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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.

Nu er han her
Sommer er det, og 1. juni tiltræder vores nye præst, Aske Olsen
sin stilling hos os. I sidste kirkeblad beskrev jeg den omhyggelige, men også omfattende proces,
det er at vælge en ny præst. Det
er nu overstået, men først for
ganske nylig er den officielle meddelelse om ansættelsen kommet.
Efter en meget hård tid især for
vore præster, men da også for andre personalegrupper, håber vi, at
alle nu kan trække vejret lidt roligere, idet vi nu har flere flittige
hænder. Jeg håber og forventer
dog stadig, at vi kan tilknytte en
præst i en halvtidsstilling, sådan
som vi har haft det siden år 2000!
Jeg er sikker på, at alle i kirken
ikke alene glæder sig til vor ny
præst begynder, men naturligvis
vil yde støtte, hjælp og andre former for opmuntring, så Aske meget hurtigt kommer op i fulde omdrejninger. Personligt glæder jeg
mig meget til at opleve, hvad Aske
kan deltage i og bidrage med i vores kirkeliv. Og så ved jeg, at Aske
har søgt AK, fordi han har været
her, og fordi han har hørt om vores
kirke fra sine gode venner Michael
Munch, vores tidligere menighedsrådsformand og fra Lars Gustav.
Vi har planlagt indsættelseshøjmessen til den 10. juni kl. 14
med efterfølgende reception,
hvor vi forventer, at alle, der har
mulighed for det, vil møde op og
byde Aske velkommen.

Det er en hård tid
som vi lever i… Personalemæssigt
var 1. december et absolut lavpunkt. Her var Inge eneste præst.
Så kom Christina ind som vikar.
Birgitte tiltrådte på fuld tid 1. januar, og Ida kom så småt i gang igen
efter sin sygdom, men gik så på
pension den 25. februar. Siden da
har Birgitte og Inge klaret at holde
kirken i gang. Jørgen D. Bjerum,
Paul Kühle og Anne-Birgitte Zoëga
har vikarieret, og det skal de have
mange tak for. Jeg selv har overtaget nogle af tænkepauserne for at
aflaste - og fordi jeg synes det er
spændende og udfordrende.
Ny regnskabsmand
Vores 2017 regnskab blev godkendt med forsinkelse. Der var
visse tekniske vanskeligheder,
som blev forstærket af et nyt
lønsystem, som voldte store kvaler og gav en masse ekstraarbejde. Det har bl.a. medført, at det
ikke har været muligt at udarbejde en kvartalsrapport her i 2018.
Carsten Frederiksen, vores meget kompetente regnskabsmand,
har af personlige grunde valgt at
stoppe hos os. Vi takker Carsten
for hans store indsats med at få
vores regnskab til atter at balancere efter vores store underskud.
Vi har i kirken været sparsommelige og kom ud af året med et
pænt overskud på driften, så alle
er glade, og vi starter 2018 med
et rundt 0! Vi har været heldige
med i stedet for Carsten at kunne
fortsættes
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NY PRÆST: VELKOMMEN
TIL ASKE
Avedøre Kirkes menighedsråd har
ansat en ny præst. Det er Aske Emil
Olsen, der kommer fra en stilling
som sognepræst i Fanefjord kirke.

PRÆSTEINDSÆTTELSE

Aske bliver indsat som præst i Avedøre Kirke
søndag den 10. juni 2018 kl. 14.00.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært
ved en reception, hvor alle i menighjeden er
meget velkomne!

Kære Avedøre Kirke
Jeg hedder Aske og er 30 år. Jeg
er født og opvokset i udkanten af
Næstved i en gammel landsby,
der hedder Appenæs. Efter gymnasiet og et sabbatår, der flyttede jeg til København for at læse
teologi. Under min studietid var
jeg aktiv i det studenterpolitiske
og studiemiljøopbyggende tiltag
ud fra den holdning, at man har
et medansvar for det sted, hvor
man befinder sig, og derfor er
man nødt til at engagere sig.
Jeg blev ordineret i sensommeren 2016, hvorefter jeg startede i
mit første embede i Fanefjord og

ansætte Jan Sunke, som allerede
er rigtig godt i gang. Jan har en
meget bred regnskabsmæssig viden og erfaring, så sammen med
hans venlige og vindende væsen
skal vi nok få et godt samarbejde.
Menighedsdag den 26. august
På denne dag inviteres hele me-

