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Gudstjenester

Konfirmation

Høstgudstjeneste og udflugt

SEPTEMBER

Onsdag den 2. september kl. 19-20.30
holder vi Intro-aften i Absalons kirke for
de nye konfirmander på Vesterbro.
Her kan man høre om konfirmationen og
blive skrevet op til den kirke, man gerne
vil konfirmeres i.
Konfirmationen år 2010 er Store Bededag,
fredag den 30. april.
Du kan læse mere på www.absalons.dk.
Du kan også ringe (3323 2333) eller maile
(js@absalons.dk) til Jette og tilmelde dig.

søndag den 6. september kl. 10 - 17.
Efter gudstjenesten spiser vi en let frokost,
derefter tager vi til Nordsjællands
Tropefuglepark og ZOO i Græsted.

Tirsdag den 1. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 6. kl. 10
13. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Høstgudstjeneste med udflugt.
Husk tilmelding!
Tirsdag den 8. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 13. kl. 10
14. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 15. kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 17. kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Tirsdag den 22. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 27. kl. 10
16. s. e. trinitatis:
Jette Steffensen
Tirsdag den 29. kl. 14
Anita Rohwer
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!

OKTOBER
Søndag den 4. kl. 17
Musikgudstjeneste
Spisning bagefter.
Husk tilmelding senest søndag den 27/9.
Søndag den 11. kl. 10
18. s. e. trinitatis: Anita Rohwer
Tirsdag den 13. kl. 14
Anita Rohwer
Tirsdag den 20. kl. 14
Ingen gudstjeneste, vi besøger vi
Bavnehøj kirke
Torsdag den 22. kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Søndag den 25. kl. 10
20. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 27. kl. 14
Jette Steffensen

NOVEMBER
Søndag den 1. kl. 17
Alle Helgens dag
Musikgudstjeneste
Tirsdag den 3. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 8. kl. 10
22. s. e. trinitatis: Anita Rohwer
Tirsdag den 10. kl. 14
Jette Steffensen
Tirsdag den 17. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 22. kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret: Jette Steffensen
Tirsdag den 24. kl. 14
Anita Rohwer og Jette Steffensen
Torsdag den 26. november kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Kirkens fødselsdag
Søndag den 29. kl. 10
1. søndag i advent: Anita Rohwer og Jette
Steffensen
Kirkens fødselsdag – Kirkefrokost

Syng-Løs-Aften
Alle er velkomne, når vi synger løs fra
Højskolesangbogen i Menighedssalen
den første torsdag i hver måned fra kl. 20
til 22.
Den 3. september, 1. oktober og 5.
november.

Minikonfirmander
Indledende konfirmandundervisning for
børn i 3. klasse på Vesterbro begynder
onsdag den 2. september kl. 14-15.30
i Gethsemane kirke, Dannebrogsgade 53.
Tilmelding hurtigst muligt til Anita, tlf:
3630 9476, eller ar@absalons.dk.

Koncerter
3 sensommerkoncerter
Torsdag den 10. september 20:00
Trio Ismena
Vinderne fra DR´s kammermusikkonkurrence 2009 spiller værker af
Mendelssohn m. fl.
Monika Malmquist, violin
Ida Nørholm, cello
Christine Raft, klaver

Torsdag den 17. september 20:00
Trio core e amore
Anna Carina Sundstedt, sopran
Jan-Erik Sääv, tenor
Mimi Kjær Dulong, klaver
Sange af Puccini, Dvorak m. fl.
Torsdag den 24. september 20:00
Absalons kirkes sangere
Stephanie Lippert, sopran
Jakob Lundqvist, baryton
David Wijkman, baryton
Kirkens tre talentfulde svenske sangere
studerer på hhv Operaakademiet og
kandidatuddannelsen på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium.
De akkompagneres på flygel af kirkens
organist Dan Kær Nielsen. Musik af bl. a.
Strauss, Schubert og Mendelssohn.

Det er Nordens største
fuglepark med ca. 900 fugle
fordelt på ca. 180 arter.
Man kan også finde krybdyr
og pattedyr, som en
rødhalset kænguru og
en hvidøret
silkeabe.
Der er et tropehus og
flere udendørs anlæg,
man kan gå rundt og kigge på.
Tilmelding til en fra kirkens personale
senest ved gudstjenesten søndag den 30.
august. Turen koster 40 kr.

Tirsdagsmøder
Kom og vær med til en hyggelig
eftermiddag og mød mennesker fra
nabolaget.
Vi begynder med en kort gudstjeneste i
kirken kl. 14.
Vi slutter, kl. 16.
Kaffe og kage koster 10 kr.
Kort sagt: Velkommen til tirsdagsmøde!

SEPTEMBER
1. Vi begynder sæsonen med musik og
sang – og sommerminder.
8. Vi ser nogle gamle dokumentarfilm – og
mindes de gode, gamle dage.
15. Fællesmøde med Enghave kirke og Sct.
Matthæus kirke. I de to kirker holder de
også møde tirsdag eftermiddag, og
denne tirsdag kommer de på besøg
hos os.
22. Anita Rohwer: Spil på Boulevarden.
29. Jeannet Ulrikkeholm: Emile Zola.

