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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.

DET ER EN VARM TID, SOM VI LEVER I
I sidste kirkeblad udtrykte jeg
ønsket om, at vi ikke kun vejrmæssigt går lysere og varmere
tider i møde. Og det kan nok
være, at jeg fik mit ønske opfyldt. Pyh, ha det var varmt. Det
betød dog ikke, at alle aktiviteterne smeltede hen her i sommerens hede og tørke. En enkelt
præst tog til de varme lande for
at køle af i vinteren der, men der
var en tilstrækkelig bemanding i
den forgangne periode med en
enkelt hjælpende hånd fra vor
nabokirke.
Vejret indbød til en udendørs
højmesse, som Birgitte fik stablet på benene. Det virkede
over alt forventning. Pragtfulde
omgivelser i vor dejlige atriumgård, koret kom helt tæt på, og
musikken stod klart, højt og tydeligt og præst og oplæser gik
også klart igennem. Som de
gamle romantikere sagde: Gud i
naturen.
Sommerkirken over to dage blev
et sandt tilløbsstykke, som nærmest overvældede arrangørerne, som tryllede og sørgede for,
at alle interesserede kom med.
Det var to herlige dage.
Det er også en spændende
tid, vi kommer til
Vi skal have valg til menighedsrådet torsdag den 13. september
kl. 19.00. Der skal vælges 14

medlemmer og et antal suppleanter. Jeg håber, at en del af ”de
gamle” forbliver og genopstiller,
men der vil under alle omstændigheder være behov for 4-5
”nye” medlemmer. En blanding
af nye og gamle sikrer en kontinuitet, samt mulighed for at nye
kan komme ind med friske ideer
og energi.
Groft sagt er menighedsrådet en
slags bestyrelse med en direktion, der driver den virksomhed
kirken også er – især når vi medtager vor café. Men hør mere om
dette ved det kommende opstillingsmøde. Her håber jeg, at rigtig mange vil møde op og være
med til at bestemme, hvem der
skal ind i menighedsrådet for de
kommende 2 år.
Tror du, at du bare er lidt interesseret i måske at stille op, ja
tag en snak med en af os fra rådet for på den måde at finde ud
af, om det er noget for dig. Du
behøver ikke at være Einstein,
men har du lidt tid og lyst til at
påtage dig nogle småopgaver og
deltage i de faste møder en gang
om måneden, så er det måske
noget for dig. Vi glæder os til at
møde alle interesserede.
Jeg tør ikke denne gang slutte
med vejrmæssige ønsker. Tænk
hvis jeg fik dem opfyldt.

NYT I KIRKEN: IN-TRO

Af Birgitte Jeppesen

Aftenerne vil se sådan ud:
17.30 til 18.00:
Vi indleder aftenen med en lille
skarp: Vi har inviteret en gæst
som har haft dagens tema særlig
tæt inde på livet. Han eller hun
slår temaet an med et lille stykke
skarptskåret livshistorie.
18.00 til 18.20:
Vi spiser sammen - suppe fra
Hjertetræets gryder. Under middagen og resten af aftenen vil
der være bordkort.
18.30 til 18.45:
Efter maden vil én af kirkens
præster perspektivere dagens
tema med godbidder fra biblen

IN-TRO er et nyt tiltag for dem som er nysgerrige på, hvordan nogle af livets store eller
mindre spørgsmål hænger sammen med kristendommen.

og anden brugbar viden. Oplægget er tænkt til inspiration og
provokation til den videre samtale omkring bordene.
19.00 til 19.45:
Ost og rødvin stilles frem og samtalen ved bordene kan begynde.
Hvordan spiller dagens tema ind
i mit liv – når jeg tænker på dagens tema, gør kristendommen
da en forskel for mig?
Til hver aften vil samtalen blive
styret af nogle særligt udtænkte
rammer som samtalekort o.l.
19.45 til 20.00:
Vi slutter af i kirken med godnathistorie og en aftensalme.