Bogø pastorat. Her har jeg været
præst i 20 måneder.
Jeg blev præst, fordi jeg gerne vil arbejde med mennesker
i alle aspekter af det levede liv,
de glædelige stunder såvel som
de sorgfulde. Jeg finder også alsidigheden attraktiv i arbejdet
som præst, hvor man er spændt
ud imellem afholdelse af gudstjenester, undervisning, samtaler, sjælesorg, organisatorisk
arbejde i samarbejde med menighedsråd, kirkens ansatte og
frivillige. Alt der arbejder på at
nedbryde den afstand, der kan

nigheden til at mødes med menighedsrådet, hvor vi gør status
over den forløbne periode. Desuden informeres der om opgaverne i menighedsrådet med henblik
på det kommende opstillingsmøde til menighedsrådet i september. Her vil I få mulighed for at
tage stilling til, om menigheds-

være imellem mennesker, ser
jeg som forkyndelse, hvad end
det er højmessen, sjælesorgssamtalen, sangaftenen eller noget helt andet, for vi mennesker
er nødt til at forholde os til hele
skaberværket hele ugen og ikke
kun være kirke om søndagen.
Og det er netop noget af det,
som Avedøre Kirke er god til.
Kirkes profil, udstråler en kirke
med oprigtig glæde og vilje til
det at være en levende kirke, og
jeg glæder mig til at blive en del
af menigheden og starte i det
nye embede.

rådsarbejde er så interessant, at
det er noget, I kunne tænke jer
at stille op til.
Jeg vil ønske alle i vores kirke en
dejlig sommer(ferie) med en forhåbning og en tro på, at vi ikke
kun vejrmæssigt går lysere og
varmere tider i møde.
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DER ER FEST OVER PINSEN

Af Birgitte Jeppesen

” Pinsen handler om at

bryde vanetænkning,
sprænge grænser, og
om at blive kastet ud i
livet på ny.
Jeg kender en dreng på 4 år, som
engang, hvor vi var ude at gå en
tur – og det begyndte at regne,
stoppede op, og med stor alvor
så han på mig og pegede: hvorfor er der pletter på fliserne?
Jeg forklarede ham, at det regnede og kunne have fortsat ud
i en længere forklaring om økosystemet, om hvordan regnen
kommer fra skyerne og vander
blomsterne, så de kan gro og
give ilt til luften, som vi kan indånde osv. osv.
Men det, der var fantastisk ved
spørgsmålet, var den forundring,
der lå bag det. Drengen så pletterne, der bredte sig på fliserne
som noget helt nyt, og han undrede sig.
I pinsen srænges grænserne
Pinsen handler om at bryde vanetænkning, sprænge grænser,
og om at blive kastet ud i livet
på ny.
Vi er vant til rigtig meget. Der
skal rigtig meget til for at overraske os. Ja, vi forventer at ting
er som de plejer, at mennesker vi
kender er, som de plejer at være.
Vaner er bekvemme. Men de er
også farlige. I vanerne kan vi
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hurtigt holde hinanden fast, ”Du
siger altid”, tænker vi om hinanden – eller ”du gør aldrig”. Et
skænderi, f.eks. kan næsten ikke
undvære de to ord, aldrig og altid.
Pinsen er nyt liv
Når det hedder sig at pinsesolen
danser – så er det – udover at
det også er en undskyldning for
at feste til de lyse timer – også at
solen ser anderledes ud, end den
plejer. Den danser. Den kommer
med nyt liv til os.
For pinsen handler om Ånd, og
Ånden kan ikke bindes af vaner.
Den bevæger, hvor den er.
Hvis solen rigtigt dansede, ville
man nok blive meget forskrækket, men man ville også spærre
øjnene op i undren og le, som da
pinseunderet i sin meget billedrige beskrivelse kom med sine

ildtunger og satte sig på hver af
disciplene.
Gud kom med sin blæsebælg
Med lyd og lys og kraft kom Ånden og fik disciplene til at spærre
øjne og ører op.
Disciplene sidder bag lukkede
døre i Jerusalem, gemt inde bag
murer og er kørt fast. Og hvor de
sidder der og er allermest modløse og forladte, så kommer Gud
med sin blæsebælg, puster sit
åndedræt ind i disciplenes liv, så
de går ud i verden og fortæller
om den Gud, de selv har erfaret.
Hvor de før var mundlamme og
fastkørte, kunne de pludselig fortælle videre, hvad de havde set
og hørt, på en måde så mennesker faktisk forstod dem.
Det er længe siden, og Jerusalem
er langt væk. Og vi kan spørge

2. PINSEDAG I DET FRI
PINSEN VISES I
KIRKENS ALTERTÆPPE
Avedøre Kirkes smukke altertæppe forestiller den første pinse, hvor de 12 disciple
modtager tunger af ild. Man
ser ser også duen, som Helligåndens symbol foroven.

Festlig 2. pinsedagsgudstjeneste i Strandmarkskirken
Strandmarkskirken var i år vært ved den fælles 2. pinsedags-gudstjeneste. Kirkestolene var rykket i på pladsen foran
kirken og alle fire kirker stillede med præster til en prædiken,
der tog udgangspunkt i et maleri, som var kreeret af hver kirke.
Inge Lund talte om tro og korset og pinsen ud fra et maleri,
som menigheden i Avedøre havde sat deres fingeraftryk på.
Strandmarkskirkens festlige gospelkor, Trinity, underholdt med
flere sange og satte stemningen i vejret. Det var en dejlig og
solrig gudstjeneste i det fri.

