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VIDSTE DU?
Menighedsrådsmøder er åbne for alle. Der er
spørgetid det første kvarter af mødet, hvor formanden besvarer spørgsmål. Sager til behandling afleveres til formanden senest onsdag i ugen
inden mødet. Dagsorden og referat kan ses på
hjemmesiden. Bilag kan ses på kirkekontoret.

Spændingen er udløst
Vi har fået 6 nye medlemmer i
menighedsrådet, som der vil blive
lejlighed til at snakke med til kirkens fødselsdag den 2. december
ved den efterfølgende frokost. De
nye er Ann Kehlet, Bo Them-Nautrup (som i øvrigt er danmarksmester i gus!), Dorte Stollesen,
Karin Helmersen, Steven Hansen,
Stina Ludvigsen. Alle virker meget dedikerede og repræsenterer
mange forskellige kompetencer
og erfaringer, som jeg er helt sikker på, at vi vil få stor glæde af i
de kommende år.
Og så vi har sagt farvel og mange
tak til Liss Sørensen, Karen-Margrethe Blichfeldt og Henrik Birlis,
som på mange forskellige måder
har ydet en stor indsats for kirken. Det takker vi dem meget for.
Vi skal tænde et lys i mørket
Man kan vinke så højt det skal
være, når man står i et mørkt
rum. Ingen kan se, at man vinker. Først når lyset tændes, ser
man vinkeriet. Kommunikation
er lyset, og i kirken skal vi blive
endnu bedre til at kommunikere,
hvad der sker, hvor og hvornår,
og hvad man får ud af at deltage.
Selvom vi arbejder med at fortælle vidt og bredt, oplever jeg,
at vi har arrangementer, hvor vi
har tænkt: Åh, hvor er det ærgerligt, at ikke mange flere får
denne oplevelse: Jeg vil gå så
langt til at sige, at alt for få

får denne gave, som den gode
oplevelse er. Jeg vil nævne to
konkrete eksempler. Vi havde
den 29. september et møde her
i kirken med 2 professorer, far og
søn, i socialvidenskab og teologi. De, som oplevede det, vil alle
sige, at sjældent har vi oplevet
noget lignende. Det var en gave
vi fik! Men blot for få fik del i
denne gave. Så kan man spørge:
Hvad kan vi gøre mere og bedre,
så alle potentielle interesserede
får lyset at se?
Et andet eksempel er arrangementet IN-TRO, som nu har været to gange her i kirken. Her får
vi det hele med hjem. Et inspirerende foredrag, en kvalificeret
teologisk udlægning og så samtalen ved mindre borde. Det hele
er så veltilrettelagt med mad og
rødvin oveni. Stemningen er god,
og vi får i den grad noget med
hjem. Også her kunne vi sagtens
være nogle flere, der får en så
stor oplevelse. Igen, hvad kan vi
gøre mere for at få lyst op i alle
kroge?
Jeg vil opfordre til, at I kommer
med gode råd. Det vil alle i kirken tage i mod med kyshånd.
Jeg vil afsløre en hemmelighed: Det er snart jul.
Der var en gang, jeg ikke kom
så meget i kirke. Men jeg kom
i kirke juleaften! Mange mennesker tænker måske, kan jeg
fortsættes

DROP IN DÅB
for sådan nogle som mig – eller
om det bare var for børn”.

Af Birgitte Jeppesen

Dåben gav Lene ro
”Efter jeg er blevet døbt oplever
jeg en stærk ro. Et tilhørsforhold.
Jeg har en far som er dement, og
som i den grad er ved at forlade
mig. Ubevidst har jeg trængt til at
høre til et sted, og det føler jeg,
jeg gør nu, nu hvor jeg er blevet
døbt”. Sådan siger Lene Petersen, som blev døbt som voksen til
drop-ind dåb i Strandmarkskirken
lørdag den 15. september.
”Jeg har aldrig været i tvivl om,
at jeg ville døbes en dag. Jeg har
bare tænkt, det ville virke anmassende at komme til en almindelig gudstjeneste og blive døbt,
det forbinder jeg mest med små
børn. Så læste jeg om muligheden i Hvidovre Avis og tænkte –
nu er muligheden der!”
Præsten tog imod
Lene pakkede sit pas og tog ned
til kirken, ”det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg lige tog
et par dybe vejrtrækninger, før jeg
trådte ind ad kirkedøren, for jeg
anede jo ikke, hvad det var, der
ventede mig, og så var jeg også i
tvivl om, om det overhovedet var

være bekendt at komme juleaften, når jeg ikke i løbet af året
ligefrem har overrendt kirken?
Svaret er et rungende JA! Du er
altid velkommen i kirken, og vi
er glade for alle, der kommer. Og
du skal ikke vise klippekort for

”Det var en meget speciel oplevelse. Fra jeg trådte ind ad døren
blev jeg taget godt imod og guidet
igennem hele processen. Jeg havde en præst helt for mig selv – og
efter vi havde talt sammen en tyve
minutters tid, gik vi ind i kirkerummet. Jeg skulle knæle ned foran
døbefonten og blev døbt med de
tre håndfulde vand; præcis som
når man døber et lille barn. Det
var en stærk oplevelse”.
”Jeg må sige, at den dåb har betydet mere for mig, end jeg havde
forestillet mig. Det er som om, jeg
er blevet mere opmærksom på,
hvor meget Gud egentlig fylder i
min hverdag – og det er en dejlig

fornemmelse. Jeg har fået lyst til
at dykke ned i, hvad kristendommen handler om. For eksempel er
jeg kommet til intro-aftnerne her
i Avedøre kirke, og jeg er også
begyndt at sidde derhjemme og
fordybe mig lidt i bibelen. Det
er lidt sjovt for mig at komme i
Avedøre Kirke igen. For mange år
siden blev jeg gift her, og min søn
blev døbt her i 2001, så det er jo
lidt min kirke – selvom jeg også
kommer andre steder.”
Om drop in dåb
Drop-ind dåb er et initiativ som
provstiets kirker samarbejder omkring, og som i løbet af de næste
år vil finde sted én gang i kvartalet
i en af provstiets 8 kirker. Næste
gang er fredag den 1. marts kl.
15.00 til 20.00 i Hvidovre Kirke.