Mødeaftnerne i efteråret er
• torsdag den 15. oktober
• kl 17.30 til 20.00: Krise
•
•

torsdag den 22. oktober
kl 17.30 til 20.00: Ondskab

•
•

torsdag den 29. oktober
kl 17.30 til 20.00: Glæde

Vi mødes i Avedøre Kirke. Medbring en 20’er for maden.
Hvis du gerne vil høre mere eller bare er nysgerrig, er du også
meget velkommen til at kontakte
mig. Send gerne en sms på 21 16
29 61 med tilmelding af hensyn
til planlægningen.

Foto: Jan og Dimitri i hyggelig samtale med Birgitte Jeppesen
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VI STARTER OP PÅ NY

Af Aske Emil Olsen

Nu går sommeren på
hæld, og snart står
efteråret for døren.
Det sker hvert år, og
alligevel føles det, som
at det at vende tilbage
efter ferien er, som at
starte op på ny.
Og det er egentlig det vi gør hele
tiden. Vi starter forfra med at
gøre de samme ting igen og igen.
Også i år starter der konfirmander og minikonfirmander op. Alle
de mange foreninger, der hører
hjemme i Avedøre Kirke vågner
så småt fra deres lune sommerslummer. Nu fyldes kirkens rum
og bygninger af mennesker og
liv. Det er nu at de levende stene, begynder at røre på sig.

at tænke på den tyske filosof G.W.F.
Hegel (1770-1831), der i sit ungdomsskrift ”Wer Denkt Abstrakt?”
(Hvem tænker abstrakt?) revser
den abstrakte tænkning for at
være: ”for let, for lav.” Ifølge Hegel er den abstrakte tænkning en
tænkning, der kun forholder sig
til sit objekt fra en ensidig vinkel.
Objektet analyseres uden at blive
sat i relation til resten af virkeligheden og identificeres derved
kun fragmenteret.
Ifølge Hegel kan det aldrig være
fyldestgørende med kun ét enkelt
perspektiv. Hegel anerkender realitetsfordoblingerne i vort levede liv og som et eksempel, hvor
to kontradiktatoriske forståelser
sammenholdes den samme begivenhed, fremhæver Hegel korset:
”Lad de Kristne have deres Rosenkrans eller snarere Korsroser
og binde Roser om Korset.
Korset er deres Hjul og Stejle,
som for længst er helliggjorte.
Det har mistet sin ensidige Betydning som Redskabet for en
vanærende Straf og giver tvært-

imod Forestillinger om den højeste Smerte og dybeste Forkastelse samtidig med jublende Fryd
og guddommelig Ære.”
Korset
Korsets betydning lader sig ikke
udtømme gennem alene en historisk redegørelse for, hvorledes
det er blevet brugt som straf. Ej
heller kan den kristne hermeneutiske bevægelse, der omfortolker
korset til at være et positivt symbol på forsoning og sejren over
synden, fornægte korsets aspekt
af fornedrelse, men må i stedet
inkorporere dette element i sin
samlede forståelse. Denne optagelse af de forskellige perspektiver eller sammenhænge, som alle
præger forståelsen af det objekt,
som man beskæftiger sig med
indenfor den konkrete tænkning,
er et forsøg på ikke alene at anerkende den sammenhæng, der
er mellem forskellige begreber
og objekter, men er samtidigt et
forsøg på at vise, hvorledes deres grænser mellem hverandre
hele tiden udviskes, omskrives
og overskrides.