Altertæppet er kreeret af Ulrik
Røssing og vævet af billedvæver Mette Røssing.
Tæppet blev færdigudført i
1977 og har siden prydet kirkerummet.
hinanden om pinsen sådan rigtig
kan være gældende for os. Vil
Gud også her bryde vanetænkning og fastlåshed, så ordet tænder ild og gør levende og nyt?
Eskimoerne siger: Floden danser
under isen, hvor bundfrossen alting end ter sig på overfladen.
Vi er ét med Gud og verden
Må vi som kirke altid bede om
pinseånd, så murene, der adskiller og låser os fast i vanetænkning og steotypiseringer af
hinanden, bliver væltet, og isen
blive brudt, så vandene kan flyde
sammen.
Der er bryllupsfest over pinsen.
Sammensmeltning. I pinsens
Ånd erfarer vi, at vi er ét med
verden – altså også den udenfor
kirkens port - og ét i den Gud,
der puster liv i os allesammen.
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KIRKEN STILLER INGEN

Af Sidsel Leth Svensson

Interview med Bo Stuhr
Svensson
Avedøre Kirkes nye formand for
menighedsrådet hedder Bo Stuhr
Svensson. Men det lå ikke i kortene, at den unge adjunkt skulle blive aktiv i kirken, da han tilbage i
1975 blev ansat på Avedøre Gymnasium. ”Dengang nåede jeg ikke
længere end til Blytækkerporten
2, der er gymnasiets adresse. Og
jeg kiggede aldrig over mod kirken,” fortæller Bo, der siden 2001
også har boet i Avedøre.
Det var Inger Godsen som i 2010
åbnede Bos øjne for Avedøre Kirke. Inger havde været sekretær
på gymnasiet og fortalte Bo om et
lille engelskhold, som hun havde
i kirken.
”Vi talte om, at jeg har læst en
masse på engelsk, men ikke var
særlig god til at tale det. Hun forslog, at jeg kom derhen og siden
har engelskgruppen været en
slags helle for mig. Vi taler om
teksterne og fortolker dem ud
fra den store erfaring, der findes
i gruppen. Det har ganske enkelt
været fortryllende. Dog kan gruppen en gang imellem være ret
stride i al deres kærlighed.”
Der gik ikke længe før engelskgruppen også lokkede Bo med til
Kirkens gudstjenester. Det blev
han glad for - så glad at han sagde
ja, da han i 2012 blev forslået at
stille op til menighedsrådet, hvor
han siden har været medlem.
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Tilbage til folkekirken
Bo var slet ikke medlem af folkekirken, da han begyndte at komme i her.
”I 1974 meldte jeg mig ud af folkekirken og I 2011 meldte jeg
mig ind igen,” fortæller Bo og
forklarer hvorfor. ”Tilbage i 74
kunne jeg ikke forstå, at kirken
ikke per definition altid holdt
med de fattige og de undertrykte
og gjorde noget for dem. Både i
Danmark, men også ude i verden
fx i forhold til Vietnam krigen og
Sydafrika. Så oplevede jeg her i
kirken, at man rent faktisk arbejder med de svageste og også i
høj grad støtter og involverer sig
i projekter ude i den store verden.”
Bo havde dog en overvejelse
mere, da han i 2011 kom tilbage
som medlem af folkekirken. Han
deltog som nævnt i en konversationsgruppe, der havde til huse i
kirken og han var begyndt at gå
til kirkens gudstjenester sammen
med gruppen. ”Og man kan jo
ikke være bekendt at gå til gudstjenester, synes jeg, hvis man
ikke er medlem af firmaet, vel?”
påpeger Bo.

Kom som du er
Bo har absolut ikke fået kirke og
kristendom ind med modermælken, selvom hans mor er opvokset hos Indre Mission. Måske derfor finder han det befriende, at
man kan komme i Avedøre Kirke
uden at blive stillet til regnskab
for sin tro.
”Der ikke kommer nogen og spørger: på en skala fra 1-10 hvor
meget tror du? Da min far i sin tid
kom til min mors familie, fik han
tit spørgsmålet: Hvordan har du
det så med Jesus? Jeg ved ikke
om min far svarede det eneste
rigtige: Hvad rager det dig? Men
spørgsmålet får man heldigvis aldrig her. I stedet lyder det. Kom
som du er. Nyd det der er. Deltag
i det vi laver. Og engager dig på
det niveau som du nu har behov
og lyst til. Der er ingen i kirken
der stiller krav. Du bliver accepteret som du er. Der er ingen der
drømmer om at stille det spørgsmål, min far fik. Det er en kanon
styrke, som vi skal prøve at få
kommunikeret ud.”
Menneskelig samhørighed
En anden ting Bo sætter pris på i
kirken, er de mennesker som er