OKTOBER
6. Vi besøger Post &Tele
Museet, Købmagergade
37, hvor vi får en rundvisning i Kommunikationens historie.
Tilmelding til en fra kirkens personale.
13. Anita Rohwer: Banko.
20. På besøg i Bavnehøj kirke, Tranehavevej 21, 2450 København SV, hvor
de også holder eftermiddags-møde om
tirsdagen. Mødet begynder kl. 14, Otto
Lundgaard fortæller om jødernes
historie i Danmark.
Vi mødes ved Absalons kirke kl. 13.45
og kører i taxa til Bavnehøj kirke.
27. Rikke Sofie Møller, som synger i vores
kirkekor, er kommet hjem efter ½ år i
Lithauen. Hun kommer og fortæller om
politik, kultur, religion, musik, kunst og
mentaliteten i Litauen.

NOVEMBER

Søndag den 11. oktober 15:00
Sax og Slagtøj
Ying-Hsueh Chen, slagtøj
Stefan Baur, saxofon
Musik af Rameau, Piazzolla og Nørgård.
Onsdag den 25. november 19:00
Efterårskoncert
Vesterbro Provstis Ungdomskor
dirigeret af Lotte Smith Petersen.

3. Britta Astrup: 60 skulpturer fra
Tangkrogen til Ballehage.
10. Tinne Steffensen: Gensyn med Kina –
og med det kinesiske gymnasium i
Huanren.
17. Vilhelm Stender: Mødet med de gamle
ørkenfædre – historier fra ørkenfædrene
i det 3. årh. i den ægyptiske ørken.
24. Fødselsdagsfest.
Absalons kirke bliver 90 år, og det fejrer
vi hele ugen.

Modige kvinder

Børnegudstjenester

Absalons kirke bliver 90 år

Torsdag den 8. oktober kl. 19.30 kommer
Lene Johansen og fortæller om: Modige
kvinder. Ti kvinder der gør en forskel.

DEN FORTABTE SØN

Derfor holder vi fødselsdagsuge!

Torsdag den 15. september kl. 17.30
Fortællingen om den fortabte søn eller den
kærlige far er en af de mest centrale i Det
Nye Testamente. Hør hele historien og se
den illustreret med Duplo-klodser.

Mandag den 23. november
kl. 18-19.30 fejrer spejderne fødselsdagen.

FÅRET DER BLEV VÆK
Torsdag den 22. oktober kl. 17.30
Medbring et får! Hvis du ikke har et
levende et, så tag et tøjdyrs-får, et duplofår, et bondegårds-får eller en tegning af et
får – gerne flere. Måske kan vi få samlet
100 i alt?
Journalist og studievært på DR2s
Deadline, Lena Johansen, fortæller om
sine møder med bl.a. Ilda Boccasini, Ayaan
Hirsi Ali, Shabana Rehman og Amira Hass,
som hun har interviewet til DR2programserien og bogen af samme navn.
Mød 9 beundringsværdige kvinder, der
trods stor modstand og trusler på livet
kæmper for et retfærdigt samfund. De
sætter deres liv på spil, og mange af dem
er konstant overvåget af livvagter.
Alligevel kæmper de videre. For de har en
sag, der ikke bare vedrører dem selv, men
også en stor gruppe medmennesker.
I fortællingen ‘Modige kvinder’ møder vi 9
kvinder, som man uanset religiøs
baggrund eller politisk ståsted må
beundre. Ingen af dem har på noget
tidspunkt tyet til vold, våben eller trusler.
I stedet kæmper de med ord og
demokratiske handlinger.

KIRKENS FØDSELSDAG
Torsdag den 26. november kl. 17.30
fejrer vi kirkens fødselsdag. Absalons
kirke bliver 90 år og vil gerne fejre
fødselsdagen sammen med jer!
- Vi får også besøg af en tryllekunstner!
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.

Tirsdag den 24. november
kl. 14 fejrer vi rigtig fødselsdag med
lagkage til tirsdagsmødet. Det er selve
dagen!
Onsdag den 25. november
kl. 19 holder Vesterbro Provstis
Ungdomskor en koncert i kirken.
Torsdag den 26. november
kl. 10 fejrer legestuen fødselsdag
kl. 17.30 fejrer vi fødselsdagen ved
børnegudstjenesten.
Se mere under børnegudstjenester.
Søndag den 29. november
kl. 10, 1. søndag i advent, fejrer vi alle
sammen fødselsdagen ved en
festgudstjeneste med frokost bagefter.
Vi glæder os til at fejre ugen sammen
med jer!

Velkommen til tre aftener for hele
familien!

Musikgudstjenester
Søndag den 4. oktober kl. 17 er der
musikgudstjeneste med spisning bagefter.
Tilmelding til spisning til personalet
senest søndag den 27/9.
Søndag den 1. november kl. 17 er der
allehelgens-musikgudstjeneste.

Absalons kirke 1919-1934

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. 3630 9476.
Torsdag kl. 11-12 på tlf. 3322 4465.
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. 4353 0073.
Træffes i kirken om formiddagen på tlf.
3322 7748.
E-mail: ba@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.
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

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.