Alle disse foreninger,
alle de mange kirkelige handlinger, som
gudstjenester, begravelser, vielser og så
den undervisning, der
skal til at starte op, er
rum, hvor mennesker
er samlet for at gentilegne og genfortolker
en masse symboler og
en masse kristent tankegods.
Hvem tænker
abstrakt
Og i den anledning er det
svært ikke at komme til
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Foto: Fra Sommerkirken 2018

STUDIEKREDS
Der gøres herved op med de begreber, der modsætter sig forandring, og som accepteres som
entydige størrelser med et bestemt forudfattet betydningsindhold.
Hegel betragter disse forudfattede begreber som døde i modsætning til de levende begreber,
der bevæges, og hvis betydning
kan forandres, og relaterer denne skelnen til forskellen mellem
det bekendte og det erkendte.
De døde bekendte begreber, hvis
gyldighed og indhold ukritisk accepteres, skaber en overfladisk
bevægelse fra det ene til det andet, uden at deres selvstændige
indhold eller indbyrdes relationer
eftertænkes, og kun gennem arbejdet med at eftertænke begreberne kan de erkendes og viser
sig som noget ikke allerede bekendt.
Et levende fællesskab
Kirken bliver ofte beskrevet som
levende stene, og hvad er dette,
hvis ikke netop et levende fællesskab, der arbejder for at tilegne
sig det fælles trosindhold, som
den samles om, så det også kan
udleves. At man i løbet af to år
kommer igennem de faste tekstrækker om søndagen, hvorefter
der blot startes forfra, og de samme tekster læses og prædikes
over igen, kan ses som et udtryk
for det vedvarende arbejde med,
at teksternes indhold skal erkendes og ikke blot blive bekendt.
Her i Avedøre Kirke foregår der
meget forskelligt, og nu starter
det hele op igen og det er alt sammen med til at forsøge at erkende vores tilværelse konkret- altså
som en del af den virkelighed som
hele tiden er i bevægelse.

Studiekredsen dykker ned i
Jobs bog fra Det gamle testamente i efteråret 2018
Avedøre Kirkes studiekreds har
ligget stille i foråret, så nu har
vi samlet god energi til at mødes igen. Vi skal læse Jobs bog
her i løbet af efteråret. Det er
muligt for nye deltagere, at
komme med nu.
Vi læser "Det er din egen skyld"
af Anders Fogh Jensen, Elli Kappelgaard og Leif Andersen. Her
er hele Jobs bog nyoversat og
kommenteret af en teolog, en
filosof og psykolog.
Jobs bog, som står i det Gamle Testamente, er fortællingen
om en mand, som går uendelig

megen lidelse igennem. Man
hører om konens reaktion, vennernes reaktion og om hvordan
Job selv fastholder, at han ikke
selv er skyld i sin lidelse. Med
læsningen af ”Det er din egen
skyld” skulle vi gerne blive klogere på, hvordan sygdom og
lidelse påvirker os og måske
også, hvordan vi kan komme
gennem svære lidelser.
Studiekredsen mødes tirsdage
kl. 19.00 til kl. 21.00 i kirken. I
efteråret mødes vi:
• 18. september
• 23. oktober og
• 27. november (denne aften
mødes vi på Ørumvej 23)
Interesserede kan henvende sig
til sognepræst Inge Lund.

KIRKEHØJSKOLE

Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem kirkerne i Hvidovre kommune. Det er rigtig godt sted
at få fyldt på både socialt og
intellektuelt. Vi dykker ned
i forskellige emner og har
tid til en fadøl eller en vand.
Tema: Fra chimpanser til Luther
og videre til velfærdsstaten – set
i lyset af religion og kristendom.
Foredrag ved far og søn:
• Jørn Henrik Petersen og
• Anders Klostergaard Petersen
Jørn Henrik Petersen har en lang
akademisk karriere bag sig, bl.a.
som professor i socialvidenskab
på Odense Universitet.
Anders Klostergaard Petersen
er teolog med en akademisk
karriere ved Århus Universitet.
Begge taler meget indlevende
og humoristisk.