KRAV

STOR FÆLLESGUDSTJENESTE MED
GOD’S AMBASSADORS DEN 26. AUGUST KL. 10.30

her - ansatte, frivillige og dem
som lægge vejen forbi.
”Vi nærmer os noget banalt”, siger han, ”men jeg synes, der er
så mange flinke og venlige mennesker i Avedøre Kirke. Det betyder meget for mig i mit liv. Jeg
føler en form for samhørighed,
med de mennesker, der er her.
Og de stiller ikke de store krav.
Jeg kan få lov til at udfolde de
talenter jeg nu har.”
Bos talenter er udover vid, lune
og humor også et dybtfølt engagement i kirkens ve og vel. Det
kan både give sig praktiske udslag i fx at afløse ved tirsdagens
tænkepauser, når der pludselig
er to præster som stopper samtidig, men ikke mindst i at kæmpe stålsat for kirkens interesser.
Der skal være plads til kaldet
”I kirken taler man meget om
præsternes ”skal” og ”kan” opgaver,” fastslår Bo. ”Skal” opgaverne er fx gudstjenester,
dåb og begravelser, mens ”kan”
opgaverne er alt det andet. Det
jeg kalder ”kald” opgaver. Alt
det, der gør kirken til en levende
kirke. Det skal der være tid til
- og derfor har jeg meget ihærdigt arbejdet på at bevare den
halve præstestilling, som nu i
et stykke tid har været vakant.
Jeg frygter, at vi nærmer os
en situation, hvor vore præster
tvinges til at koncentrere sig om
de 5 skal-opgaver for at undgå
yderligere stress og det, der er
værre.”
Om det lykkes, vil tiden vise.
Men menighedsrådets nye formand vil under alle omstændigheder og til enhver tid kæmpe
for kirkens interesser. Det bliver
spændende at følge.

I 2016 sang GOD’S AMBASSADORS kor til 2. pisedag i byparken.

Vi deler hus med en kirke, som
er meget forskellig fra, hvad vi
forbinder med en almindelig folkekirke. De har en anden musiktradition, ber på en anden måde
og også ofte på et andet sprog
end dansk, ja, de kommer med
en hel anden kultur. Og alligevel
er vi under samme tag, og i samme kirke.
Derfor glæder vi os til en stor og
festlig fælles gudstjeneste, hvor

vi markerer at kirken er mangfoldig og har mange udtryk. Men
at vi tror på samme Gud og er
én og samme kirke.
Alle er velkomne til den fælles
gudstjeneste søndag den 26.
august kl. 10.30.
Vi bringer det bedste fra begge
traditioner, og det er en perfekt
anledning til at få hilst ordentlig
på hinanden.

HØSTFEST I AVEDØRE D. 1. SEPTEMBER
I år ligger årets høstfest for alle
i Avedøre lørdag den 1. september.

kasseløb. Sidste år hjembragte
kirkens præster førstepræmien,
så denne skal naturligvis forsvares!

Avedøre Kirke er en aktiv deltager i denne årlige fest. Programmet er endnu ikke fastlagt, men
kirken vil helt sikkert være med
på pladsen med ”Date en præst”,
hvor alle kan få en snak med en
præst i den røde sofa. Vi vil også
have et loppemarked, og Cafe
Hjertetræet vil sælge mad.
Inde i kirken bliver der aktiviteter
for børn, og kirkens pigekor vil
synge fra scenen på festpladsen.
Vi skal selvfølgelig også deltage i
det vilde ræs: høstfestens sæbe-
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NY REGNSKABSFØRER
Jan Sunke er vores nye regnskabsfører og en mangefarvet personlighed. Han begyndte i kirken 1.
maj og skal arbejde her to gange om ugen. Jan skal
primært tage sig af regnskab, budget og løn.
Af Rikke Strandgaard

Hvis nogen tror at regnskabsførere nok hører til den lidt grå og kedelige type hvis yndlingslæsning
er exell-ark, må de revurdere deres holdning ved mødet med Jan.
Det første jeg bemærker ved Jan,
da jeg skal interviewe ham, er udover den varme og mildhed han
udstråler et mangefarvet hjemmelavet plastikarmbånd han har
på. Jeg får aldrig spurgt ham, men
tænker at det må være et af hans
børn, der har lavet det. Og Jan er
på mange måder mangefarvet.
Hans liv og karriere har været
fyldt af økonomi og tal, men ligeså
meget af børn og idræt.
Et langt arbejdsliv
Jan begyndte sit arbejdsliv med at
stå i lære i en bank, fortsatte med
Niels Brock, tog HD i regnskab og
blev regnskabschef i Københavns
Havn i 20 år. Derefter havde han
10 herlige år på Gisselfeld slot,
hvor han ikke kunne nøjes med
at sidde med regnskaberne, men
startede et julemarked op, som
den dag i dag er en kæmpe succes.
Han har arbejdet i Ældresagen og
været økonomichef i Bibelselskabet i 5 år. For nogle år siden tog
han springet og blev selvstændig,
men sådan et arbejde et svært at
begrænse tidsmæssigt, og når Jan
samtidig er far til fire, søgte han et
mindre tidskrævende job. Og her
kom Avedøre Kirke ind i billedet.
Avedøre Kirke er perfekt
”Det passer mig bare så godt med
et job med ikke så mange timer,
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så jeg kan være der for mine
børn, og fx ikke skulle arbejde om
aftenen,” siger Jan og smiler, ”og
så kan jeg rigtig godt lide kirken
her, både de folk der er her, som
har taget så godt imod mig.”
Hus, børn og ferier
Jan bor i Solrød i et dejligt rækkehus med de to yngste af sine
fire børn, hvor han bl.a. nyder
at være tæt på en dejlig strand.
Han elsker at rejse på ferier med
børnene og især Sydfrankrig er
et yndet feriemål. Han har også
sommerhus på Lalandia i Rødby.
10 gange maraton
Når Jan ikke arbejder med tal eller er sammen med sine herlige
børn, løber og cykler han. Han
har i sit liv løbet ti maraton og
cyklet Sjælland rundt fire gange,

