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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.

Goddag
I november holdt vi suppleringsvalg til menighedsrådet. Her blev
Henriette Zangenberg-Dam, Kim
Milvang-Jensen og Lisa Kjær indvalgt. For alle tre gælder det, at
de brænder for Avedøre Kirke,
hvilket allerede har manifesteret
sig i, at de er udpeget til vigtige
opgaver i menighedsrådet. Henriette er ny næstformand, Lisa
ny kontaktperson og Kim er blevet ny bygningsansvarlig. Bjarne
Jørgensen fortsætter som kasserer, og undertegnede blev valgt
som formand.
Farvel og tak
Vi har tidligere måtte sige farvel
til Christina Seersholm, som i flere
omgange trofast har hjulpet os
som vikar for først Birgitte, men
siden også for Ida, da hun var
syg. Vi har været rigtig glade for
at kunne trække på Christina, og
takker hende hermed.
Vores præst, Ida Kongsbak, gennem godt 20 år stopper nu for
at gå på en velfortjent pension.
Det bliver et stort tab for Avedøre Kirke. Ida er nærmest blevet
en institution. Som daglig leder
ved hun ”alt”, hvad der sker i
kirken. Hendes mangeårige erfaring gør, at vi alle siger: Spørg
Ida! Med Ida på pension sker der
et stort videns- og erfaringstab.
Det kan desværre ikke undgås,
at dagligdagen i den første lange tid bliver mærkbart besvær-

liggjort, når vores opslagsværk
ikke længere som et lyst lyn farer
omkring i kirkens gange parat til
at hjælpe og svare på alle mulige
spørgsmål. Men vore egne besværligheder må naturligvis ikke
overskygge det rimelige i, at Ida
får et velfortjent otium, hvor der
vil være tid og lejlighed til at fare
land og riger rundt. Så tak Ida
for din store indsats gennem alle
årene.
Vi markerede Idas overgang fra
flittig præst til aktiv pensionist
ved en reception søndag den 25.
februar efter Idas sidste gudstjeneste i Avedøre Kirke.
Og mere tak
Henrik Birlis har som formand
siden november gjort et godt
arbejde. Det samme har Susanne Brixum, der har ydet en stor
indsats for, at præsteboligen på
Kærgårdsvej blev færdig ultimo
december, så Birgitte kunne tiltræde sin fuldtidsstilling den 1.
januar. Karen Margrethe Blichfeldt skal også have tak for sit
arbejde som næstformand.
Nyt om præsterne
I præsteboligen på Ørumvej arbejdes der på, at Inge og familien
snarest kan flytte ind, hvorefter vi
går i gang med en renovering af
Avedøregårdsvej, så den kan stå
klar til vor nye præst den 1. juni.
Efter den 1. marts har vi kun 2
fuldtidspræster mod normalt 3
fortsættes

IDAS FESTLIGE FARVEL

Søndag den 25. februar sagde Ida Kongsbak farvel til Avedøre Kirke. 250 mennesker var mødt op for
at deltage i den festlige afsked.
og ½ præstestilling. Foreløbig
er fuldtidsstillingen opslået, og
den kommende tid bliver meget
spændende med læsning af ansøgninger, udvælgelse af kandidater til prøveprædikener og så
til sidst menighedsrådets endelige valg af vores foretrukne kandidat.

Menighedsrådets arbejde
Stemmetallene til de vigtigste poster i menighedsrådet fordelte sig
således, at der i alle tilfælde var
tale om helt klare afgørelser med
et stort flertal til den valgte person. For mig at se vidner det om
et menighedsråd, som står meget
samlet. På den baggrund glæder

jeg mig ekstra meget til at stå i
spidsen for den løbende proces,
som bl.a. indebærer præstevalg.
Jeg ser frem til gode, saglige diskussioner, hvor vi i fællesskab kan
nå frem til de bedst mulige løsninger på de udfordringer, det hele
tiden er at drive en kirke. ”Foråret
så sagte kommer…”
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ENEVOLDSKONGEN ELLER
Himlen, enevoldskonge er han
over alt”.

Af Ida Kongsbak

” For mig er kristendom-

men ikke kvindeundertrykkende, tværtimod.
Det er et befriende budskab også for kvinder!
I vores familie kom præsten,
som havde døbt familiens to
børn, på besøg,
da familien bestod af far og
mor og Hakon
på 6 år og Majken på 4 år! Det
var spændende,
at ens dåbspræst
sådan
kom på besøg.
Det fik Hakon til
at tænke over
det der med,
at han var døbt
i Faderens og
Sønnens navn,
men hvad så
med
Moderen
og Søsteren? Det var godt tænkt
af drengen, at der var noget, han
ikke kunne få til at gå op!
Fra en patriarkalsk tid
Jeg tror ikke, vi kommer uden
om, at det gør noget ved os, at
kristendommen er opstået i en
patriarkalsk kultur! Der er utallige
billeder af Gud i Bibelen – de fleste er maskuline. Gud er far, Gud
er Herre, Gud er konge - endda
enevoldskonge, som det hedder
i Grundtvigs salme Lovsynger
Herren, vers 8:
”Herren, vor Herre han troner i
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Det er en fantastisk dejlig salme,
men jeg vælger den ikke særligt
tit, for det skurrer alligevel i mine
ører, at Gud er enevoldskonge –
altså han er den eneste, der har
ret til at bruge vold! og det skurrer i mine ører – og det ved jeg,
at det gør i mange andre kvinders ører, når det understreges
så stærkt, at Gud er Herre! Da
vi for år tilbage arbejdede med
målsætning for Avedøre Kirke,
blev det efter megen diskussion