Foto: Lene Petersen blev døbt ved drop in dåb.

hvor mange gange, du har været
i kirken for at få lov til at komme
juleaften. Kom kun og tag hele
familien med. Risikoen er jo, at
du/I bliver så glade for oplevelsen, så I får lyst til at deltage i
nogle af de utallige andre begivenheder, vi afholder i løbet af

året. Hold dig orienteret i vores
kirkeblad, som du kan få tilsendt
gratis. Men pas på! Det kan være
vanedannende…
Rigtig god jul
og godt nytår til
alle!
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DEN PERFEKTE JUL

Af Anasia Sjøstedt-Elnef
(præstepraktikant)

Adventstiden er en tid
fuld af forventning. Vi
tænder først ét lys, så
to, så tre, før de alle
fire lyser op og fortæller os at ventetiden er
forbi og julen over os.
Ønsket om den helt rigtige jul
Vi glæder os til jul og fylder tiden
op til julen med julefrokoster og
julearrangementer. Det er en tid
med forventningen om, at man
skal være sammen med dem
man holder af, og for dem, som
ikke har nogen at fejre jul med,
er juletiden ensom og hård.
For dem, som har mange at fejre
jul med, bliver tiden ofte knap:
de går at være glædeligt spændt,
til at blive anspændte, som julen

nærmer sig. Mange mennesker
går en hel december og forbereder sig på juleaftenen, mens
de bliver pressede på tiden, på
deres tålmodighed, og på deres
gode humør.
De bruger meget tid på at forberede, at juleaften bliver helt
perfekt, fordi det er den aften,
de kan vise deres familie, hvor
meget, de holder af dem; med
flotte gaver, en dejlig middag og
et smukt dækket bord.
Derfor er der også meget på spil:
julen kan ende i vasken, hvis gaverne ikke var, hvad ægtefællen
eller børnene ønskede sig, hvis
sværene på flæskestegen bliver
bløde, eller børnene hælder sodavand ud over hele bordet før
middagen.
De vise mænd viser vej
På den måde bliver de, som de
vise mænd, der fulgte ledestjernen til Jesus for at møde næste
store konge. De tog guld, røgelse og myrra med, for at vise deres respekt. Men i stedet for en
stor og magtfuld konge fandt de

et spædbarn, det mest sårbare
af alle mennesker. Et spædbarn,
som var flyvende ligeglad med
guldbarre og respekt. Det eneste
de kunne tilbyde Jesus-barnet,
var deres opmærksomhed og deres tid.
Og måske kan vi af juleevangeliet lære, at vi ofte rammer fejl i
julen, når vi prøver at vise vores
kærlighed med store gaver og
den perfekte julemiddag.
Hvis man ingen har at fejre julen med, er en flot julemiddag og
gaver næsten ligegyldige. Middagen og gaverne er kun til, for at
vi kan dele dem med hinanden.
De fungerer kun som udtryk for
kærligheden. Men uden nærværet, tiden og opmærksomheden,
betyder middagen og gaverne ingenting.
Husk på Jesus-barnets komme
I juledagene har vi fri til at være
sammen, og vi samles for at
være det. Og hvis vi husker, at
det vi glæder os til i adventstiden, er Jesus-barnets kommen
til verden, kan vi måske i den
forbindelse mindes, hvad
der for spædbarnet Jesus
var vigtigst julenat: tid og
opmærksomhed; kærlighed
og omsorg.
Kærlighed og omsorg skylder vi hinanden i julen. Ikke
guld, røgelse og myrraskær.
Og måske, hvis vi kan, hvis
vi skraber lidt af presset
over julen af, skabe tid til
nærvær og omsorg. Måske
kan vi endda føle overskud
til at drage omsorg om en
ven eller nabo, som ikke ønsker andet til jul, end nogle
at fejre julen sammen med.
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VENSKABSKREDSEN

Af Inge Lund

Hver anden onsdag
mødes Avedøre Kirkes venskabskreds til
hygge og samværd.
Foreningen er især for
pensionister og efterlønnere.
Jeg har aftalt at mødes med
Erwin Varling, som er formand for
Venskabskredsen i Avedøre Kirke. Han fortæller med smittende
begejstring om Venskabskredsen
og alt, hvad der sker de onsdag
eftermiddage, hvor efterlønnere og pensionister mødes for at
hygge og være sammen.
Hvad laver venskabskredsen?
Venskabskredsen mødes om en
god blanding af underholdning,
foredrag og banko (det sidste for
at have midler til at drive Venskabskredsen.)
Erwin fortæller, at Venskabskredsen har eksisteret i mere end 50
år. Så det er en erfaren forening
med god solid forankring i Avedøre Kirke.
Da Venskabskredsen havde eksisteret i 30 år skrev daværende
formand Rita Magnusson følgende: ”De fleste i pensionistalderen
mindes sikkert familiemedlemmer, der var op mod de 70 år,
som trætte gamle mennesker, der
f.eks. i aftenskolen kunne holdes
beskæftiget med oplæsning og
fletning af kurve i peddigrør. Den

Foto: Juleafslutning i Venskabskredsen. Erwin Varling agerer julemand.

slags sysselsætning er der ingen,
der vil acceptere i dag. Pensionister er i vore dage langt mere
raske og rørige end efterkrigstidens gamle mennesker.”
Flot program
I dag er man langt, langt over 70
år før man er gammel og træt.
Ifølge Erwin er der i hvert fald en
god bestyrelse i Venskabskredsen, som gør et stort arbejde.
Og man må sige, at programmet også er imponerende med
foredrag om de syv dødssynder,
rejsefortællinger, sang og musik
samt festlig nytårskur og meget
mere. Hvert år i maj tager Venskabskredsen på bustur ud i det
blå med hyggeligt samvær og
god middag.

Hvad koster det?
Det koster 200 kr. om året at
være medlem og 25 kr. pr. gang
for en snitte og enten lagkage eller æblekage. Og den friske formand Erwin, tilbyder kørselsordning, hvis man skulle have svært
ved selv at komme frem og tilbage. For bare 25 kr. bliver man
både hentet og bragt.
Den tidligere formand, Rita som
kan mødes andet steds i kirkebladet, havde sandelig ret: Pensionister i dag er både friske og
rørige – og ikke mindst hyggelige
at få en sludder med.
Så I pensionister og efterlønnere hold jer ikke tilbage, kom glad
med i Venskabskredsen!!