hvor han nu ”bare løber jævnligt,
men tæller dog kilometer.”
Socialt arbejde
For at det ikke skal være nok med
Jans mangefarvede facetter, er
han også aktiv i bestyrelsesarbejdet i to forskellige sociale organisationer. Den ene er ”Gadens
børn,” som er en forening som
hjælper forældreløse og hjemløse
børn og unge i Indien. Den anden
er ”Værestedet Hellebro”, som er
et værested for hjemløse unge
mellem 15-30 år, der holder til i
Store Kongensgade.
”Jeg er meget glad for at lave
noget socialt arbejde, som i den
grad giver mening,” afslutter Jan.
Og vi glæder os over at han er
kommet her til kirken – og byder
ham hjertelig velkommen!

MUSIK I GÅRDEN

Af Wents Reinbergs

” Velkommen til

”musik i gården” i
Avedøre Kirkes gård.
Det finder sted 8. juni
og 17. august kl. 18.00.

”Brown & WhoKnows” og
GRILL i Avedøre Kirke
Fredag den 8. juni kl. 18.00 er
der igen en enestående mulighed for at opleve Avedøre Kirkes
arrangement Musik i Gården!
Denne gang er der udendørskoncert med lokalbandet ”Brown &
WhoKnows” fra Avedøre. Der er
gratis adgang.
”Brown & WhoKnows” med
ny besætning
Guitaristen Kenneth Hunarius og
trommeslageren Jan Brown har
begge spillet i Avedøre kirke. Nu
er besætningen skiftet igen. De
har fået flere dygtige musikere
med, så som Henrik Jørgensen
og søstrene Rebecca Larsen og
Tatjana Mørk Larsen.
De spiller alle i andre bands, men
deler glæden ved den akustiske
musik og hygger sig med at spille
sammen. Deres repertoire er en
bred vifte af både engelsksproget
og dansk musik, som mange kan
synge med på. Bandet håber, at
alle får en hyggelig eftermiddag
sammen.
Musik i Gården
Ved Avedøre kirkes arrangement
Musik i Gården tilbydes publikum

delikatesser af forskellig art. Til
udendørskoncerten med ”Brown
& WhoKnows” vil der være mulighed for at købe hjemmelavet
grillmad for 20,- kr. samt øl og
vand for 15,-kr. allerede fra ca.
kl. 17:30.
Tidligere har der været udendørskoncert med jazzbandet fra
Hvidovre ”Bunk Brothers”, kosmisk country med ”Three Bills”,
Bob Dylan sange med bandet
”Dylan in Love”.
Overskuddet fra salget går til
sognets Menighedspleje.

Det næste ”Musik i gården” arrangement kommer den 17.
August og der står sømandsmusik på programmet.
Velkommen til Kirken
Alle medvirkende og arrangører
håber, at rigtig mange vil finde
vej til koncerten for at se og høre
bandet.
Musik i gården er samtidig en
enestående mulighed for at opleve og blive kendt med Avedøre
Kirke på en venlig og indbydende
måde.
Der er gratis adgang!
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JUNI KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Søndag d. 3.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 4.

12.00 Sangforeningen Morgenrødens sommerafslutning

Tirsdag d. 5.

09.15 Tænkepause

Onsdag d. 6.

10.30: Sygruppen holder sommerferie, 14.00 Sorggruppen,
15.00: Børnekor - sidste gang inden sommerferien, 17.00 Gud og Grill

Torsdag d. 7.

10.30 Babysalmesang

Fredag d. 8.

17.00 Musik i gården - Brown & Who Knows spiller

Søndag d. 10.

14.00 Højmesse, præsteindsættelse af Aske Emil Olsen

Tirsdag d. 12.

09.15 Tænkepause, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdg d. 13.

14.00 Sorggruppe

Torsdag d. 14.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave

Søndag d. 17.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Tirsdag d. 19.

09.15 Tænkepause, 18.00 Cafeforeningen - Middelhavet rundt

Torsdag d. 21.

10.30 Babysalmesang, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården
17.00 Fyraftensmøde om diakoni

Søndag. d. 24.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Tirsdag. d. 26.