forkastet, at der i målsætningen
skulle stå: I Avedøre Kirke har
vi Jesus som Herre! I stedet kom
der til at stå: Jesus er centrum
for alt det, der foregår i Avedøre
Kirke!
Sverige går foran
I Den Svenske Kirke, har man taget denne problematik alvorligt.
Så fra pinsen 2018 kan kirkens
præster vælge at sige: ”I Guds,
den treeniges, navn”, i stedet for
som vi siger det i Danmark: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn! Siger man: I Guds,

den treeniges navn, har Gud
ingen køn. Med denne formulering er Gud hverken mand eller
kvinde!
I Danmark er Den Svenske Kirkes tiltag blevet mødt med delte
meninger. Nogen mener, at det
er et vigtigt skridt, for at moderne mennesker kan tage kristendommen til sig, andre mener, at
det er et typisk svensk udtryk
for at være politisk korrekt, og
at man da ikke bare kan ændre i
traditionen!
Bibelen
taler
til i dag
Jeg
tror,
at
det er et vigtigt skridt, Den
Svenske
Kirke
tager. Vigtigt at
forstå at det Bibelske sprog har
sit grundlag i et
helt andet samfund end vores. Bibelen og
kristendommen
er blevet til i et
samfund, hvor
mænd dominerede og kvinder
helt klart var underordnet i forhold til mænd! Sådan er det ikke
i vores kultur, og sådan ønsker vi
ikke, det skal være.
Det fantastiske ved Bibelen, især
Det Nye Testamente, er for mig at
se, at nok er Testamentet blevet
til i et patriarkalsk samfund, men
der er så meget, der peger ud
over det patriarkalske, og viser
at kvinder har stemme og kræfter og muligheder. Det er jomfru
Maria, der føder Jesus. Gud er
Jesu far, men det er ikke Kongen,
som voldtager den unge kvinde.

DEN TREENIGE GUD
Det er den smukkeste og blideste
undfangelse, vi kan forestille os.
Helligånden overskygger Maria,
så hun bliver gravid. Og Maria
bekræfter, at hun er rede til at
blive mor til dette barn!
Det er en kana’anæisk kvinde,
der får overbevist Jesus om, at
han ikke kun er sendt til jøderne,
men til alle folkeslag (Matthæus
evangeliet kap. 15). I Johannesevangeliet fører Jesus en lang
teologisk samtale med en samaritansk kvinde – en kvinde som af
andre blev set som en prostitueret, fordi hun havde meget rod i
sit liv og nu levede sammen med
sin 5. mand. Hun bliver evangelist – altså en kvinde, der vidner
om Gud, som hun har mødt i Jesus. Det er også kvinder, der er
de første til at vidne om Jesu opstandelse påskemorgen.
Jesus vender magten
Jesus vender også helt op og ned
på magt og myndighed, når han
kan sige til disciplene: at det ikke
skal være hos dem, som det er
i samfundet, hvor kongerne udøver deres magt over mennesker.
Nej, blandt disciplene skal den
ældste være som den yngste, og
lederen som den der tjener. Og i
hele Jesu liv, var han den, som
tjener andre.

KONCERT I AVEDØRE KIRKE
TORSDAG DEN 19. APRIL KL. 15.00
Vi får besøg fra Sverige og Brøndbyøster
HÄLJARPSKÖREN kommer for at underholde os med nogle herlige
sange fra den svenske sangskat og Bigbandet SWING & SWEET
vil spille det bedste, de har lært. Alle er fra området syd for
Landskrona. Og de kommer også for at opleve Café Hjertetræets
dejlige smørrebrød. Deres dygtige dirigent er LARS AHLINDER.
SANGVINERNE ER 40 DYGTIGE SANGERE som vil synge deres
sange for os. De holder til på Kilden inde i Brøndbyøster, hvor
disse modne mennesker øver hver torsdag. Deres dirigent er den
dygtigt og meget inspirerende ANN DYBDAL ERIKSEN, som vi har
oplevet før og jeg får nogle gange lov til at akkompagnere koret
til forskellige arrangementer.
Disse 2 kor vil også underholde med sange, de synger sammen
Der er gratis adgang og der samles ind til Menighedsplejen.
Alt i alt skal det nok blive en skøn eftermiddag. Hilsen Karin Bech

Foto: For oven SWING & SWEET. For neden SANGVINERNE

For mig er kristendommen ikke
kvindeundertrykkende,
tværtimod. Det er et befriende budskab også for kvinder, og kan vi
som kirke være med til at fjerne hindringer for, at det budskab
høres, så lad os endelig gøre det,
og ændre ved formuleringer, som
Den Svenske Kirke nu åbner muligheder for!!!

5

GLOBAL FORTÆLLER

Af Sidsel Leth Svensson

” Det kan godt være at

man ser forskellig ud og
har forskellig baggrund,
men unge i hele verden
har de samme drømme
om et godt liv.
Astrid Lund er opvokset med
Avedøre Kirke. Hun er sognepræst Inge Lunds datter og har
gennem sin barndom og ungdom
været en aktiv del af kirken. Netop nu er hun global fortæller for
Danmission.
Hvad er en global fortæller?
En global fortæller er en ung dansker, der bringer fortællinger fra ét
af Danmissions projekter tilbage til
Danmark. Astrid forklarer: ”Det er
et projekt Danmission har hvert
år. De ansætter fire danske unge
til at tage ud at rejse en måneds
tid til et andet land. De fire er
ude for at se og opleve landet og
mærke kulturen. Og også for at
besøge de lokale projekter Danmission har.”
De seneste tre år har de globale
fortællere besøgt Cambodia. De
rejste ud i sommeres og brugte efteråret til at rejse rundt i Danmark
og fortælle om deres rejseoplevelser og Danmmisions projekter. Nu
i foråret besøger de konfirmander
over hele landet sammen med
unge fra Cambodia, der deler deres livshistorier, tro, håb og drømme med konfirmanderne. Også
Danmissions skovprojekt i Prey
Lang er i fokus.
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Foto: Astrid Lund sammen med Chenny fra Cambodia. De rejser i foråret Danmark
rundt og fortæller om Cambodia og Danmissions projekt i Prey Lang.