5

DER VAR ENGANG

Af Birgitte Jeppesen
Der var engang
Den 18. maj 1998 lød det sådan
i Venskabskredsen:
Vi i dag slutter vintersæsonen
Hvor vi hygger og har det så rart,
Men desværre vi ved undertonen
er forandring ved næste års start.
For tænk Rita og Jon har chokeret
os, med at de nu slutter i år;
og tænk damerne som har serveret
lækre kager - nu samme vej går.
15 år har Rita og Jon stået i spidsen for venskabskredsen. Jeg tog
forbi dem i deres dejlige hjem på
Parallelvej for at høre mere om
den tid, der var engang.
På besøg hos Jon og Ritta
Da jeg træder ind i huset kan
jeg hurtigt se, at det bliver meget mere end venskabskredsen,
vi kommer til at tale om. Jon tager imod mig og fører mig rundt
i huset, som er et helt lille museum af porcelænsplatter, malerier,
tæpper og møbler, som alt sammen gemmer på en historie, hver
lille ting for sig. Særlig stolt viser
han mig de ting Rita har malet.
”Jeg ved ikke hvor hun får det
fra, hun kan bare sådan noget”.
Han viser mig billeder hun har
malet af naturområder på Island
og porcelænstallerkener dekoreret med fine blomster. ”Hun er
dygtig”, siger han.
Rita som sidder i sofaen siger, at
porcelænet kan hun altså ikke
mere. Men hun smiler.
Jon viser mig haven, som han
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Foto: Ritta og Jon i deres hyggelige stue

har gjort vinterklar. Hækken er
klippet og bedene står flot. Jon
fortæller at borgmesteren besøgte dem i forbindelse med
hans 100 års fødselsdag, og dér
havde hun lovet dem, at hun
nu ville sørge for, at de fik lidt
hjælp. Som det var nu, holdt de
både hus og have selv.
Mere end 1000 lagkager
Jeg fornemmer hurtigt at jeg er
sammen med to flittige mennesker.
”Jeg kan ikke huske hvor mange lagkager vi har lavet til venskabskredsen, men det er mange, jeg talte det engang – og det
er nok flere tusinde,” siger Rita.
”Vi var os og et andet par og så
et par damer, som sammen stod
for alt, hvad der var omkring
venskabskredsen. Der skulle organiseres transport til dem, som
ikke selv kunne komme frem på
gåben. De fik en ”hyrevogn”. Der
skulle købes ind i lange baner.
Det var Jon. Han var så god til
at finde de gode tilbud, så skulle
der laves kager, og når der var

fest skulle der laves mad til alle
som kom – det var nogle gange
80 mennesker – og det stod vi
altså for. Jo, der var meget arbejde, men vi holdt af det. Venskabskredsen var vores hjertebarn.”
Og så var der jo en masse sjov.
Julefesten var højdepunktet, der
spillede Jon på saksofon, og Rita,
som var formand, var værtinde.
Særligt populært var det, når
hun kunne sige ”… og så til betalingen: det er gratis at spise
med!” Det skulle være sådan at
alle kunne være med – ti kroner
kostede det pr. gang og så var julefesten gratis – og der var endda vin til.
”Hvor havde vi meget fornøjelse
ud af det, der var sådan en god
stemning,” fortæller Rita. Karin
Bech var sød til at komme og spille, og så var det ofte os selv der
optrådte på slap line. Hun husker
hvordan hende og en anden engang opførte ”Der er hul midt i
spanden” til stor morskab for de
gamle. Desuden kunne Rita og

Jon danse. Så når der blev spillet
op på dansegulvet, var det ofte
dem, der åbnede ballet med engelsk vals.
”Vi holdt så meget af de gamle,
som kom. Der var mange knus
og klem, det kunne de godt lide,
selvom de altid syntes mine
hænder var lidt kolde. Det grinte
vi af.”
Et langt eventyr
Venskabskredsen er en epoke i
Rita og Jons liv, som, da de var
med, fyldte dem med stor glæde. For som Rita siger, så er der

egentlig mindst lige så stor glæde
i at give, som der er i at modtage. Og i vores nu 70 årige lange
ægteskab har det, at vi har kunnet være noget for andre, været
den største glæde og måske også
en af hemmelighederne ved, at
vi har haft det så godt sammen,
som vi har.

slut endnu. De har hinanden og
en stor familie, og så har de et
hjem, der skal passes. Der er
stadig nok arbejde, der skal gøres. Og kærligheden til livet og til
hinanden brænder lunt og stille,
og holder dem igang.

Jon giver Rita et ekstra klem. ”Ja,
det har været et eventyr, vores
liv sammen har været et langt
eventyr,” siger han. Deres øjne
stråler og det er tydeligt for mig
at nok startede eventyret med
der var engang, men det er ikke

Når tilbage vi ser på det skete
glade minder vi fik med herfra.
Altid mødte I to veloplagte
underholdte og hygged så rart
og det dejlige kaffebord skabte
fest og stemning blandt os
det er klart.

AVEDØRE KIRKE MED MADEN I MIDTEN
Den 15. november havde kommunens sundhedscenter arrangeret en temadag i Kometen for
alle, men især de ældre i kommunen.

Foto: Fra Med maden i midten

Der var selv sagt fokus på mad
og ældre og ernæringsekspert
Christian Bitz, som er kendt fra
TV, holdt et forrygende lærerigt
og ikke mindst morsomt foredrag. Efter foredraget stod adskillige foreninger og institutioner fra Hvidovre klar ved boder
med smagsprøver på, hvad man
kunne bruge dem til.
Avedøre Kirke var med
Selvfølgelig var Avedøre Kirke
med i skønt samarbejde med de
andre kirker i Hvidovre.
Vi havde dækket flot op på et
langbord med uddeling af nadver
i midten, som vores præst Inge
Lund tog sig af. Derudover var
sangforeningen
Morgenrøden,
Boblerne og Venskabskredsen

fra vores kirke repræsenteret.
Der kom mange folk hen for at
høre om, hvad man kunne foretage sig i disse grupper og for at
få en smagsprøve på ostehapser, brownie og lagkage. Disse

lækkerier er netop det, vi spiser sammen i grupperne, når vi
mødes. I kirken har vi jo et stort
fællesskab omkring maden, det
være sig en småkage, en frokost
eller nadver søndag formiddag.
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GUDSTJENESTER
PÅ PLEJEHJEM I AVEDØRE
Avedøre Kirke holder særlige
gudstjenester på sognets plejehjem hver måned. Til plejehjemsgudstjenesterne, kommer
der en præst, organist og sangere ud til de 3 plejehjem vi har i
sognet. Her bliver der sammen
med beboere og personalet skabt
et rum, hvori gudstjenesterne
bliver varetaget med musik, bøn,
læsninger, ord, nadver og sang.
Det er sognepræst Aske Emil Olsen og organist Karin Bech, der
står for tjenesterne.

