Børnegudstjenester

Babysalmesang

Ønskebørn

BRUG DINE TALENTER

Hver tirsdag, fra den 11. september, har vi
babysalmesang i kirken for forældre med
børn fra 2-12 måneder.

Invitation til kommende forældre
– en samtale om værdier og børn.
Fredag den 21. september kl. 17 - 19
i Kristkirken på Enghave Plads.

Torsdag den 20. september kl. 17.30
Nogle har mange og store talenter, andre
har færre og mindre talenter. Men vi har
alle talenter, som vi skal bruge.
Vi vil bl.a. høre en historie om talenter, som
Jesus fortalte.

ALLEHELGEN
(den danske form for Halloween)
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.
Efter spisningen dekorerer vi lys, som vi
kan tage med hjem og tænde.

ADVENT
Torsdag den 29. november kl. 17.30
Kom og hør om advent og jul - og vær
godt forberedt til den travle tid begynder.
Lena, Jytte og Emma laver hver gang mad
til os. Hvis I vil spise med, så meld 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
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.

De små møder kl. 12.15 – 12.55
De lidt større møder kl. 13 – 13.40
Det er musikpædagog Janni Erbs, der har
mange års erfaring i babysalmesang, der
står for forløbene.
Hun fører børnene – og deres forældre –
ind i musikkens verden gennem nye og
gamle sanglege, klassisk og rytmisk
musik, salmer, leg og dans.
Gratis for medlemmer af Folkekirken.
For ikke-medlemmer 600 kr.
Tilmelding til Jette Steffensen,
js@absalons.dk, hvor barnets navn og
alder angives.
Børnene bliver inddelt efter alder, de
yngste på det 1. hold, de ældste på 2.
hold. Der er max. plads til 12 deltagere på
hvert hold. I ugen inden vil I modtage en
mail om, hvilket hold I er på.

Syng-Løs-Aften
Alle er velkomne, når vi synger løs fra
Højskolesangbogen i Menighedssalen den
første torsdag i hver måned. Deltagerne
vælger på skift sangene, så alle kan få
deres sangønsker opfyldt.
Det er den første torsdag i hver måned fra
kl. 20 til 22, den 6. september,
4. oktober og 1. november.

Men barnets ankomst til verden skabes
der nye relationer, også mellem de to
mennesker der nu er blevet mor og far.
Og det betyder, at ens grundværdier og
grundholdninger får en ny betydning.
Kirker og præster på Vesterbro vil gerne
invitere jer, der venter barn, til en samtale
om denne nye betydning.
Samtalen sættes i gang af trivselsekspert
Signe Gramstrup Hansen, der til daglig
rådgiver børn og voksne i at styrke deres
forhold, så alle trives og oplever, at deres
værdier respekteres.
Der vil også være en kort orientering om
de praktiske forhold vedr. fødselsattester
og alle de tilbud, kirkerne har til familier.
Det står præsterne Jette Steffensen, Mette
Gramstrup og Peter Hjort for.
Vi har planlagt tre fredag aftener, hvor der
selvfølgelig serveres lidt lækkert for både
gravide og fædre in spe.
De næste gange er også fredage fra 17-19:
1. februar 2013 i Absalons kirke og
19. april 2013 i Sct. Matthæus kirke.
I må meget gerne tilmelde jer - men I er
selvfølgelig også velkomne til bare at
dukke op.
Tilmelding hos Jette Steffensen, mail til
js@absalons.dk, ring eller sms til 2058 7762.

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: petjo@km.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
tanteolga@mail.dk
www.tanteolgas.dk

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.