Prey Lang – it’s our forest too
Danmission arbejder over hele
verden med fattigdomsbekæmpelse, kirkeudvikling og dialog. I
Cambodia handler Danmissions
hovedprojekt om at bevare regnskoven og derved livsgrundlaget
for en halv million mennesker.

gen. Til gengæld er politiet passive, når det handler om at stoppe
træfældningen. Danmission har
derfor sammen med Københavns
Universitet udviklet en app, som
lokale aktivister kan bruge til at
bringe information om træfældningen i Prey Lang frem i lyset.

”Der er en regnskov i Cambodia,
der er ved at blive fældet - Prey
Lang skoven,” fortæller Astrid.
”Den var engang på størrelse
med Sjælland, men en stor del
af skoven bliver bid for bid fældet ulovligt, og træet bliver solgt
til udlandet med regeringens
accept, fordi der er meget korruption i landet. Det ødelægger
livsgrundlaget for alle de mennesker, der lever af skoven.”

Konfirmanderne opfordres til at
bakke op om arbejdet omkring
Prey Lang skoven ved at ”like”
Prey Lang projektet på Facebook:
www.facebook.com/PreyLang.
Denne opfordring gives hermed
videre til hele menigheden i Avedøre. Man kan også støtte projektet på MobilePay: 41 999 326.

Selvom træfældningen er ulovlig, ligger det langt fra øverst
på myndighedernes dagsorden i
Cambodia at forhindre den ulovlige træfældning - tvært imod.
Astrid oplevede fx at blive stoppet af politiet på vej ud til skoven,
fordi ordensmagten ikke ville risikere, at de unge danskere kom
for at rapportere om træfældnin-

Indtryk fra Cambodia
Cambodia ligger på den anden
side af jorden og mødet med en
helt fremmed kultur har gjort
stort indtryk på Astrid. Hun fortæller: ”Noget af det, der gjorde
størst indtryk på mig i Cambodia,
var fortællingerne om Pol Pot og
De Røde Khmerer, og at de forfærdelige ting fandt sted for kun
40 år siden. Jeg havde hjemmefra
en forestilling om, at det havde
præget landet sindssygt meget,

og så kom jeg derned og mødte
bare de sødeste folk. Vi besøgte på et tidspunkt torturfængslet
Toul Sleng, som nu er et museum. Jeg var lige ved at besvime
over de historier, jeg fik derinde.
Kontrasten til dengang og nu,
hvor landet bare er et rart og
hyggeligt sted er vildt stor.”
Når Astrid og hendes makker
Channy fra Cambodia fortæller
konfirmanderne om Cambodias
historie bruger de bl.a. fortællingen om Channys bedsteforældre.
”De blev tvunget til at blive gift
med hinanden, fordi Pol Pot ville have at der skulle fødes flere
børn,” forklarer Astrid og fortsætter. ”Konfirmanderne laver så en
øvelse, hvor de bliver stillet over
for hinanden på to rækker. Den
de står over for, skal de forestille
sig at blive tvunget til at gifte sig
med. Vi prøver at give dem en
følelse af, hvordan det har været
at leve under et kommunistisk
styre, hvor man slet ikke havde
noget at sige.”
Drømme om et godt liv
Astrid oplever, at konfirmanderne
får rigtig meget ud af at få besøg
af Danmissions globale fortællere. Mødet med en ung fra en helt
anden kultur får bl.a. de unge
til at reflektere over deres egen
hverdag, og de ser, hvordan unge
over hele verden også har meget
til fælles. ”Det kan godt være, at
man ser forskellig ud og har forskellig baggrund, men unge i hele
verden har de samme drømme om
et godt liv,” understreger Astrid.
Hun opfordrer samtidig kirkens
unge til at holde øje med, hvornår Danmsision søger globale
fortællere, da det er en stor oplevelse og en mulighed for meningsfuldt at hjælpe mennesker.

PRAKTIKANT I KIRKEN

Foto: Jannick hjælper til med minikonfirmanderne.