Foto: Karin Bech til sangeftermiddag på Torndalshave

DER ER PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER PÅ FØLGENDE TIDSPUNKTER:
December
Dybenskærhave,
den 21. december kl. 13:30

Januar
Torndalshave,
den 10. januar kl. 14:00

Februar
Torndalshave,
den 14. februar kl. 14:00

Søvangsgården,
den 24. decemeber kl. 11:00

Søvangsgården,
den 17. januar 13:30

Søvangsgården,
den 21. februar kl. 13:30

Dybenskærhave,
den 31. januar 13:30

Dybenskærhave,
den 28. februar kl. 13:30

Torndalshave,
den 24. december kl. 12:00

JOBS BOG OG STUDIEKREDS
Studiekredsen, som ellers er kendt
for at kaste sig over store tænkere og teologer som Kierkegaard,
Grundtvig og Luther, har dette efterår vovet sig ud i bibellæsning.
Og hvilken bibellæsning!!!
Nyoversat Jobs bog
Jobs Bog i Det Gamle Testamente
er under behandling. Den er netop blevet nyoversat og er på den
måde lettere tilgængelig i sproget. Jobs Bog handler om Job,
som rammes af den ene ulykke
efter den anden. Han mister alt,
hvad han ejer, sine børn, sin kone
og alle sine værdier. Hans venner
prøver hele tiden at få Job til at
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indse, hvad det er,
han har gjort forkert,
siden Gud straffer ham så hårdt.
Job selv fastholder, at han ikke har
gjort noget forkert, og at ulykkerne rammer ham uforskyldt. Samtalerne i studiekredsen tager udgangspunkt i, hvad sorg og lidelse
gør ved os, hvordan vi møder hinanden i svære situationer, og hvad
det hele har med Gud at gøre.
I januar bliver vi færdige med at
læse Jobs Bog og vil så gå tilbage
til endnu én af vores store tænkere, nemlig K.E. Løgstrup. Studiekredsen mødes tirsdage kl.
19.00 – 21.00.

Samtalerne tager udgangspunkt
i tekster, vi har læst på forhånd
og ikke mindst i vores egne livserfaringer. Undervejs drikker vi
kaffe og spiser kage.
Mødedatoer i foråret
Efter jul mødes vi d. 29. januar, d.
26. februar, d. 19. marts, d. 30.
april, d. 28. maj, og d. 18. juni.
Interesserede kan henvende sig
til sognepræst Inge Lund, tlf.: 21
16 27 76.

DECEMBER KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Søndag d. 2.

10.30 Gudstjeneste ved alle kirkens præster, 12.00 Kirkefrokost

Mandag d. 3.

09.30 Børnehavekoncert, 12.00 Morgenrødens julefrokost, 14.00 Konfirmander

Tirsdag d. 4.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 10.30 Gruppekontaktmøde,
19.00 Kælderen

Onsdag d. 5.

10.30 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere,
19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 6.

10.30 Babysalmesang, 19.00 Syng julen ind

Søndag d. 9.

10.30 Jazzgudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 10.

14.00 Konfirmander

Tirsdag d. 11.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 10.00 Børnehavejul,
19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 12.

10.00 Børnehavejul, 10.30 Sygruppen, 14.00 Sorggruppen, 15.00 Børnekor,
17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 13.

09.30 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
17.00 Litteraturkreds, 17.00 Luciafakkeloptogsgudstjeneste

Søndag d. 16.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Tirsdag d. 18.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 19.

10.30 Sygruppen, 12.00 Venskabskredsen julegudstjeneste og frokost,
15.00 Børnekor, 16.30 Spejdernes juleafslutning, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 20.

17.00 Meditationsgudstjeneste

Fredag d. 21.

13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenkærsshave

Søndag d. 23.

10.30 Gudstjeneste ved Karin Helmersen

Mandag d. 24.

11.00 Julegudstjeneste på Søvangsgården, 12.00 Julegudstjeneste på Torndalshave,
13.00 Familiejulegudstjeneste ved Birgitte Jeppesen,
14.30 Julegudstjeneste ved Aske Emil Olsen,
16.00 Julegudstjeneste ved Aske Emil Olsen, 18.00 Juleaften i kirken,
23.00 Julenatsgudstjeneste ved Inge Lund

Tirsdag d. 25.

Gudstjeneste 1. juledag ved Birgitte Jeppesen

Onsdag d. 26.

Gudstjeneste 2. juledag ved Ida Kongsbak

Søndag d. 30.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen

JAZZGUDSTJENESTE 2. SØNDAG I ADVENT
2. søndag i advent vil menigheden blive udfordret på sangglæden – den rytmiske af slagsen.
Jazz ensemblet, som er sammensat til lejligheden, er en trio
bestående af Andersen, Bech
(vores organist Karin Bech) og

la Cour på hhv. trommer, flygel og
bas. Med rytmiske toner vil de ledsage salmesangen og hjælpe julestemningen på vej med musikalske
godbidder. Prædikant er Birgitte
Jeppesen. Vel mødt til jazzgudstjeneste 2. søndag i advent!
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JANUAR KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Tirsdag d. 1.

14.00 Nytårsgudstjeneste ved Aske Emil Olsen

Onsdag d. 2.

14.00 Venskabskredsen, 17.00 Spejderne

Fredag d. 4.

18.00 Cafeforeningens nytårskur

Søndag d. 6.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 7.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 8.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 19.00 Kælderen,
19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 9.

10.30 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 10.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave,
17.00 Litteraturkreds, 17.30 IN-TRO

Søndag d.13.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 14.

10.00 Morgenrøden

Tirsdag d. 15.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 16.

14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 17.

09.30 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården, 17.00 Meditationsgudstjeneste

Fredag d. 18.

16.30 Konfirmandovernatning

Søndag d. 20.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen

Mandag d. 21.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 22.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander

Onsdag d. 23.

10.30 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 24.

10.30 Babysalmesang

Søndag d. 27.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen, 14.00 Dåbsjubilæum

Mandag d. 28.

10.00 Morgenrøden

Tirsdag d. 29.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander

Onsdag d. 30.

10.30 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 31.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

AVEDØRE KIRKES KIRKEBIL
Hvis du har svært ved at komme til og fra kirke, er det muligt at komme med kirkebil til
gudstjeneste. Henvend dig til
kordegnen eller til én af kirkens
præster og få mere at vide.
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Pt fungerer kirkebilen sådan, at
man får en taxabon og kan tage
en taxa til og fra kirken.
Vi ses i Avedøre Kirke!

FEBRUAR KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Fredag d. 1.

16.00 Minikonfirmandovernatning

Søndag d. 3.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 4

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 5.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander,
19.00 Kælderen

Onsdag d. 6.

10.30 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere,
19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 7.

10.30 Babysalmesang, 17.30 IN-TRO

Søndag d. 10.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen

Mandag d. 11.

10.00 Morgenrøden

Tirsdag d. 12.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander,
19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 13.

10.30 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 14.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave,
17.00 Litteraturkreds

Søndag d. 17.

Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 18.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 19.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander

Onsdag d. 20.

10.30 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 21.

9.30 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården, 17.00 Meditationsgudstjeneste

Fredag d. 22.

Visionsdag for personale og menighedsråd

Lørdag d. 23.

Visionsdag for personale og menighedsråd

Søndag d. 24.

Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 25.

10.00 Morgenrøden

Tirsdag d. 26.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander

Onsdag d. 27.