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. 6140 5396
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
Kirkebladets redaktion
Merete Frandsen, tlf. 6140 5396,
Lena Friis Knudsen og Jette Steffensen (ansvh.)
merete.frandsen@gmail.com.
Tryk: Borchsenius Hansen Offset

1.sept - 30 nov. 2012
www.absalons.dk

ABSALONS KIRKE
Gudstjenester

Kirkelukning

Minikonfirmander

SEPTEMBER

For snart 4 år siden indgik alle kirkerne på
Vesterbro et samarbejde, der blev kaldt
Vesterbro Bykirke. Dette samarbejde
skulle lægge linjerne for det fremtidige
kirkelige arbejde på Vesterbro.
Vesterbro Bykirke har her i foråret med
ca. 2/3 flertal vedtaget en vedtægt for
folkekirken på Vesterbro, hvor der bl.a.
står, at alle kirker skal samles i et
menighedsråd fra 1. december 2012 og at
dette nye menighedsråd skal beslutte at
nedlægge Absalons kirke og flytte ansatte
og menighed over i Sct. Matthæus kirke.
Absalons kirkes menighedsråd er meget
uenige i denne beslutning, men er
desværre i mindretal.

Går du i 3. eller 4. klasse, har du mulighed
for at gå til minikonfirmand sammen med
andre børn på Vesterbro. Gennem leg,
fortælling og sang hører du om, hvad kirke
og kristendom er. Tilbuddet gælder både
døbte og udøbte.

Søndag den 2. september kl. 10
13. s. e. trinitatis: Anita Rohwer og Jette
Steffensen
Høstgudstjeneste
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 4. september kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 9. september
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Tirsdag den 11. september kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 16. september kl. 10
15. s. e. trinitatis:
Jette Steffensen
Tirsdag den 18. september kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 20. september kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Brug dine talenter
Søndag den 23. september kl. 10
16. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Tirsdag den 25. september kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 30. september
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Kirkebil kan bestilles hos kordegnen
på tlf. 3331 2304 senest fredag kl. 12
til søndagsgudstjenesten og senest
tirsdag kl. 12 til tirsdagsgudstjenesten.

OKTOBER
Tirsdag den 2. oktober kl. 14
Anita Rohwer
Søndag den 7. oktober kl. 10
18. s. e. trinitatis: Jette Steffensen
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 9. oktober kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 14. oktober
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Søndag den 21. oktober kl. 10
20. s. e. trinitatis: Anita Rohwer
Tirsdag den 23. oktober kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 25. oktober kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Allehelgen
Søndag den 28. oktober
Jette Steffensen

NOVEMBER
Søndag den 4. november kl. 10
Alle Helgens dag: Jette Steffensen
Mindegudstjeneste for dem, vi har mistet
det seneste år - og dem, vi savner
Cellisten Ida Nørholm medvirker
Frokost efter gudstjenesten
Tirsdag den 6. november kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 11. november
Ingen gudstjeneste i Absalons kirke
Tirsdag den 13. november kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 18. november kl. 10
24. s. e. trinitatis: Anita Rohwer
Tirsdag den 20. november kl. 14
Jette Steffensen
Søndag den 25. november kl. 10
Sidste søndag i kirkeåret: Jette Steffensen
Tirsdag den 27. november kl. 14
Jette Steffensen
Torsdag den 29. november kl. 17.30
Børnegudstjeneste
Advent

Efter alle gudstjenester drikker
vi kaffe/te ved lysgloben

Samtidig har Københavns Stift foreslået
16 kirker i København lukket, bl.a.
Absalons kirke. Stiftet følger her
Vesterbro Bykirkes indstilling. Absalons
kirke er uenig og har derfor indsendt et
høringssvar - se på www.absalons.dk.
Københavns Stift har her i foråret
offentliggjort en undersøgelse af
aktiviteter i Københavns sogne. Her ligger
Absalons kirke øverst blandt kirkerne på
Vesterbro både med hensyn til aktiviteter i
2010 og udvikling af aktiviteter fra 20062010 – og oven i købet helt i bund, når det
gælder driftsomkostninger.
Derfor har vi i Absalons kirke svært ved
at forstå, at Vesterbro Bykirke og
Stiftsrådet foreslår Absalons kirke
nedlagt!
Nedlæggelse af en kirke skal besluttes af
menighedsrådet ved pågældende kirke.
Absalons kirkes menighedsråd vil
naturligvis ikke stemme for at nedlægge
en velfungerende, og oven i købet billig
kirke, så det kan først besluttes af det nye,
store menighedsråd, der træder til 1.
december 2012.
Hvornår en evt. nedlæggelse træder i kraft,
ved vi ikke, men foreløbig fortsætter alt
arbejdet i Absalons kirke uændret.
Velkommen!