Vores kirke har fået ny praktikant fra Diakonissestiftelsen,
Jannick Riis fra 3K uddannelsen
(Kristendom, Kultur, Kommunikation). Jannick er vokset op
på Vestegnen og har været kirkegænger i Avedøre Kirke som
helt lille og er nu vendt tilbage
til kirken for at deltage i kirkelivet endnu en gang. Han er i
praktik som kirke-kulturmedarbejder og kommer til at deltage
i kirkens aktiviteter de næste
måneder. Vi giver Jannick ordet:
Børnebiblen var min yndlingsbog i mange år
Jeg var som helt lille, og stadig
den dag i dag, optaget af livets
store spørgsmål. Hvorfor er vi
her? Hvad er meningen med livet? Er der noget efter livet?
En børnebibel, glædeligt givet af
min morfar til mig på min 4 års
fødselsdag, gjorde enormt indtryk på mig. Jeg læste og læste,
og de spørgsmål, jeg som lille gik
og grublede over, fik jeg svar på
i fortællingerne og billederne. Jeg
er vokset op i en ateistisk familie,
så mine forældre har tit kigget på
mig og tænkt ” Hvor er han kommet fra?”. Især da jeg i flere år i
træk, modsat mange andre børn
og teenagere, som ville havde taget gameboys og kortspil med,
kun havde min børnebibel med
i håndbagagen, når vi skulle på
flyrejse. Der er ingen tvivl om,
at min børnebibel har været med
til at definere min identitet og

har hjulpet mig med livets store
spørgsmål. Så tak morfar!
3K og Avedøre kirke
Jeg læser på 3K uddannelsen,
fordi jeg som ung stadig undrer
mig over livet og meningen med
livet. - Ja jeg har desværre ikke
alle svarene endnu. Uddannelsen
er perfekt for at imødekomme min
nysgerrighed og har givet mig svar
på flere af livets store spørgsmål,
jeg går og tænker over.
Jeg valgte at komme i praktik i
Avedøre kirke, fordi jeg kender
den fra min barndom, og kirken
har en god ånd om fællesskab og
nærvær. Kirken samler lokalbefolkningen i Avedøre, og jeg vil
gerne bidrage til det fællesskab.
I mit genmøde med kirken er jeg
blevet positivt overrasket over,
hvor meget samspil på tværs af
kirkens medarbejdere og lokalbefolkningen, der er. Folk kender og snakker med hinanden
på kryds og tværs, og der bliver
virkelig givet plads til alle. F.eks
har kirken en hel masse forskellige aktiviteter, man kan deltage
i. Det er alt fra babysalmesang til
de små, til tænkepause og foredrag for de ældre.
Kirken er for alle, og det prøver
Avedøre kirke at bestræbe sig
på at efterleve. Netop dette håber jeg på at kunne bidrage til og
være med til skabe nærvær og
en god ånd i kirken.
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HYGGELIG JULEAFTEN

Rikke Strandgaard

tro slog
” Traditionen
kirken dørene op for

folk, der af den ene eller
anden grund gerne ville
holde juleaften sammen
under kirkens tag.
Vi var 83 mennesker, gæster, frivillige og ansatte, der holdt jul
sammen. Nogen deltog i julegudstjenesten kl. 16 og andre
ankom frem til kl. 18. Her kunne
man hygge sig med kaffe og småkager i våbenhuset, inden dørene
blev slået op til de veldækkede
borde i menighedssalen.
Fin julefest
Stemningen var i top, mens der
blev spist traditionel julemiddag
med flæskesteg og ris a la mande. Undervejs i middagen var der
plads til en omgang jule-karaoke.
Vores organist Wents spillede en

lille bid af en julesang, og det
bord der var hurtigst, fik lov at
synge første vers af sangen. Det
bord, der fik flest point, vandt.
Efter maden gik vi alle ind i kirken, hvor et flot pyntet juletræ
med gaver under, stod i et kirkerum, der ellers kun var oplyst af
stearinlys. De, der havde lyst ,gik
om træet, mens de fleste sad og
sang med på julesangene. Bagefter var der gaver til alle.
Tilbage i menighedssalen var der
kaffe og guf og hygge indtil folk
gik hjem ved 22-tiden eller blev til

FESTLIGT JUBILÆUM
Første søndag i advent 2017
holdt kirken 40 års jubilæum,
og det gik ikke stille af.
Halstørklæde om kirken
I måneden op til blev et 30 meter langt strikket halstørklæde
bundet rundt om kirketårnet. Et
halstørklæde, som mange, der
kommer i kirken, havde været
med til at strikke.
Kirkekage
På selve jubilæumsdagen var
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der festgudstjeneste, hvor biskop Lise-Lotte Rebel prædikede.
Bagefter var der reception med
mange gæster og blandt andet
en stor flot jubilæumskage, hvor
kirken var printet i marcipan.

midnatsgudstjenesten kl. 23.30.
Tak til kommunen og Lions
Club
Der er mange kræfter, der skal
forenes for, at et sådan juleaftensarrangement skal lykkes.
Først og fremmest skal der komme gæster, der skal være noget
personale, der stiller op, og der
skal være glade hjælpsomme
frivillige. Alt dette havde vi, og
derudover fik vi penge fra kommunen, og som noget særligt i år
støttede Lions Club Hvidovre os
med penge. Det er vi meget taknemmelige for.

MARTS KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
Dato

Tidspunkt & aktivitet

Tor. d. 1. mar.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Konfirmander, 17.00 Menighedsplejen

Lør. d. 3. mar.

09.00 Konfirmandevent

Søn. d. 4. mar.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Man. d. 5. mar.

10.00 Boblerne på bytur

Tir. d. 6. mar.

09.15 Tænkepause, 14.00 Konfirmander, 19.00 Kælderen

Ons. d. 7. mar.

10.30 Sygruppen, 14.00 Sorggruppen, 14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor,
19.00 Menighedsplejens årsmøde, 19.00 Avedørekoret,
19.00: kirkehøjskole i Strandmarkskirken

Tor. d. 8. mar.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Konfirmander,
14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 17.00 Litteraturkreds

Lør. d. 10. mar.

11.00 Dåbslørdag ved Inge Lund

Søn. d. 11. mar.