10.30 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere, 17.00 Gud og Lasagne,
19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 28.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

BABYSALMESANG
Hver torsdag formiddag er der
babysalmesang i kirken.
Det er kirkekulturmedarbejder
Rikke Strandgaard og organist
Wents Reinbergs, der står for

at synge og spille for. Forældre og
babyer fra 0-1 år er meget velkomne mellem 10.30-12.00, hvor
der først synges salmer og sange
med fagter, og bagefter drikkes
kaffe/te imens snakken går.
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STØT MENIGHEDSPLEJEN

Af Aske Emil Olsen

Søndag d. 2. december
begynder det nye kirkeår. Det er en tid til at se
tilbage på, hvad kirken
har udrettet det sidste
år og et tidspunkt, hvor
man kan se frem mod,
hvad vi som kirke gerne vil fremadrettet.
En central opgave for kirken er
det diakonale arbejde, hvor kirken som menighedens fællesskab
imødekommer den konkrete nød.
Når det er advent, så begynder
vi at se frem mod julen, det er
en tid med mange faste traditioner, og der er mange forventninger om, hvordan det bør være,
når vi holder jul. Der er sikkert
lige så mange forskellige måder
at holde jul på, som der er familier, men de fleste kan være enige om, at der skal være julemad,
måske med and og flæskesteg,
brunede kartofler, rødkål og fed
sovs. Der skal pyntes op, så den
gode stemning kan sænke sig
over hjemmene i modsætning til
sneen, som oftest udebliver d.
24. Og så er julen en tid, hvor
børn kan glædes over, at der er
ekstra mange søde sager, gode
gaver og ikke mindst, at familien
kan være samlet og nyde nogle
fridage sammen.
Det er for mange en selvfølge, at julen er en god tid. Men
for nogen i sognet, er der ikke
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Foto: Fra Menighedsplejens julemarked 2017

midlerne til at holde en jul. For
nogen er det ikke julefred, der
sænker sig over dem ved juletid,
men bekymringer om, hvordan
de skal få det hele til at hænge
sammen. Bekymringer der giver
ondt i maven, når de kan se, at
midlerne til at give familien en
god jul simpelthen ikke er der.
Menighedsplejens julemarked
Menighedsplejen ved Avedøre
Kirke arbejder i løbet af året med
at samle penge ind til at kunne
uddele julehjælp til dem i sognet,
som ikke selv har mulighed for at
holde jul. Der indsamles igennem
en masse forskellige arrangementer i løbet af året og den første søndag i advent, der begynder
menighedsplejen sit julemarked.
Her vil der blive solgt juledekorationer, nisser m.m.. Det er her, at
menigheden har mulighed for at
række en hånd ud og give til dem,
der i år kæmper for at få det hele
til at hænge sammen.
Ansøgning om julehjælp
Hvis du ønsker, at ansøge om julehjælp, så er der ansøgningsfrist

søndag den 6. december og man
kan forvente svar på ansøgningen i løbet af uge 49.
Ansøgningen, der kan hentes på
kordegnekontoret ved kirken, afleveres personligt til en af sognepræsterne, som træffes i kirken
kl. 10.00 – 12.00 hver mandag,
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
i uge 48. Julehjælpen uddeles i
naturalier, der uddeles fra Avedøre Kirkes kælder fredag den
21. december i tidsrummet kl.
15.30-17.30.
Hvis der er nogen spørgsmål, så
kan man kontakte sognepræst
Aske Olsen på tlf. 21 16 27 35.

KIRKENS FØDSELSDAG
Søndag den 2. december, 1.
søndag i advent, holder Avedøre Kirke som altid fødselsdag.
Menighedsrådet er vært ved
en frokost efter højmessen for
den beskedne pris af 25 kr.
Tilmelding er ikke nødvendig.

LUCIAFAKKELOPTOGSGUDSTJENESTE
13. december er Luciadag. Det er
efterhånden blevet en tradition
i Avedøre Kirke, at vi fejrer det
med fakkeloptog og julesalmer
i stationsbyen og efterfølgende
gudstjeneste, hvor børnekoret
går i luciaoptog, og konfirmanderne slutter gudstjenesten af.
Mellem fakkeloptoget og gudstjenesten serveres varm kakao/
kaffe/te og lussebrød.
Konfirmanderne er med
I år er temaet ”fra det tunge dybe
til det lyse glædelige”. Konfirmanderne har gennem efteråret
arbejdet med temaerne lidelse,

sorg og fortvivlelse og temaerne
glæde, krop og kærlighed. Gennem gudstjenesten vil der være
mulighed for at høre, se og opleve noget af det konfirmanderne
er nået frem til.
Musikskolens danselærer, Johanna Fridell vil lære konfirmanderne en særlig dans, som skal danses til afslutning til salmen Størst
af alt er kærlighed.
Det bliver bestemt en dejlig Lucia-fejring, hvor alle er velkomne.
Vil du vide mere?
Kontakt Inge: tlf.: 21 16 27 76.

JULEAFTEN I HYGGELIGT
FÆLLESSKAB
Traditionen tro holder vi igen i
år juleaften, for de der har lyst
til at holde jul sammen eller
ikke selv har mulighed for at
holde jul. Vi plejer at blive ca.
80 mennesker, som holder jul
i kirken.
Vi begynder med julegudstjeneste kl. 16, for de der har
lyst, og bagefter er der kaffe
og småkager i våbenhuset,
imens frivillige dækker juleborde i menighedssalen.
Kl. 18 går vi til bords og får dejlig flæskesteg med det hele og
risalamande, selvfølgelig med
mandelgaver. Efter maden går
vi ind i kirken og synger julesalmer, nogle gående andre
siddende. Under træet ligger
gaver, og alle får en gave. Aftenen rundes af med kaffe og
godter og et lille bankospil.
Hvis du vil med til juleaften i
kirken, skal du købe billet hos
vores kordegn Nathalie inden
den 17. december. Prisen er 75
kr. for voksne og 25 kr. for børn.

Foto: Luciafakkeloptogsgudstjeneste

JULENS FORTÆLLING
3. søndag i advent er gudstjenesten kl. 10.30 anderledes end en
almindelig søndag. Gennem tekster, musik, sang og billeder går
vi på opdagelse i Bibelens fortællinger om at være menneske
og om, at Gud blev menneske.
Vi begynder med skabelsen og
syndefaldet, hører profetier om
Jesus’ komme og ender med fortællinger om Jesus’ fødsel og liv.