09.15 Tænkepause

Onsdag. d. 27.

14.00 Sorggruppen

Torsdag d. 28.

13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

JULI KALENDER
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Søndag d. 1.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Tirsdag d. 3.

09.15 Tænkepause, 09.30 Sommerkirke

Onsdag d. 4.

14.00 Sommerkirke

Søndag d. 8.

10.30 Højmesse ved Aske Emil Olsen

Tirsdag d. 10.

09.15 Tænkepause

Søndag d. 15.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Tirsdag d. 17.

09.15 Tænkepause

Søndag d. 22.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Tirsdag d. 24.

09.15 Tænkepause

Søndag d. 29.

10.30 Højmesse ved Lene Skovmark

Tirsdag d. 31.

09.15 Tænkepause
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AUGUST KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Onsdag d. 1.

10.30 Sygruppen

Søndag d. 5.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Tirsdag d. 7.

09.15 Tænkepause, 10.00 udflugt for børnefamilier med Menighedsplejen

Onsdag d. 8.

10.30 Sygruppen, 14.00 Sorggruppe

Torsdag d. 9.

14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave

Søndag d. 12.

10.30 Højmesse ved Aske Emil Olsen

Mandag d. 13.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 14.

09.15 Tænkepause, 10.30 Gruppekontaktmøde, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 15.

10.30 Sygruppen

Torsdag d. 16.

10.30 Babysalmesang

Fredag d. 17.

17.00 Musik i gården

Søndag d. 19.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Mandag d. 20.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 21.

09.15 Tænkepause

Onsdag d. 22.

10.30 Sygruppen, 14.00 Sorggruppe, 15.00 Børnekor

Torsdag d. 23.

10.30 Babysalmesang

Søndag d. 26.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen og Gods Ambassador,
12.00 Menighedsmøde

Mandag d. 27.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 28.

09.15 Tænkepause

Onsdag d. 29.

10.30 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Introaften for minikonfirmander,
18.00 Avedørekoret starter op med sommerfest

Torsdag d. 30.

10.30 Babysalmesang

Fredag d. 31.

1830 Cafeforeningens sensommerfest

Af og til er der ændringer i kalenderen. På kirkens hjemmeside opdateres vores aktiviteter løbende. Kig
forbi: www.avedoere-kirke.dk
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SPÆNDENDE SOMMERKIRKE
DEN 3. og 4. JULI
Hygge og fællesskab, Klosterliv, Sejltur på Roskilde fjord, Frokost
på Saga Fjord, Spændende saxofonist og middag i præstens have
Lyder ovenstående tillokkende,
så er det sandelig også meningen. Det er alt sammen ingredienser i Avedøre Kirkes sommerkirke i år. Sommerkirken løber,
ligesom de senere år, over to
dage, nemlig tirsdag den 3. juli
og onsdag den 4. juli.
Tirsdag er turdag
Tirsdag bliver en turdag. Vi begynder dagen i kirken med tænkepause og kaffe kl. 9.15. Derefter
kører vi med bus til Roskilde, hvor
vi først skal besøge og have en
rundvisning på Roskilde Kloster. Vi
bliver kl. 11 vist rundt i Klosterkirken, Den Røde Stue, Riddersalen
og Brahestuen. Derudover er der
mulighed for at gå en tur i klosterhaven eller side og nyde den.
Efter klosterbesøget kører vi med
bus ned til fjorden og lægger fra
kaj kl. 13.30 med det hyggelige
skib Sagafjord. Her indtager vi
en lækker frokost, mens vi sejler rundt i fjorden, forhåbentlig
i dejligt solskinsvejr. Tilbage på
Roskilde havnekaj kan man købe
en is eller en kop kaffe.
Onsdag med musik
Dagen efter om onsdagen mødes
vi kl. 14 i kirken, hvor der vil være
koncert og foredrag med saxofonisten Jan Harbeck. Jan Harbeck
vil spille solonumre på saxofonen
og fortælle om sin musik og tankerne bag den. Han vil komme
ind på sit forhold til tro, kirkerummet og salmerne. Efter foredraget/koncerten drikker vi kaffe
sammen. Kl. 18 mødes vi i sognepræst Birgitte Jeppesens have,
hvor vi vil indtage en herlig mid-

12

dag, hygge os og synge sammen.
Pris og tilmelding
Hele denne sommerkirke koster
kun 300 kr. Drikkevarer til fro-

kost og middag er dog for egen
regning.
Køb billet hos kordegn Nathalie
Bianco frem til 22. juni.

OM SAGAFJORD

Sagafjord er en berømt sejlende restaurant som udgår
fra Roskilde fjord.
Vi sejler gennem det sjællandske landskab med bakker, marker, kirkespir, blå bølger, fugle og høj himmel. Og
så spiser vi en lækker frokost
undervejs!