10.30 Højmesse ved Inge Lund, Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Man. d. 12. mar.

08.30 Konfirmanddag, 10.00 Sangforeningen Morgenrøden
17.00 Fællesspisning og gudstjeneste for konfirmander og forældre

Tir. d. 13. mar.

09.15 Tænkepause, 14.00 Konfirmander, 19.00 Menighedsrådsmøde

Ons. d. 14. mar.

10.30 Sygruppen, 14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor,
17.00 Generalforsamling for Cafeforeningen, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 15. mar.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang, 14.00 Konfirmander

Søn. d. 18. mar.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Man. d. 19. mar.

10.00 Boblerne

Tir. d. 20. mar.

09.15 Tænkepause, 14.00 Konfirmander

Ons. d. 21. mar.

14.00 Sorggruppen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 22. mar.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave,
14.00 Konfirmander

Søn. d. 25. mar.

10.30 Højmesse ved Inge Lund, Palmesøndag

Man. d. 26. mar.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tir. d. 27. mar.

09.15 Tænkepause

Ons. d. 28. mar.

10.30 Sygruppen, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 29. mar.

12.00 Påskevandring, 17.00 Højmesse ved Inge Lund, efter gudstjenesten spiser
vi påskemiddag, Skærtorsdag

Fre. d. 30. mar.

10.30 Højmesse ved Anne-Birgitte Zoega, Langfredag

PÅSKEVANDRING OG FESTLIG MIDDAG SKÆRTORSDAG D. 29. MARTS
Traditionen tro afholder vi påskevandring Skærtorsdag. Tilmelding og nærmere
info fås hos Inge Lund på mail: ilu@km.dk eller telefon: 21 16 26 55.
Efter Skærtorsdagsgudstjenesten spiser vi en festlig middag i menighedssalen.
Billetter hertil koster 75 kr. og købes hos kordegnen.
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APRIL KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
Dato

Tidspunkt & aktivitet

Søn. d. 1. apr.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen, Påskedag

Man. d. 2. apr.

10.30 Højmesse ved Anne-Birgitte Zoega, 2. Påskedag

Tir. d. 3. apr.

09.15 Tænkepause, 10.00 Boblerne på tur, 14.00 Konfirmander, 19.00 Kælderen

Ons. d. 4. apr.

10.30 Sygruppen, 14.00 Sorggruppen, 14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor,
19.00 Kirkehøjskole i Strandmarkskirken

Tor. d. 5. april

17.00 Infomøde for nye konfirmander

Søn. d. 8. apr.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Man. d. 9. apr.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tir. d. 10. apr.

09.15 Tænkepause, 14.00 Konfirmander, 19.00 Menighedsrådsmøde

Ons. d. 11. apr.

10.30 Sygruppen, 14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor,
17.00 Minikonfirmandafslutning, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 12. apr.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Konfirmander,
14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 17.00 Litteraturkreds

Søn. d. 15. apr.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Man. d. 16. apr.

10.00 Boblerne

Tir. d. 17. apr.

09.15 Tænkepause, 10.30 Gruppekontaktmøde, 14.00 Konfirmander

Ons. d. 18. apr.

10.30 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 19. apr.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
15.00 Koncert med svensk brassband og to kor, 19.00: Konfirmandoverhøring

Søn. d. 22. apr.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Man. d 23. apr.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tir. d. 24. apr.

09.15 Tænkepause, 14.00 Konfirmander

Ons. d. 25. apr.

10.30 Sygruppen, 14.00 Sorggruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Gud og Lasagne,
19.00 Avedørekoret

Tor. d. 26. apr.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Konfirmander

Fre. d. 27. apr.

11.00 Konfirmation, Store bededag

Lør. d. 28. apr.

11.00 Konfirmation, 13.00 Konfirmation

Søn. d. 29. apr.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Man. d. 30. apr.

09.00 Boblerne på tur

KOM TIL KONCERT MED AVEDØREKORET

Kom og syng sammen med Avedørekoret søndag den 6. maj kl.16:00 i Avedøre kirke!
Koret har indøvet en række nye sange og hits fra 80’erne. Sangen støttes af bandet som ledes af den
dygtige Fredrik Mellquist, som til dagligt er organist i Buddinge kirke. Koncerten er gratis. Der samles
ind til sognets menighedspleje.

10

MAJ KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
Dato

Tidspunkt & aktivitet

Tir. D. 1. maj.

09.15 Tænkepause

Ons. d. 2. maj.

10.30 Sygruppen, 14.00 Sorgguppen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 3. maj.

10.30 Babysalmesang

Fre. d. 4. maj.

18.00 Cafeforeningens forårsfest

Lør. d. 5. maj.

11.00 Konfirmation, 13.00 Konfirmation

Søn. d. 6. maj.

10.30 Højmesse, 16.00 Koncert med Avedørekoret

Man. d. 7. maj.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tir. d. 8. maj.

09.15 Tænkepause, 19.00 Kælderen, 19.00 Menighedsrådsmøde

Ons. d. 9. maj.

10.30 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 10. maj.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen, Kristi Himmelfart

Søn. d. 13. maj.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Man. d. 14. maj.

09.00 Boblerne på udflugt

Tir. d. 15. maj.

09.15 Tænkepause

Ons. d. 16. maj.

10.30 Sygruppen, 14.00 Sorggruppen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 17. maj.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården, 17.00 Litteraturkreds

Søn. d. 20. maj.

10.30 Pinsedag, Højmesse ved Inge Lund

Man. d. 21. maj.

11.00 Fælles gudstjeneste for kirkerne i Hvidovre i Strandmarkskirken

Tir. d. 22. maj.

