Børnegudstjenester

Minikonfirmander

Bibelen i det 21. årh.

DÅBEN

Går du i 3. klasse, har du mulighed for at
gå til minikonfirmand sammen med andre
børn på Vesterbro.
Det er lige meget, hvilket sogn du hører til,
alle minikonfirmander på Vesterbro går
sammen.
Det foregår hvert efterår på skift i kirkerne
på Vesterbro, i år er det i Absalons kirke,
Sdr. Boulevard 73.
Man mødes
hver onsdag
eftermiddag
kl. 14-15.30.
I år begynder
vi den 14. sept.
og slutter den
30. november.
Hvis du har lyst
til at være med,
så ring eller mail
til kirkekontoret
(tlf. 3331 2304 /
vesterbrobykirke.sogn@km.dk) eller til
sognepræst Anita Rohwer(tlf. 21647721 /
ar@absalons.dk).

Torsdag den 1. december kl. 19.30.
Hvad skal vi med Bibelen i det 21. årh.?
ved Tine Lindhardt

Torsdag den 15. september kl. 17.30
De fleste af os er blevet døbt som helt
små, så vi ikke kan huske noget om det.
Kom og hør hvad der skete, da du blev
døbt, mærk vandet i døbefonten og hør
hvordan de blev døbt i rigtig gamle dage.

7+ GUDSTJENESTE
Torsdag den 13. oktober kl. 17.30
Kun for dig, der er fra 7-12 år, som godt
kan lide, der sker noget spændende, du
kan være med til.
Tag dine forældre og søskende i alle aldre
med hen i kirken og vær med.

MORTENSAFTEN
Torsdag den 10. november kl. 17.30
Vi fejrer mortensaften sammen. Kom og
hør historien om Morten, der skjulte sig
blandt gæssene. Morten blev fundet.
Prøv om du kan gemme dig, så du ikke
bliver fundet.

JULEGUDSTJENESTE OG -FEST
Torsdag den 8. december kl. 17.30
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, du kan
læse mere på hjemmeside og i næste
kirkeblad.
Lena, Jytte og Emma laver hver gang mad
til os. Hvis I vil spise med, så tilmeld jer til
spisning senest dagen før inden kl. 12 på
3331 2304 eller på absalons@absalons.dk
Send en mail til js@absalons.dk, hvis du
gerne vil have besked om koncerter og/
eller børnearrangementer – eller klik
selv ind på absalons.dk og tilmeld dig.

Vil du bare vide alt om kirken, så gå ind på
www.absalons.dk.
Eller brug hjemmesiden
via din smartphones
scanner-application.

Bibelen rummer nemlig et væld af
fortællinger; den ene mere forunderlig og
fantastisk end den anden. Noget af det
mest forunderlige ved dem er måske, at
selv om de er blevet til for mere end 2000
år siden, handler de også om os og vores
liv.
Gennem et foredrag med fortælling vil Tine
Lindhardt give eksempler på, hvordan vi
kan spejle os i de bibelske personer, og
ikke mindst på, hvordan vi i deres søgen
og spørgsmål, deres glæder og sorger - ja i
deres kampe og livtag med tilværelsen kan finde os selv. På den måde viser det
sig, at Bibelen og dens budskab stadig er
aktuelt og har noget at sige, også for en
dansker i det 21. århundrede.

Syng-Løs-Aften
Vi synger løs fra Højskolesangbogen og
deltagerne vælger selv sangene.
Det er den første torsdag i hver måned fra
kl. 20 til 22, den 1. september, 6. oktober

og 3. november.

Adresser

Legestue

Absalons kirke
Sønder Boulevard 73
1720 København V.
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.

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
Sognets præster:
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
Anita Rohwer, tlf. 2164 7721
E-mail: ar@absalons.dk
Primær organist
Peter Jørgensen, Tlf.: 5652 1072
E-mail: bogeskov@post4.tele.dk
Hjemmeside: www.boegeskoven.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
Tante Olgas Børnehus
Leder: Kathrine E. With
tlf. 3322 0601

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!
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
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

1. sept. - 30. nov. 2011
www.absalons.dk

ABSALONS KIRKE
Gudstjenester

SEPTEMBER
Søndag den 4. kl. 10
11. s. e. trinitatis: Jesper Biela Christensen
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 6. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 11. kl. 10
12. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 13. kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 15. kl. 17.30
Børnegudstjeneste for alle børn
Søndag den 18. kl. 10
13. s. e. trinitatis:
Anita Rohwer og Jette Steffensen
Høstgudstjeneste med udflugt.
Husk tilmelding til udflugten!
Tirsdag den 20. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 25. kl. 10
14. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Kirkebil kan bestilles hos kordegnen
på tlf. 3331 2304 senest fredag kl. 12
til søndagsgudstjenesten og senest
tirsdag kl. 12 til tirsdagsgudstjenesten.