Menighedsrådsvalg
Der er menighedsrådsvalg den 13.
november 2012 til det store nye
menighedsråd, som er fælles for hele
Vesterbro.
Der holdes orienteringsmøde den 12.
september kl. 19 i Enghave kirke, Sønder
Boulevard 120, og i forlængelse heraf holdes
opstillingsmøde til menighedsrådet.
Har du lyst til at få indflydelse på det kirkelige
liv på Vesterbro, så kom og vær med.

Koncerter
Lørdag den 3. november kl. 15
Orgelmatiné
Anne Kirstine Mathiesen, orgel
Værker af Dandrieu, Couperin,
W. Mathias, Langlais m.fl.
Lørdag 17. november kl. 15
Trompet og orgel
Peter Vallebo, trompet
Tina Christiansen, orgel
Fransk og dansk musik af bl.a. Naji Hakim,
Frederik Magle og Per Nørgård
Lørdag den 24. november kl. 15
Orgelmatiné
Vibeke Vanggaard, orgel
Musik af Bach og Liszt

Vi mødes hver onsdag eftermiddag kl. 1415.30 i Absalons kirke. Vi begynder den
19. september og slutter den 5. december.
Du kan evt. blive hentet og bragt fra skole
og fritidsordning.
Hvis du har lyst til at være med, så ring
eller mail til Anita Rohwer,
tlf. 2164 7721, ar@absalons.dk.

Konfirmation 2013
Hvis du går i 7. klasse og gerne vil
konfirmeres, så er det NU, du skal tilmeldes.
Info-møde med tilmelding i Absalons kirke
tirsdag den 4. september kl. 19-20.30.
Forberedelsen begynder torsdag den 20.
september, og konfirmationen år 2013 er
Store Bededag, fredag den 26. april.
Du kan også ringe (3323 2333) eller maile
(js@absalons.dk) til Jette Steffensen og
tilmelde dig. Læs evt. mere på
www.absalons.dk.

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
4.

Vi begynder sæsonen med sang,
billeder og sommerferieoplevelser.
11. Karen Nielsen: Fiji før og nu. Min
barndoms Fiji og min tilbagevenden
set med voksne øjne.
18. Øjensygeplejerske Susanne
Andersen: Et humoristisk foredrag
om øjnene. Bl.a. med orientering om
hjælpemidler, når synet svigter i
dagligdagen.
25. Vi spiller petanque.

OKTOBER
2.

Per Chr. Blom: Kirker og blomster i
Danmark.
9. Britta Astrup: Taarnurmager Julius –
en kunstner på sit felt.
16. Efterårsferie – intet møde.
23. Vi ser kortfilm fra „de gode gamle
dage“.
30. Vi besøger Arbejdermuseet,
Rømersgade 22, 1362 København K.
Vi mødes foran museet kl. 14. Der er
bl.a. mulighed for at se familien
Sørensen lejlighed, der stod uændret
fra 1915-1989. Tilmelding senest en
uge før til kirken eller kirkekontoret.

NOVEMBER
6.

Jette Steffensen: De syv vidundere.
Nogle af os har måske mødt det
verdens 8. vidunder, men hvad er så
de 7 „rigtige“ vidundere?
13. Vi spiller banko.
20. Tinne Steffensen: På studieophold i
Seattle.
27. Vi laver juledekorationer med Britta.