09.15 Tænkepause

Ons. d. 23. maj.

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

Tor. d. 24. maj.

10.30 Babysalmesang

Søn. d. 27. maj.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Tir. d. 29. maj.

09.15 Tænkepause

Ons. d. 30. maj.

10.30 Sygruppen, 14.00 Sorggruppen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 31. maj.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

FESTLIG 2. PINSEDAG FÆLLES FOR KIRKERNE I HVIDOVRE KOMMUNE
Traditionen tro er der fællesgudstjeneste for de fire kirker i Hvidovre
kommune 2. pinsedag den 21. maj.
Gudstjenesten foregår på pladsen
foran Strandmarkskirken kl. 11.00.
Efter gudstjenesten er der mulighed
for køb af frokost på stedet.
Præster fra alle fire kirker medvirker
ved gudstjenesten.
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KRÆFTERNES KAMP
Af Anne-Birgitte Zoëga, præst
og teologisk konsulent,
Rose Marie Tillisch, præst og
Rikke Strandgaard, kirke- og
kulturmedarbejder

behøver ikke at gå
” Vi
over åen efter vand, når
konfirmanderne skal
arbejde med det gode
og det onde i dramatiske og fantasifulde universer.

Kræfternes kamp er en konfirmandevent, der med udgangspunkt i Hildegard von Bingens
forunderlige univers formidler
grundlæggende værdier i kristendommen.
Konfirmanderne
arbejder med laster og dyder, det
onde og det gode i et fantastisk
univers og i deres hverdag. Igennem dagen er De ti bud, Fadervor
og det dobbelte kærlighedsbud
pejlemærker for konfirmandernes beslutninger om, hvad der er
værd at kæmpe for. Hvilke værdier kan man leve og dø på?
Vi behøver ikke gå over åen
Det er tredje år i træk, at et stort
konfirmandevent i Rødovre/Hvidovre provsti er fundet sted. Første år deltog fem af provstiets
otte kirker, andet år syv og i år er
alle kirker med. Alle konfirmander i provstiet, og det er i år 480
unge mennesker, deltager.
Vi behøver ikke at gå over åen
efter vand, når konfirmanderne
skal arbejde med det gode og
det onde i dramatiske og fantasifulde universer. Der er masser at
hente i den kristne tradition. Derfor har vi valgt at tage udgangs-
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– med Hildegard til konfirmandevent
punkt i Hildegard von Bingens
stærke billedunivers. Hildegard
levede Tyskland i 1100-tallet
og var bl.a. teolog, abbedisse
og forfatter. Hendes teologi tager udgangspunkt i det levende ord og kan på mange måder
minde om N.F.S. Grundtvigs. Vi
har bl.a. hentet inspiration fra
hendes syngespil Ordo Virtutem
– Kræfternes Kamp, hvor dyder
og laster kæmper mod hinanden.
Det kommer for konfirmanderne
til at handle om, hvad man kan
leve og dø på, og i den forbindelse inddrages Fadervor, De ti bud
og det dobbelte kærlighedsbud.

og kommer med eksempler på,
hvordan de oplever begreberne i
deres egen hverdag.
Konfirmanderne besøger også
Kampskolen med rollespilsvåben, hvor der øves i at kæmpe
ærefuldt eller med vanære. De
øver desuden kampråb, sange og
stomp i Kampmusikskolen, som
indgår i den senere kamp.
Anden del, selve kampen, udspiller sig om eftermiddagen i Avedøre kirke.

Først varmes der op til kampen
med fordybelse og kampteknik –
denne del er fordelt på fire kirker:

Som optakt vælger konfirmanderne, om de vil kæmpe for dyderne eller lasterne. De får enkle
kostumer på og får våben eller
musikinstrumenter, alt efter hvad
de har valgt. Selve det store slag
udspiller sig på græssletten,
hvor dyder og laster kæmper
mod hinanden akkompagneret af
kampråb og stomp.

Konfirmanderne hører en Hildegard von Bingen-fortælling om al
tings begyndelse og om Lucifer,
Guds første søn, der tror han er
mægtigere end Gud selv, men
bringes til fald.

Kampen følges op af en gudstjeneste i kirken med en prædiken,
tilpasset resultatet af kampen.
Hele eventet afsluttes med at
der serveres helstegte pattegrise
med salat og brød i kirkens gård.

Derpå arbejder de i værksteder,
hvor de fordyber sig i 4 dyder og
laster.

Samarbejde i provstiet
Denne konfirmandevent er udtryk for et stort anlagt samarbejde i hele provstiet. En lille
arbejdsgruppe har holdt møder
siden sommeren 2017, lavet alt
forarbejdet samt skaffet midler
til projektet fra provstiudvalget.
Det er et projekt, hvor stort set
alle kirkens faggrupper, præster,
kirke- og kulturmedarbejdere,
organister, kirketjenere samt en
hel del frivillige arbejder sammen, hvilket også har været et af
formålene med projektet.

Fordybelse og kamp
Forløbet strækker sig over en
dag og er delt op i to:

Dyderne er: kærlighed, barmhjertelighed, ydmyghed og tro.
Lasterne er misundelse, hovmod,
hårdhjertethed og vantro.
Konfirmanderne forholder sig til,
hvad de forstår ved begreberne,
sætter De ti bud, Det dobbelte
kærlighedsbudskab og Fadervor i spil i forhold til begreberne

KONFIRMANDEVENT 2018

Den 3. marts mødtes alle provstiets konfirmander til
en kæmpe konfirmandevent. Konfirmanderne arbejde
med dyder og laster og mødtes til gudstjeneste og
afslutning i Avedøre kirke. Tak til de mange frivillige
som fik dagen til at lykkes.
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GUD & LASAGNE I FORÅRET
Avedøre Kirke holder Gud og
Lasagne for de mindste og deres familier. Der fejres gudstjeneste og bagefter er der fællesspisning.