SAGAFJORDS FROKOST
• Marineret modnet høstsild med rødløg, kapers og karrysalat.
• Fiskefrikadelle med røget laks & grov remoulade.
• Spinatsoufflé toppet med friskost, små hjemmebagte tomater, og sprød saltet tang.
• Skiver af rosastegt ungdyrfilet af Freygaard kvæg. Hertil peberrodscreme & syltet rødløg.
• Økologisk brie m/nødder, bær & grønt.
• hjemmebagt brød & smør.

HVEM ER SAXOFONISTEN JAN HARBECK?
Siden han i 2008 udgav den første plade i eget navn, har Jan
Harbeck været blandt landets
mest anerkendte musikere, og
han har spillet koncerter over
hele verden.
Kirkekoncerter
Rundt i Danmark har han desuden i de seneste år spillet en
lang række kirkekoncerter, og
han vil komme ind på den betydning, kirkerummet har på ham
og hans musik, ligesom han vil
fortælle om sit forhold til tro, kirken og salmerne. Under sin konservatorietid i Aalborg begyndte
han at synge i kirkekor, og her
fik han et dybere forhold til den
danske salmesang.
Livsmod
Vi vil høre om livsmod, og hvad
der driver ham til at komponere
og spille musik i det hele taget.
Han søger gennem musikken at
nå ind til en nærhed og inderlig-

hed, og hvor trådene samles med
tilhørernes tilstedeværelse. At
kunne give det videre til andre,
som musikken rører i ham.
Det skal vi høre
Til koncerten vil man både kunne soloversioner af numre fra

Jan Harbecks plader og udvalgte
salmer, der har en særlig betydning for ham. Vi vil høre om Jan
Harbecks vej frem til hvor han
er i dag, både med musikken og
i sit private liv, hvor han er gift
med billedkunstner Ragnhild Joest Harbeck.
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TILLYKKE
TIL ÅRETS KONFIRMANDER
Inge Lund og Birgitte Jeppesen siger tillykke til vores mange konfirmander.
Her er nogle udpluk af de ord de unge fik med på vejen!

har skabt os. Derfor er
” Gud
vi, som vi skal være, ikke

perfekte for det tror jeg
ikke var Guds mening –
tænk hvis alle var perfekte,
hvor ville det være kedeligt
!!!!!!!!!

”

Ingen har nogensinde set
Gud, men Jesus er blevet
hans tolk – altså ham der
skal ”oversætte” Gud for
os, ham der skal forklare
os, hvem Gud er, og hvordan det er med Gud.

”
Ikke alle kan udrette store
ting, men vi kan alle gøre
små ting med stor kærlighed. For små ting gjort med
stor kærlighed vil forvandle
verden. Mother Theresa

”
Barmhjertighed betyder sådan set bare, at vi skal følge
hjertet som sidder her: i barmen, i brystet.

Vi hører så meget om andre kropsdele: om at vi skal
have rygrad, klarsyn, gode ben eller lækkert hår, men i
kristendommen er det først og fremmest hjertet her, det
handler om.
14

DET ER FOR BØRN
VI ER KLAR TIL NYE MINIKONFIRMANDER I AVEDØRE KIRKE
Når sommeren er ved at være på
held, kan vi i kirken altid glæde
os over, at så begynder børn og
unge at indtage kirken i større
målestok. Konfirmanderne begynder i september, og minikonfirmanderne ligeså.
Intromøde 29. august
Den 29. august er der introduktion for nye minikonfirmander og
deres forældre. Her vil børn fra
primært Frydenhøjskolens 3. klasser blive forberedt på, hvad det vil
sige at gå til minikonfirmand.
Fra kælder til kirketårn
Og hvad er det så? Det er et tilbud for 3.klassesbørn til at lære
deres lokale kirke at kende. I et
forløb på ca. ti eftermiddage i løbet af efteråret kommer børnene
rundt i hele kirken fra kælder til
kirketårn og rundt i Biblens fortællinger fra skabelsen til påskens
opstandelse. De lærer om, hvad
det vil sige at være kristen, bliver
fortrolige med kirken og udvikler

forhåbentligt et rart fællesskab.
De kommer på ture, sover en nat
i kirkens kælder, er med til at lave
egne gudstjenester og leger, hygger og har det sjovt.
Det er sognepræst Birgitte Jeppesen og kirkekulturmedarbejder
Rikke Strandgaard, der glæder
sig til at tage sig af de glade og
nysgerrige børn dette efterår.