OKTOBER
Søndag den 2. kl. 10
15. s. e. trinitatis: Sidsel Bjerg Manca og
Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 4. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 9.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Tirsdag den 11. kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 13. kl. 17.30
Børnegudstjeneste for børn fra 7 år
Søndag den 16. kl. 10
17. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 18. kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 23. kl. 10
18. s. e. trinitatis: Anita Rohwer
Søndag den 30.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke

NOVEMBER
Tirsdag den 1. kl. 14
Jette Steffensen
Tirsdag den 1. kl. 20
Vesterbro Bykirke fejrer allehelgen med en
musikgudstjeneste i Absalons kirke
Søndag den 6. kl. 10
Alle Helgens dag: Jette Steffensen
Cellogudstjeneste med Ida Nørholm
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 8. kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 10. kl. 17.30
Børnegudstjeneste for alle børn
Mortens aften
Søndag den 13.
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Søndag den 20. kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret: Jette Steffensen
Tirsdag den 22. kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 27. kl. 10
1. søndag i advent: Jette Steffensen og
Anita Rohwer
Kirkens fødselsdag – Kirkefrokost
Tirsdag den 29. kl. 14
Jette Steffensen
Efter alle gudstjenester drikker vi
kaffe/te ved lysgloben

Konfirmation

Høstgudstjeneste og udflugt

Hvis du går i 7. klasse og gerne vil
konfirmeres, så er det NU, du skal
tilmeldes.
Undervisningen begynder i september
måned, og konfirmationen år 2012 er
Store Bededag, fredag den 4. maj.
Du kan læse mere på www.absalons.dk.
Du kan også ringe (3323 2333) eller maile
(js@absalons.dk) til Jette Steffensen og
tilmelde dig.

Søndag den 18. september kl. 10 - 17
besøger vi Paradehuset ved Gisselfeld.

Allehelgen
I år har vi to allehelgensgudstjenester i
Absalons kirke:
Tirsdag den 1. november
Fællesgudstjeneste for Vesterbro Bykirke
i Absalons kirke. Det vil blive en
musikgudstjeneste med læsninger fra
Biblen og lystænding.
Søndag den 6. november
Cello-gudstjeneste på
allehelgenssøndag, hvor vi mindes dem,
der er døde i sognet i løbet af det sidste
år og i det hele taget tænker på alle dem,
vi savner.
Efter gudstjenesten er der frokost
Cellisten Ida Nørholm vil som de sidste
par år spille tre musikstykker under
gudstjenesten den 6. november.

Koncerter
Torsdag 15. september kl. 20
Korkoncert
Kammerkoret Carmina
Vesterbro Komponistforening
Nye værker af forskellige komponister

Efter høstgudstjeneste og mad i kirken,
kører bussen kl. 12 til Gisselfeld Kloster
ved Haslev, hvor vi skal se Paradehuset.
Her findes Gisselfelds plantesamling samt
salg af planter og potter. Primært lægges
der vægt på historiske planter, der alle
fandtes i Danmark da huset blev bygget i
1876.
Kl. 15 drikker vi kaffe/te i Klostercaféen,
og kl. 15.45 kører bussen hjemad.
Udflugten koster 40 kr.
Tilmelding ved gudstjenester eller
kordegnekontoret tlf. 3331 2304 senest
søndag den 11. september 2011.

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
6.

Vi begynder sæsonen med sang,
billeder og sommerferieoplevelser.
13. Jesper Biela Christensen: Chagalls
religiøse kunst.
20. Vi spiller banko.
27. Alle er velkomne kl. 14 til
eftermiddagshygge i præsteboligen
Absalonsgade 5.

OKTOBER
4.
Lørdag 15. oktober kl. 15
Violin og guitar
Xenia Savery, violin
Jan Sommer, Guitar
Musik af Corelli, Scarlatti,
Paganini og Piazzolla
Søndag 6. november kl. 15
Allehelgenskoncert
Vesterbro Provsti Børne- og Ungdomskor
Dir. Lotte Smith-Petersen
Onsdag 30. november kl. 20
Orgelkoncert
Peter Jørgensen, orgel
Værker af Barié, Franck, Vierne,
Scriabin, Hakim
Der kan forventes mere musik, se
www.absalons.dk.

Eliaskirken i Absalons kirke
Eliaskirken har hele sommeren været
under renovering, og derfor har vi holdt
fællesgudstjenester med Eliaskirken i
Absalons kirke.
Eliaskirken er blevet lovet færdig til
oktober, men hvis den ikke bliver færdig
til tiden, kan der komme ændringer i
gudstjenestelisten efter 1. oktober.
Vi siger tak for det gode samarbejde med
menighed og personale.

Spilleeftermiddag. Vi spiller petanque
i Store Sal.
11. Jette Steffensen: Det skete for 100
år siden II: Asta Nielsen indspillede
film, Københavns Sporveje blev
dannet, Frans Andersson blev født
mm.
Vi får besøg af Enghave sogn.
18. Jørgen Ellegård Frederiksen: En
fodrejse til Verdens ende (ad den
gamle pilgrimsrute til Santiago).
25. Turen går til Bakkehusmuseet. Vi
mødes kl. 14 ved kirken og tager en
taxi til Bakkehuset på Frederiksberg
for at se Bakkehusmuseet.
Derefter drikker vi en kop kaffe/te.

NOVEMBER
1.

Vi ser kortfilm fra „de gode gamle
dage“.
8. Jette Steffensen: Arkitekterne
Wittmaack og Hvalsøe tegnede
Absalons kirke - og mange andre
bygninger i København.
15. Vi besøger Enghave kirke, Sønder
Boulevard 120, hvor Karen
Margrethe Johansen holder et
lysbilledforedrag om kunstneren
Marie Krøyer. Mødet begynder kl.
14, der er mulighed for taxa fra
Absalons kirke kl. 13.40.
22. Vi laver juledekorationer med Britta.
29. Adventshygge med banko.