Guds livsånde betyder fest
Gud har pustet livsånde i os, og
det er det, der gør at vi kan feste.
Det skal vi udnytte til at fejre bededag, pinse og sommeren.

Omkring kl. 18.30 er man klar
til at gå hjem. Det kommende
halve år vil stå i festtegnet. Vi
skal feste og lave sjov og ballade og en enkelt gang feste
på den mere eftertænksomme
måde.

Børnekoret er med
Vores organist Karin Bech spiller
og kirkens skønne børnekor synger til gudstjenesten.

Mød Doktor Hjertegod
Hjerteforskeren Doktor Hjertegod, som er blevet så glad for
Avedøre Kirke, kan slet ikke holde sig væk og ind i mellem vil
der være mulighed for at afprøve
nogle af hendes eksperimenter.
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25. april kl. 17.00, Bededag
Læs evt. Matthæusevangeliet
kapitel 6, 5-13
23. maj kl. 17.00 Pinse
Læs evt. Apostlenes Gerninger
kapitel 2, 1-13
20. juni kl. 17.00 Sommer
læs evt. Johannesevangeliet
kapitel 2, 1-11

Her er datoerne
Der er Gud og Lasagne d. 25.
april, 23. maj og 20. juni. Kom
og lad os feste sammen!
Vil man forberede sig ekstra
godt, kan man med fordel læse
de bibeltekster der passer til
den enkelte gang.
Det er:

Foto: Fra Gud & lasagne i februar
2018. Doktor Hjertegod viser, hvad
lunger er.

DET ER FOR BØRN
40 MINIKONFIRMANDER SÆTTER LIV I KIRKEN
Hvert forår begynder et nyt hold
minikonfirmander i kirken. Det er
børn fra 3. klasserne på Avedøre
skole, der får tilbuddet, og i år
er tilmeldt det hidtil største hold,
nemlig 40 børn.
”Det er dejligt, at så mange har
lyst til at lære kirken bedre at
kende,” siger Birgitte Jeppesen,
som varetager undervisningen
af børnene sammen med kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard og praktikant Jannick Riis.
Mange aktiviteter
Børnene har, i løbet af de tre
gange holdet har kørt, hørt om

skabelsen, lavet masker og hørt
om dåb og leget med vand.
Overnatning med talenter
Der har også været tid til en overnatning i kirken fra en fredag til
lørdag. Her var temaet talenter,
og der blev dystet i Den store bagedyst og afholdt digter- og gøglerværksted. Her oplevede børnene, at talenter kan være mange
ting, og at du ikke nødvendigvis
ved, hvad dine talenter er, før du
har prøvet dig frem. De oplevede
også, at de blev bedre, når de blev
taget godt imod af dommerne og
hinanden. Lørdag morgen kom
forældrene til mini-gudstjeneste,

som minierne stod for. Her blev
de blandt andet inviteret med til
”Avedøre har talent.”

FESTLIGT GENSYN MED KIRKENS DÅBSBØRN
Den 28. januar fejrede vi dåbsjubilæum i kirken. Vi havde inviteret alle de børn, som er blevet døbt i kirken i løbet af de
sidste fire år. Der var fuld kirke
med bedsteforældre, forældre,
søskende og ikke mindst hovedpersonerne, de 25 dåbsbørn som
kravlede og stavrede rundt på
kirkegulvet.
Gensyn med dåbsbørn
I Avedøre Kirke har vi mange barnedåb i løbet af et år, og
mange af børnene ser vi ikke
igen, før nogle af dem begynder at komme til børnegudstjenester, minikonfirmand eller skal
konfirmeres. Vi vil derfor gerne
give dem en god anledning til at
komme i kirken allerede kort tid
efter deres dåb, og håber på, at
vi kan gøre et sådan ”gensyn” til
en tradition.
Små engle
Børnene skal fra de er helt små
opleve, at Avedøre Kirke også er
deres og at det er hyggeligt at

komme der. Vi havde derfor gjort
os umage med at lave en gudstjeneste, hvor de var hovedpersonerne.
Det blev blandt andet markeret
ved at de allerede ved indgangen
fik en engel på blusen. Ikke kun
for at sige, at de er små engle,
(for det er de jo – for det meste
i hvert fald;-), men også for at
minde om, hvad der meget fint
står beskrevet i Ingemanns morgensalme ”lysets engel”:
Os han også favne vil,
englen i det høje;
os han også smiler til,
englen med Guds Himmel-glans i øje.
Os har og vor Herre kær:
ingen sjæl han glemmer;
i hvert solglimt Gud er nær
og vor glade morgensang fornemmer.

Tanken bag er, at vi lige så godt
kan være sammen om at pakke
op for den gave, som dåben er.
Kristendom er jo dybest set noget, vi deler med hinanden, derfor giver det god mening sam-

Foto: Dåbsbørnene fik hver en
lille engel. Englen er fremstillet i
Bangladesh og købt hos Danmission.

men at blive lidt klogere på, hvad
pakken indeholder. Til dåbsjubilæet fik børnene derfor også små
pakker tilpasset deres alder. For
de små var det salmesang, for de
lidt større små bibelfortællinger
(med udgangspunkt i bibelens
dyr!) og for de endnu større fadervor og Kristuskransen.
Frozen afslutning
Den største gave den dag var
dog nok, da pigekoret sluttede
gudstjenesten af med det store
Disney-hit fra Frozen: ”Let it go”,
da var det svært at sidde stille,
selv for forældrene.
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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

LOK-KREDSEN SØGER NYE MEDLEMMER
Vil du læse op til gudstjenesterne om søndagen?