Julenat blev det lille Jesusbarn
født. Inden da ventede man på
en frelser, for alt det med Gud og
livet var så svært. Efter julenat
var man i tvivl om, det nu var den
rigtige frelser. Kristne har dog altid fastholdt, at Jesus Kristus er
verdens frelser. I gennem tiderne
har kristne stået fast på den tro,
og mange har også måttet miste
livet for deres tro. 3. søndag i ad-

vent er d. 16. december i år og
meget tæt på Luciadag d. 13. december, så mon ikke Lucia sniger
sig ind i gudstjenesten?
Til gudstjenesten, som sognepræst Inge Lund står for, vil pigekoret, Avedørekoret, organist
Wents Reinbergs og forskellige
læsere deltage og glæde os med
sang og læsninger.
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DÅBSJUBILÆUM
Velkommen til dåbsjubilæum
Søndag den 27. januar kl. 14
fejrer vi igen i år dåbsjubilæum
i Avedøre kirke. Børn som er blevet døbt i løbet af de sidste fire år
inviteres sammen med forældre,
søskende, faddere og bedsteforældre til en lille gudstjeneste
i børnehøjde, hvor vi sammen
fejrer det at være døbt ind i den
kristne tro.
Dåben skal pakkes op
Dåben er en gave som skal pakkes op. Og til dåbsjubilæet prøver vi sammen at blive lidt klogere på, hvad pakken indeholder.
Børnene får derfor helt konkret
små pakker, som allesammen indeholder lidt fra det skatkammer
som gemmer sig i den kristne
tradition. Det kan være salmesang, fadervor, fortællinger eller
andet. Efter gudstjenesten serveres boller og saft.
Vil du vide mere? Kontakt kordegn Nathalie: Tlf.: 21 16 25 07.
Foto: Barnedåb i Avedøre Kirke

KONFIRMANDER OG KÆLDEREN I AVEDØRE KIRKE
Konfirmanderne er nu i fuld gang.
I år har vi et skønt hold af unge
mennesker fra mange forskellige
skoler i Hvidovre og et par stykker fra Rødovre og København.
Alle mødes mandag eftermiddag,
hvor to præster, Birgitte og Inge
tager imod dem sammen med en
god flok frivillige og praktikanter.
Størst af alt
De næste gange er vores organist,
Karin med for at lære alle at synge salmen ”Størst af alt er kærlighed”, da vi også skal lære en dans
til netop denne salme. Konfirmanderne har bl.a. arbejdet med drama, billeder og stofcollager. Det

14

hele kulminerer d. 13. december
til
Luciafakkeloptogsgudstjenesten kl. 17.00. Den første tirsdag i
måneden mødes en lille flok konfirmander i Kælderen. Her er programmet løst og mere frit. I Kælderen hygges der og spilles spil.

Ind imellem tager vi ud af huset
og i december står den på produktion af julepynt og måske endda
julegaver …..
Vil du vide mere? Kontakt Inge:
tlf.: 21 16 27 76 elller Birgitte: tlf.:
21 16 29 61.

DET ER FOR BØRN
GUD & LASAGNE
Gud og lasagne er Avedøre Kirkes
gudstjenester for mindre børn og
deres familier.
Vi mødes i kirkerummet onsdage
kl. 17.00, hvor vi synger og leger
og hører fortællinger fra Bibelen.
Derefter går vi ind i menighedssalen og spiser lasagne og salat
sammen.
Organist Karin Bech, kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard
og sognepræst Inge Lund står for
Gud og lasagne. Kirkens børnekor medvirker hver gang. Det er
altid spændende for de mindre
børn, at korets store børn er med
i kirken.
I disciplenes fodspor
Efteråret og foråret har hvert deres tema. I efteråret har det været ”i disciplenes fodspor”, hvor vi
har leget disciple og mødt disciplen Peter, som har fortalt om alt
det han oplevede sammen med

Jesus. Det er endnu ikke helt afgjort, hvilket tema Gud og lasagne skal have efter jul, men vi kan
love at det bliver lige så spændende og sjovt, som det plejer at
være.
Børn spiser med for 10 kr.
Det er gratis at deltage i gudstjenesterne, men der betales for
maden. 10 kr. for børn og 20 kr.
for voksne, dog max. 50 kr. pr.
familie.

Gud og lasagne er på de mindste
børns præmisser, men alle er velkomne til at være med.
Datoer i foråret
Efter jul er der Gud og lasagne
d. 27. februar, d. 27. marts, d.
24. d. april, d. 22. maj, og d. 19.
juni.
Vil du vide mere?
Kontakt Rikke: tlf.: 21 16 27 76
eller Inge: tlf.: 21 16 27 76.

MINIKONFIRMANDER I KIRKEN
”Den sidste gang vi er til minikonfirmand, skal vi lave en leg
sammen, for det har været som
en leg at gå til minikonfirmand,”
sagde Asta imens vi vandrede
hjem fra naturcenter Quark, hvor
minikonfirmandholdet havde været til surprise- krybbespil i stalden.
”Og ja, det har været sjovt at
have minikonfirmander her i
efteråret,” siger Rikke Strandgaard,
kirkekulturmedarbejder
som sammen med sognepræst
Inge Lund har haft fornøjelsen.
Minikonfirmand er 9-10 årige
børn, der kommer en gang om

ugen i kirken og hører bibelhistorie og laver alt muligt kreativt
sammen. Det gør de for at lære
kirken at kende med alle de historier, salmer og mennesker, der
nu er her. Efter jul begynder der

et nyt hold primært med børn fra
Avedøre skoles tredjeklasser, der
skal komme hver tirsdag eftermiddag fra januar til påske.
Vil du vide mere?
Kontakt Rikke: Tlf.: 21 16 27 76.
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KIRKENS GRUPPER
MENIGHEDSPLEJEN

Kirkens arbejde med diakonale opgaver. Gaver modtages gerne: I indsamlingsbøssen i våbenhuset og på
konto: 0169 8690-296366.
Daglig henvendelse til præsterne.
Formand: Bente Fussing,
tlf. 51 31 14 14.

SORGGRUPPEN

Mødes onsdag kl. 14-16 i lige uger i
kirken. Kontakt forinden:
Inge Lund, tlf. 21 16 26 55
Kontaktperson: Gitte Lykke
tlf. 29 89 61 24.
mail: benteholm@dbmail.dk

KIMELAUGET

Kimer manuelt med kirkens klokker
ved kirkeårets højtider.
Kontakt:
Karin Andersen, tlf. 60 93 81 58.
Nye svende/ medlemmer er velkomne.

MAYAJA
UDVIKLINGSPROJEKT I
TANZANIA
Indsamlinger i samarbejde med Danmission. Søndagens kollekt går ofte
til Projekt Mayaja.
Lysestumper kan afleveres hos
kirke-kulturmedarbejderen og de
omsmeltede lys sælges i kirken.
Kontakt:
Inge Lund, tlf. 21 16 26 55.

BOBLERNE

Mødes hver mandag i lige uger i
kirken kl. 10-12 eller ved stationen.
Skiftevis debat og udflugter med
kulturelt indhold.
Formand: Kirsten Wichmann,
tlf. 36 78 01 72.

