Torsdag den 4. december kl. 17.30
fejrer vi advent/jul sammen.
Lena og Jytte laver hver gang mad til os.
Vi gerne vide, hvor mange der spiser med,
så meld jer til spisning senest dagen før
inden kl. 12 på tlf. 3322 7748 eller på
absalons@absalons.dk.
Velkommen til tre aftener for hele
familien!

Menighedsrådsvalg 2008
Vi er så heldige at leve i et samfund, hvor
vi har demokratisk indflydelse på stort set
alle samfundsorganer, selv kirken.
Vi stemmer til EU, til folketinget og til
kommunen.
Det er muligt for alle medlemmer af
folkekirken at stille op til menighedsrådet eller være med til at opstille andre - der
hvor de bor. Opstillingen sker på vores
orienteringsmøde.

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 tirsdag til fredag
kl. 9.30-13, tirsdag tillige kl. 15.30-18.
Tlf. 3322 7748 - fax 3322 5282.
E-mail: absalons@absalons.dk
Om mandagen kan man fra 10-13 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: 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, eller på: www3.kk.dk
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.

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 absalons.dk/spejder.

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

