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ABSALONS KIRKE
Gudstjenester

Koncerter

Farvel til vores organist

SEPTEMBER

Onsdag den 29. september kl. 20
Bach-stafet II
Daniel Bruun opfører ved 3 orgelkoncerter
Johann Sebastian Bachs 6 Triosonater
og 18 Koraler.
Stafetten begynder i Eliaskirken den 15.
september og slutter i Enghave kirke den
13. oktober.

1/11 2003 blev Dan Kær Nielsen ansat af et
enigt menighedsråd, og vi har siden nydt
godt af Dans meget store musikalitet og
flid. Vi har ikke kunne ønske os en bedre
organist.

Søndag den 5. kl. 10
14. s. e. trinitatis: Jette Steffensen og
Anita Rohwer
Høstgudstjeneste med udflugt.
Husk tilmelding til udflugten!
Tirsdag den 7. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 12. kl. 12
15. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 14. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 19. kl. 10
16. s. e. trinitatis:
Anita Rohwer
Tirsdag den 21. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 26.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Tirsdag den 28. kl. 14
Anita Rohwer
Torsdag den 30. kl. 17.30
Børnegudstjeneste
En lillebitte mand
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 3. kl. 10
18. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 5. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 10. kl. 12
19. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 12. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 17. kl. 10
20. s. e. trinitatis: Anita Rohwer
Tirsdag den 19. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 24.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Tirsdag den 26. kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 28. kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Allehelgen
Søndag den 31. kl. 10
20. s. e. trinitatis: Jette Steffensen

NOVEMBER
Tirsdag den 2. kl. 14
Ingen gudstjeneste, vi besøger vi
Enghave kirke
Søndag den 7. kl. 10
Alle Helgens dag
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 9. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 14. kl. 12
24. s. e. trinitatis: Anita Rohwer
Tirsdag den 16. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 21. kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret: Jette Steffensen
Tirsdag den 23. kl. 14
Anita Rohwer
Torsdag den 25. november kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Advent/jul
Søndag den 28. kl. 10
1. søndag i advent: Anita Rohwer og
Jette Steffensen
Kirkens fødselsdag – Kirkefrokost
Tirsdag den 30. kl. 14
Jette Steffensen

Onsdag den 6. oktober kl. 20
Trompet og Orgel
Solotrompetist i Det Kgl. Kapel
Nikolaj Viltoft og organist Aeji Choi
- spiller musik af Mahler, Bach m. fl.
Onsdag den 20. oktober kl. 20:10
Kammermusik
Nina Lykke Rasmussen - fløjte
Anrijs Ivanovskis - fagot
Dan Kær Nielsen - orgel
Musik af Fauré, Farkas m. fl.

Dan har gjort vores gudstjenester festlige,
spillet til sange og salmer, så man fik lyst
til at synge med og holdt mange dejlige
koncerter i kirke og menighedssal.
Dan har få en stilling i Ordrup kirke og et
større og bedre orgel at spille på. Vi er
kede af at undvære Dan, men siger tak for
de næsten 7 års berigende samarbejde og
ønsker ham og familien alt godt fremover.

Onsdag den 24. november kl. 19
Efterårskoncert
Vesterbro Provsti Ungdomskor
dirigeret af Lotte Smith Petersen.

Minikonfirmander
Indledende konfirmandundervisning for
børn i 3. klasse på Vesterbro begynder i
efteråret på onsdage kl. 14-15.30.
Tilmelding til Anita, tlf: 2164 7721 eller
ar@absalons.dk.

Syng-Løs-Aften
Alle er velkomne, når vi synger løs fra
Højskolesangbogen i Menighedssalen
den første torsdag i hver måned.
Den 2. september, 7. oktober og 4.
november fra kl. 20 til 22.

Konfirmation
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 2011 er Store Bededag,
fredag den 20. 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.

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
7.

Høstgudstjeneste og udflugt
Søndag den 5. september kl. 10 fejrer vi
høstgudstjeneste, og nyder et let måltid
mad i kirken, før vi kl. 12 tager på udflugt
til Birkegårdens Haver. Der er mulighed for
at gå rundt på de 30.000m², for at se på den
japansk inspirerede have, engelske have,
klosterhaven, kunstnerhaven, et ur i
buskbom eller gå en tur på
naturlegepladsen for at se på æsler,
ponyer, dådyr, dværggeder, får og kaniner.
Der er handicap-venligt over alt.

Vi begynder sæsonen - med sang
og sommeroplevelser.
14. Det skete i Danmark for 100 år siden:
Flyvemaskinens barndom, Albertiskandalen, international kvindedag,
dronning Ingrid mm.
21. Jesper Biela Christensen: Van Goghs
religiøse kunst.
Vi får besøg af Enghave sogn.
28. Vi spiller kongespillet på Sdr.
Boulevard.