CAFÉFORENINGEN
- HJERTETRÆET

BØRNEKORET

Støtter cafédriften og er for alle,
der vil være med til at gøre Café
Hjertetræet så god som mulig.
Medlemsskab: 130 kr. om året.
Formand: Henning Johansen,
tlf. 24 24 42 06.

For børn mel. 10-15 år. Øver hver
onsdag kl. 15.30-17. Synger til Gud
og Lasagne-gudstjenester.
Lille løn gives.
Korleder: Organist Karin Bech,
tlf. 21 16 28 42,
mail: kajo.bygaden@gmail.com.

CAFÉSTYRELSEN

PIGEKORET

Formand: Bo Stuhr Svensson,
tlf. 60 19 35 07,
mail: bostuhr@gmail.com.

LÆSE-OP-KREDSEN (LOK)
Hver søndag læses nogle af gudstjenestens tekster af lægfolk.
Kontakt Ove Wichmann
tlf. 24 87 46 39.
mail: wicok@pc.dk.

AVEDØREKORET

ENGELSK KONVERSATION

MORGENRØDEN

Hver 3. torsdag i måneden kl. 1012. Henvendelse til Inger Gosden,
tlf. 36 78 81 87.

VENSKABSKREDSEN

Mødes 1. og 3. onsdag i menighedssalen kl. 14-16.30.
Nye er altid velkomne!
Formand: Erwin Varling,
tlf. 53 69 20 06.

SPEJDERE
KFUM-SPEJDERNE
AVEDØREGRUPPEN

Gruppeleder: Bo Løvgren Larsen,
Sandvejen 28,
2665 Vallensbæk Strand,
tlf. 22 10 11 22, mail: hwl@hwl.dk.

BÆVERLEDERE
SYGRUPPEN FOR KVINDER
FRA HELE VERDEN

Mødes hver onsdag fra 10.30 - 13.00
i mødelokale 2.
Kontakt: Karin Bech tlf. 21 42 34 97.

Koret medvirker ved alle højmesser,
dåbsgudstjenester og koncerter i
kirken. Beskeden løn. Optagelsesprøve. Korleder: Organist Wents
Reinbergs, tlf. 21 16 28 62.

Morten Madsen tlf. 29 90 46 22,
mail: elskeremil@hotmail.com.
Celina Kramer tlf. 60 19 57 89,
mail: celinahk@live.dk.
Bæverne: 6-8 år, onsdag 17.30-19.

Kor der er åbent for alle. Øver onsdage kl. 19-21.
Korleder: Organist Wents Reinbergs.
Nye medlemmer er velkomne.

For alle der har lyst til at synge
ugen igang. Mødes mandage i ulige
uger kl. 10-12.
Kaffe og brød koster 10 kr.
Korleder: Organist Karin Bech.

LITTERATURKREDSEN

Vi læser og snakker om udvalgte
bøger. Mødes 2. torsdag i måneden
kl. 17-19.
Kontakt Charlotte Freudendal for
program. Tlf. 25 78 17 67.

STUDIEKREDSEN

Tekster læses og diskuteres i fællesskab.
Kontakt sognepræst Inge Lund, tlf:
21 16 26 55.

KONFIRMANDER

Daglig henvendelse til præsterne.
Inge Lund, tlf. 21 16 26 55.
mail: ilu@km.dk.
Birgitte Jeppesen, tlf. 21 16 29 61
mail: bj@km.dk

MINIKONFIRMANDER

ULVELEDER

Alle er velkomne. Her kan du være
med til at forme kirkens liv og vækst.

Paul Hogg tlf. 23 20 77 94,
mail: paulhogg@dbmail.dk
Ulvene: 8-11 år, mandag 17.30-19.

For børn, der går i 3. klasse.
Kontakt: Rikke Strandgaard,
tlf. 21 16 27 76,
mail: rist@avedoere-kirke.dk

Du kan høre om, hvad der foregår
og komme med nye idéer.

TROPSLEDER

FØLG KIRKEN PÅ
FACEBOOK

GRUPPEKONTAKT

Kontakt: Kirkekulturmedarbejder
Rikke Strandgaard tlf. 21 16 27 76
eller Aske Emil Olsen tlf. 21 16 27 35.
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Heidi Lydeking, tlf. 40 75 84 13,
mail:larsenh30@yahoo.dk.
Trop, (11-18 år) torsdag 18.3020.30.

www.facebook.com/avedoerekirke

KIRKENS GRUPPER BILLEDGALLERI

Henning
Johansen

Inger
Gosden

Bente
Fussing

Karin
Andersen

Erwin
Varling

Gitte
Lykke

Bo Stuhr
Svensson

Kirsten
Wichmann

Ove
Wichmann

Charlotte
Freudendal

Bo Løvgren
Larsen

Heidi
Lydeking

Paul
Hogg

Morten
Madsen

Celina
Cramer

DET NYE MENIGHEDSRÅD
Der er valgt nyt menighedsråd i Avedøre Kirke.

Hent en gratis
folder i kirken, hvis
du vil vide mere
om kirkens mange
grupper.
Eller klik ind på:
www.avedoerekirke.dk

Formand: Bo Svensson, Næstformand: Dorte Stollesen, Driftsansvarlig: Bo Them-Nautrup
Kasserer: Bjarne Jørgensen, Kontaktperson: Henriette Zangenberg-Dam.
Øvrige medlemmer: Karin Helmersen, Ann Kehlet, Stina Ludvigsen, Lene Humle, Steven Vildgaard
Hansen, Liselotte Dyhr, Lisa Kjær, Kim Milvang-Jensen, Irene Sørensen samt præsterne Inge Lund, Birgitte Jeppesen og Aske Emil Olsen. Personalerepræsentanter: Jacob Jensen og Rikke Strandgaard.
Suppleanter: Jan Skovby, Susanne Engberg La Cour, Xana Tørnsø Borg.
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NYT FRA HJERTETRÆET
CAFE HJERTETRÆET

ÅBNINGSTIDER
Alle hverdage fra kl. 10 - 14.
PRISER
Dagens ret: 50 kr.
Dagens ret, lille: 35 kr.

DAGENS RET ELLER
SMØRREBRØD
Besøg caféen og spis en lækker
frokost i hyggelige omgivelser.
Der er hver dag en dagens ret
og et udvalg af forskelligt frisksmurt smørrebrød.

LÆKKER BRUNCH
Cafe Hjertetræet har hver den
1. fredag i måneden en stor
brunch til 75 kr. På buffeten er
der bl.a. dejlige oste, røget laks,
lækre pølser, dejligt røræg og
bacon og hjemmebagt brød mv.