GUD & LASAGNE
I EFTERÅRET 2018
Glæd jer til Gud & lasagne i
efteråret. Det bliver:
Onsdag d. 26. september kl. 17
Onsdag d. 31. oktober kl. 17
Onsdag d. 28. november kl. 17
Mandag d. 24. december kl. 13

GUD OG GRILL D. 6. JUNI KL. 17.00
Sommer, børn og fest
Avedøre Kirke byder som altid
til fest, og denne gang er det for
børn!!!
Gud og lasagne har været aflyst
et par gange i år, så derfor skal
vi rigtig kunne mærke den sædvanlige gode stemning fra Gud
og Lasagne den sidste gang inden sommerferien.
Det første af Jesus store tegn, der
fortælles om i Johannes Evangeliet er, at Jesus forvandlede vand
til vin til en bryllupsfest. Vi skal
ikke holde bryllup og nok heller
ikke forvandle vand til vin, men

vi skal feste og mærke hvor fantastisk glad man bliver, når der er
nogen at feste sammen med! Vi
varmer op til festen inde i kirken

og slutter i kirkens gård med flæskestegssandwich og dans. Gud
og lasagne er især for mindre
børn, men alle kan være med!
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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. Kører på nedsat blus.
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 Josefine Prüser 22 38 70 41.
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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

DANSK/ SVENSK KONCERT I KIRKEN
Sangvinerne, Häljarpskören og Big Bandet ”Swing & Sweet”
besøgte Avedøre Kirke i april

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

Den 19. april lyttede vi i Avedøre Kirke til en dejlig koncert
med koret "Sangvinerne" fra
Brøndbyøster. De havde inviteret til festival med det svenske
"Häljarpskören" og Big Band´et
"Swing & Sweet" fra Skåne.
Det var dejligt at lytte til - ny
musik og kendte toner. Vi kunne
ikke undlade at nynne med, og
vi nød meget denne eftermiddag.
De to dirigenter Lars Ahlinder og
Ann Dybdal Eriksen gjorde et godt,
professionelt indtryk og fik kædet
alle disse sangere og musikere
sammen i en dejlig samklang.
På flygelet spillede vores egen
organist Karin Bech også sammen med Swing & Sweet - og
sammen med korene.

Tak til alle der hjalp
En stor tak skal lyde til personalet i Café Hjertetræet og Menighedsplejen ved Avedøre Kirke

for en lang og dejlig dags kulinariske oplevelser for alle de medvirkende.
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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.

SPAR PENGE
KLIPPEKORT TIL 11 GANGE DAGENS RET KUN: 500 KR (stor ret)/ 350 KR. (lille ret)

CAFÉFORENINGEN
INDBYDER

STØT
CAFÉFORENINGEN
HJERTETRÆET

MIDDELHAVET RUNDT
19. juni kl. 18.00
• Vi tager en tur rundt om
Middelhabet. Vi smager på
vin og hører lidt historie.

Meld dig ind
Caféforeningen er en hyggelig
forening, hvor samværet er i
højsædet.

SENSOMMERFEST
31. aagust kl. 18.00
• Middag: rejecocktail, oksesteg og frugt med råcreme.
• Efterfølgende sang og dans.

Billetter kan købes i caféen. Billetter kan købes i caféen.
• 90 kr. for medlemmer.
• 120 kr. for medlemmer.
• 120 kr. for ikke-medlemmer. • 150 kr. for ikke-medlemmer.

Som medlem får du en række
arrangementer til medlemspris
- ikke-medlemmer betaler mere.
Som medlem af Caféforeningen har du indflydelse på det
kulturelle og underholdningsmæssige program, der sættes
for året.
Medlemskab af caféforeningen
koster 130 kr om året.
Henvendelse:
til Henning Johansen:
Tlf.:24 24 42 06
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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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UNGE PIGER I BARINGO

Af Marie Bang
I det fattige Baringo distrikt i det
nordvestlige Kenya er der mangel
på viden blandt unge om kroppens udvikling og om at passe på
sig selv.

I Avedøre Kirke samler vi ind til forskellige velgørende formål hver
søndag i forbindelsen med højmessen, den såkaldte kollekt. Et nyt
tiltag er, at vi samler ind til unge fattige piger i Baringo i Kenya.
Vi har bedt Marie Bang, som har foreslået menighedsrådet denne
indsamling, at skrive lidt om hvorfor det er vigtigt at støtte disse
unge piger.

Piger er udsatte
Mange unge piger bliver utilsigtet gravide, dropper ud af skolen
og tvinges til ægteskab. Nogle
får ulovlig abort som kan berøve dem livet. Ulovlig omskæring
finder sted. Lærerne har ikke undervist i emnet og mangler materiale.
Undervisning hjælper
Igennem Ngo'en Periamma har
jeg i februar 2017, som pensioneret sundhedsplejerske, medbragt
undervisningsmateriale og sammen med lærerne i folkeskolen og
gymnasiet undervist i den mentale og fysiske udvikling, pubertet,
seksualitet, graviditet og kønssygdomme. Jeg har trænet lærerne
i inddragende undervisning, anvendt anonym postkasse, så ele-
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Foto: Marie Bang underviser

verne kommer til orde. Lærerne
er nu klædt på til at varetage undervisningen med fuld opbakning
fra skoleledelsen. Det skal være
en fast del af skemaet. Lærerne vil
gerne videreføre det til andre skoler i distriktet. Siden jeg har været
afsted, er ingen piger droppet ud

af gymnasiet, og der er åbenhed
omkring ulovlig omskæring.
En fremtid for unge i Baringo
Igennem oplysning kan vi positivt
være med til at påvirke og ændre
livet og fremtiden for unge i Baringo Distriktet.