OKTOBER
5.

Små klip fra Buster Larsens lange
karriere.
12. Tinne Steffensen: Glimt fra en
rundrejse i Kina sommer 2010.
19. Skuespiller Ida Marguerite Steenberg
Jensen Viby: Når Gud lukker en dør,
åbner han et vindue.
26. Vi ser kortfilm fra „de gode gamle
dage“.

NOVEMBER
Kl. 14.30 drikker vi kaffe og the på Café
klokkeblomst, hvor man også kan købe
planter, gaver og brugskunst, indtil
bussen kører hjemad kl. 15.30.
Udflugten koster 40 kr., og man tilmelder
sig til gudstjenester eller til kirkekontoret
senest den 27. august på tlf. 3331 2304.

2.

9.
16.
23.
30.

Vi besøger Enghave kirke, Sønder
Boulevard 120. Tag evt. kirkebil fra
Absalons kirke kl. 13.40.
Jette Steffensen: Sommerferie i
Sydfrankrig.
Banko.
Kirkens fødselsdag.
Vi ser kortfilm fra „de gode gamle dage“.

Børnegudstjenester

Film og debat

Kvinder i Bibelen

ZAKÆUS – EN LILLEBITTE MAND
Torsdag den 30. september kl. 17.30
Hør historien
om en mand,
der var
for lille
til at
kunne se
Jesus.
Så er det
rigtig godt,
at der er et
træ i nærheden.

I Absalons kirke har vi dannet et
filmudvalg, som i efteråret vil vise
kvalitetsfilm, som berører sider ved
menneskelivet i mødet med dagligdagens
udfordringer, etiske dilemmaer og
eksistentielle/religiøse spørgsmål.

Tirsdag den 30. november kl. 19.30
fortæller Tine Lindhardt (fhv. generalsekretær i Det Danske Bibelselskab, nu
sognepræst ved Fredens kirke i Odense)
om Bibelens kvinder i Store Sal.

ALLEHELGEN
(den danske form for Halloween)
Torsdag den 28. 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.
Efter spisningen sætter vi billeder på lys,
som vi kan tage med hjem og tænde.

Tanken er, at hver film indledes med en
kort præsentation. Efter filmen er der så
mulighed for, at debattere filmens tema
over en kop kaffe/te og noget spiseligt.
Udvalget har valgt de to første film, men vi
vil gerne høre fra interesserede, som har
lyst til at præsentere den tredje film i
Absalons kirke i efteråret. Det kræver ikke
særlige filmkundskaber at præsentere en
film, så kom og vær med og giv dit bud på
en film, der har vakt din eftertanke.

Fra „Som i Himmelen“

ADVENT OG JUL
Torsdag den 25. november kl. 17.30
Kom og hør om advent og jul - og vær
godt forberedt til den travle tid begynder.
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. 3331 2304 eller på
absalons@absalons.dk.
Velkommen til tre aftener for hele
familien!

Første film:“ Som i himmelen“ (Så som i
himmelen 127 min).
Onsdag den 22. september kl.19.30
Absalons kirke i menighedssalen.
Anden film: „Englegård“ (Änglagård 119
min.)
Onsdag den 27. oktober kl.19.30
Absalons kirke i menighedssalen.
Tredje film: Valgfri film
Onsdag den 17. november kl.19.30
Absalons kirke i menighedssalen

Man hører undertiden nogen sige, at
Bibelen kun er for mænd. Den er skrevet af
mænd, den handler kun om mænd - ja selv
Gud og hans søn er mænd. Kvinderne er
helt væk, som man siger. Men der tager
man fejl. For selvfølgelig findes kvinderne
i Bibelen. Sara, Rebekka, Rakel, Ruth,
Tamar, Batseba – for nu at nævne nogle af
de mere markante. Ja, ser man rigtigt efter,
så spiller kvinderne og fortællingerne om
dem faktisk en større rolle i Bibelen, end
man lige skulle tro, når man tænker på, at
Bibelen er blevet til i et mandsdomineret
samfund.
Kvindefortællingerne i Bibelen handler
ikke kun om familie og børn, men også om
snarrådighed og handlekraft, om list og
snilde, og om at finde sig rum inden for
rammer, der undertiden er ganske snævre.
Og netop dér bliver det til fortællinger –
ikke kun om kvinder, men om os alle
sammen: mænd og kvinder, børn og
voksne, dengang – nu.

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. 2164 7721
E-mail: ar@absalons.dk
Organist
vacant
Tlf. i kirken 3322 4465.
E-mail: musik@absalons.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
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.

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.

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