ET GODT TILBUD
KLIPPEKORT TIL 11 GANGE DAGENS RET KUN: 500 KR (stor ret)/ 350 KR. (lille ret)

CAFÉFORENINGEN
INDBYDER
JULEBUFFET
NYTÅRSKUR
30. november kl. 16.00
4. januar kl. 18.00
• Lailas super gode jule- • Der vil som altid være en
buffet
lækker og festlig menu. Hør
• Musik og sang
nærmere i caféen.
•
Billetter kan købes i caféen. Billetter kan købes i caféen.
• 125 kr.
• 150 kr. for medlemmer
• Kun for medlemmer
• 200 kr. for ikke-medlemmer
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SYNG JULEN IND

Torsdag den 6. december
kl.19:00. Avedørekoret og
kirkens pigekor synger for!
Program: de dejligste julemelodier og fællessang.
Gratis adgang.
Gløgg og æbleskiver efter arrangementet for kr.20,Overskuddet går til sognets
Menighedspleje.

KONTAKT PERSONALET
PRÆSTER
INGE LUND

Kirkebogsfører og daglig leder
Ørumvej 23.
Træffes i kirken samt efter aftale.
Fridag mandag.
Tlf.: 21 16 26 55 E-mail: ilu@km.dk

BIRGITTE JEPPESEN

Kærgårdsvej 25.
Træffes i kirken samt efter aftale.
Fridag mandag.
E-mail: bj@km.dk, Tlf.: 21 16 29 61

ORGANISTER
WENTS REINBERGS

Tlf.: 23 72 27 91
E-mail: were@avedoere-kirke.dk

KARIN BECH

Tlf.: 21 16 28 42
E-mail: kajo.bygaden@gmail.com

ASKE EMIL OLSEN

Avedøregårdsvej 40.
Træffes i kirken samt efter aftale.
Fridag mandag.
E-mail: aeo@km.dk, Tlf.: 21 16 27 35

MENIGHEDSRÅDET

KIRKEKULTURMEDARBEJDER
RIKKE STRANDGAARD

Træffes i kirken samt efter aftale.
Tlf.: 21 16 27 76
E-mail: rist@avedoere-kirke.dk

BO STUHR SVENSSON

Formand
Tlf.: 60 19 35 07 50 84 39 67
E-mail: bostuhr@gmail.com

JETTE MORGENSTJERNE

Kirkemedarbejder. Træffes tirsdag
og onsdag 9-13. Tlf.: 40 84 55 63
E-Mail:
Jettemorgenstjerne@hotmail.dk

CAFÉ HJERTETRÆET
LAILA ULLMANN

Caféleder. Træffes normalt i cafeen.
Tlf.:
21 16 26 03
Caféen: 21 16 25 58
E-mail: laul@avedoere-kirke.dk

ROXANA CHELU

Souschef
Tlf.: 21 16 25 58
roch@avedoere-kirke.dk
Brug for frivillige medhjælpere.

KIRKENS KONTOR

SIDSEL LETH SVENSSON
Kommunikationsmedarbejder.
Træffes normalt onsdag og gerne
efter aftale.
Tlf.: 23 34 08 48
E-mail: sidsel@lethsvensson.dk

KIRKETJENERE
JACOB HELBO JENSEN

Kirketjener.
Træffes normalt i kirken.
Tlf.: 21 16 26 71
E-mail: jaje@avedoere-kirke.dk

NATHALIE BIANCO

IRENE SKYHØJ

JAN SUNKE

HANNE BRENNECKE

Kordegn
Kordegnekontor åbent mandag, tirsdag
og onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 13-18
og fredag kl. 10-13.
Tlf.: 21 16 25 07, E-mail: ubb@km.dk

Regnskabsfører

Kirketjener
Tlf.: 30 30 34 27

Kirketjener
Tlf.: 21 16 26 71

Tlf.: 23 74 84 84
E-mail: jasu@avedoere-kirke.dk
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KENDER DU INTRO?
SAMTALE ER RODEN TIL ALT GODT!
”Det er efterhånden så sjældent,
at samtalen får god plads i denne
her tid, hvor vi er så optaget af alt
det vi kan ordne bag skærmen.
Det faktisk at mødes omkring et
bord og have god tid til at tale
sammen, det er så givende”.
”Intro er først og fremmest samtale. Her får vi præsenteret et
spændende emne, som vi kort får
udfoldet fra to forskellige vinkler,
en teologisk og en livsnær, og så
er det ellers samtalen, som er i
fokus. Når vi kommer om aftenen
bliver vi placeret med bordkort.
Vi vælger altså ikke selv, hvem vi
sidder med. Det gør, at vi lærer
mennesker at kende, hvor nogle
kommer med en anden baggrund
end vores egen, og som vi måske
i andre sammenhænge aldrig var
faldet i snak med. Vi bliver klogere på hinanden, og at opleve nye
vinkler på tilværelsen gør kun
vores verden større,” fortæller
Birgitte om tankerne bag Intro.

Foto: Fra INTRO i Avedøre Kirke

Forårets INTRO
I foråret venter nye temaer for INTRO. Hver aften er åben for nye
deltagere, de skal blot melde sig
til, så vi ved hvor meget suppe vi
skal stille an med. Desuden serveres der ost og rødvin senere på aftenen for bare 20 kr.
Datoerne i foråret er: d. 10. januar,

MEDITATIONSGUDSTJENESTER
Nu er vinteren kommet over
os, og vi er omgivet af kulde og
mørke. Her I Avedøre Kirke vil
vi gerne lave et rum, hvor der
er plads til eftertænksomhed,
fordybelse og ro. Derfor vil vi
prøve med nogle meditative eftermiddagsgudstjenester, hvor
der er fokus på stilhed, bøn og
refleksion. Derfor kommer der
nogle meditative gudstjenester, som vil ligge på den tredje
torsdag i måneden kl. 17:00 og
foregår i Avedøre Kirke.
Den første vil have temaet;
Vandringen mod Betlehem og
blive ledet af Karin Helmersen,
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tidligere præst ved Avedøre Kirke.
Den falder lige midt i den travle
juletid, inden det hele for alvor
går løs, og det er måske særligt
lige her, at det kan være tiltrængt
at tage en time ud og finde lidt ro.
De første tre meditationsgudstjenester finder sted:
• Torsdag d. 20. december
kl. 17:00.
• Torsdag d. 17. januar
kl. 17:00.
• Torsdag d. 21. februar
kl. 17:00.
Vil du vide mere?
Kontakt Birgitte, tlf.: 21 16 29 61
eller Aske, tlf. 21162735.

d. 7. februar og d. 7. marts.
Første aften kommer Lars Gustav Lindhardt og fortæller om
sit forhold til tro og tvivl. Aftenen
begynder kl.17.30 og slutter officielt kl. 20.00.
Tilmelding kan ske ved Birgitte
på tlf.: 21162961.