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

I Avedøre Kirke er det ikke kun
præsterne, der læser op af Biblen til gudstjenesterne. Det har i
mange år været et team af frivillige fra menigheden, der hver
søndag læser indgangs- og udgangstekster.
Lok læse-op-kredsen
Gruppen af frivillige kalder sig
Læse-op-kredsen, forkortet LOK.
Gudstjenestens tekster er planlagt på forhånd, og læserne får
dem i god tid sendt via mail. Vi
kan sagtens bruge nogle flere
læsere, så hvis du har lyst, kan
du henvende dig til en af præsterne eller Ove Wichmann.
En læser fortæller
Annette Pedersen, der er læser,
siger:
”Jeg har været læser i nogle år,
og jeg er meget glad for denne

Foto: Annette Pedersen læser

opgave. Det giver mig nogle
spændende udfordringer at stå
foran menigheden og læse op.
Jeg har fået indsigt i tekster
fra Biblen, jeg ikke havde før,
og ikke mindst følger jeg kirkeåret på en mere aktiv måde. Én
gang om året samles vi over en

hyggelig middag hos en af præsterne og evaluerer året, der er
gået.”
LOK-koordinator
Ove Wichmann
Mail: wicok@pc.dk eler telefon:
24 87 46 39
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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
GENERALFORSAMLING
8. marts kl. 18.00
• Der serveres 2 stk. smørrebrød og en øl i forbindelse
med generalforsamlingen.

FORÅRSFEST
4. maj kl. 18.00
• Lækker tre retters middag:
Tunmouse, kalvesteg og is.
• Med efterfølgende dans.

Tilmelding i caféen.
• Kun for medlemmer.

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

KIRKEHØJSKOLE
Kirkehøjskolen i Hvidovre er et
samarbejde mellen de fire kirker i Hvidovre kommune.
Der er gratis adgang og tilmelding er ikke nødvendig.

Deltag fx i kirkehøjskolen:
Den 4. april kl. 19.00-21.30
i Strandmarkskirken.
Under temaet: Er kirken svaret
på det moderne menneskes
længsel efter mening? holder
Jan Maintz, filosof, skribent
og forfatter et tankevækkende
foredrag.
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KONTAKT PERSONALET
ORGANISTER

PRÆSTER
INGE LUND

WENTS REINBERGS

BIRGITTE JEPPESEN

KARIN BECH

Kirkebogsfører og daglig leder
Avedøregårdsvej 40.
Træffes i kirken samt efter aftale.
Fridag mandag.
Tlf.: 21 16 26 55 E-mail: ilu@km.dk

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

VAKANTE
STILLINGER

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

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

KIRKEKULTURMEDARBEJDER
RIKKE STRANDGAARD

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

MENIGHEDSRÅDET
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

SIDSEL LETH SVENSSON

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.

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

IRENE SKYHØJ
Kirketjener
Tlf.: 30 30 34 27

KIRKENS KONTOR
NATHALIE BIANCO

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

HANNE BRENNECKE
Kirketjener
Tlf.: 21 16 26 71
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VÆR MED TIL AT INDSAMLE HÅB
med Avedøre
” Deltag
Kirke i landsindsam-

lingen for Folkekirkens
Nødhjælp den 11. marts.
Hjælp på denne måde
mennesker i dyb nød.
Det tager kun 2-3 timer.
Kontakt:
Lene Humle:
batfruen@gmail.com
Irene Sørensen:
Irenesorensen2018@
gmail.com

Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig og ulighed
driver millioner af mennesker ud
i nød, sult og flugt. For vi kan faktisk hjælpe. Når vi samler ind ved
dørene, giver det fremtidsmuligheder og håb til dem, der modtager hjælpen.

KAN DU IKKE
HJÆLPE
DEN 11. MARTS?
SÅ STØT PÅ
MOBILE PAY
7 9 13

Nye veje til håbet i 100 år
Der findes ingen fast formel for,
hvordan man bedst hjælper mennesker i nød. Hver ny krise kræver, at man tænker i nye baner.
Det er dét, vi gør hos Folkekirkens
Nødhjælp - finder de bedst mulige
måder i en hvilken som helst situation i de 25 lande, vi arbejder i.
I næsten 100 år har Folkekirkens
Nødhjælp hjulpet mennesker i
yderste nød. Og vi er gode til det,
vi gør. I 2017 blev Folkekirkens
Nødhjælp vurderet af DANIDA til
at være én af Danmarks bedste
NGO’er til humanitært arbejde.
Meld dig som indsamler d. 11. marts hos Lene Humle eller Irene Sørensen
Brug et par timer eller tre søndag d. 11. marts for at være med til at støtte det fine arbejde, som Folkekirkens Nødhjælp gør for de mennesker, der er aller dårligst stillede i verden.
Vi mødes i Avedøre Kirke ved gudstjenesten kl. 10.30 eller umiddelbart efter ca. kl. 11.30, hvor ruterne bliver delt ud. Café Hjertetræet serverer en sandwich, inden man går ud, og når man kommer hjem
efter nogle meningsfulde timer en portion varm suppe eller en kop varm kakao!