Tid og sted:
Lørdag den 29. september
kl. 10.00 – 15.00
i Avedøre Kirke
Frokosten koster 50 kr.
Tilmelding:
Tilmeldingen sker inden 24.
september til sognepræst Niels
Christian Poulsen på tlf.: 2161
7802 eller mail ncp@km.dk.
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KIRKENS SORGGRUPPE
Nu er Sorggruppen i
Avedøre kirke begyndt
igen efter en god lang
sommerferie og vi åbner for nye deltagere i
gruppen.
Sorggruppen i Avedøre Kirke,
er et tilbud om hjælp i sorgen.
Gruppen er en selvhjælpsgruppe,
som ledes af Gitte, der selv har
mistet og har gået i sorggruppen.
Gruppen ledes i samarbejde med
sognepræst Inge Lund. ”De, der
ikke selv har prøvet det, kan ikke
forstå det,” er gruppens motto.
Det er tungt at miste
Vi henvender os til dig, som har
mistet en ægtefælle eller en samleverske, et familiemedlem eller
en meget nærtstående ven. Det
er tungt at miste dem, man holder af. Det kan være så kaotisk, at
det er svært at finde ud af, hvad
man skal stille op med sig selv.
Ethvert menneskes sorg er enestående, selv om vi alle lærer sorgen at kende. Det kan være en
hjælp at dele tanker og erfaringer
med mennesker, som er i næsten
samme situation. Måske føler du,
at din familie og dine venner ikke
længere orker at se dig græde og
høre om dit tab. Så er sorggruppen en mulighed for dig.
Avedøre Kirkes sorggruppe er en
selvhjælpsgruppe, der tilbyder
dig at være med i et anonymt
fællesskab, hvor der er plads og
rum til dig, din sorg og dine følelser og tanker
Vi mødes onsdag i lige uger i ca.
3 timer fra kl. 14.00-17.00 i et

6

Foto: Lys i samtaleværelset, Avedøre Kirke

af Avedøre Kirkes mødelokaler.
Efter det styrede møde fra kl.
14.00-16.00 kan man lige sidde og få en kop kaffe eller te og
sludre frit til kl. 17.00.
Gruppen består af 6- 8 deltagere
og har en leder, der sørger for at
samværet forløber trygt og respektfuldt for alle parter.
Det er gratis at deltage i sorggruppen.
Hvordan arbejder gruppen?
Når du har kontaktet sorggruppen, får du en samtale med lederen. Ud fra denne samtale vurderes om det er en sorggruppe, du
har brug for, eller om du har brug
for anden slags hjælp.
I sorggruppen har man mulighed for at tale med andre i samme situation og at få bearbejdet

sine følelser og få redskaber til
at komme videre. Lederens opgave er at spørge ind til smerten, til det, der gør ondt lige nu
og her, sørge for at alle kommer
til orde. Vi taler en af gangen og
blander os ikke i andres taletid.
Alle som er i sorggruppen har
tavshedspligt. Det betyder at
man trygt kan fortælle om sit
tab, uden at man skal høre det
igen fra anden side.
Såfremt vi ikke umiddelbart kan
tilbyde en plads i sorggruppen,
vil du blive tilbudt en plads på
vores venteliste.
Kontakt sorggruppen
Socialpædagog, Gitte Lykke
tlf. 29 89 61 24
eller
Sognepræst, Inge Lund
tlf. 21 16 26 55.

OM DØDEN I LIVET OG
LIVET I DØDEN
Foredragsaften
med Karin Helmersen
Tirsdag den 30. oktober kl. 19 er
alle velkomne til en aften med
tidligere sognepræst ved Avedøre Kirke, Karin Helmersen, hvor
hun fortæller om det at leve med
døden og sorgen tæt på.
Karin mistede sin søn for snart
5 år siden, og hendes foredrag
er en personlig beretning, som
helt sikkert vil tale til mange
mennesker.
Karin Helmersen skriver selv:
Sorgens fugle
Om døden i livet og livet i døden.
En personlig beretning om sorgens fugle, vi ikke kan forhindre
i at flyve over vore hoveder, men
som vi kan forhindre i at bygge
rede i vores hår.

Foto: Karin Helmersen på besøg i Avedøre Kirke

Og om mødet med Guds lys og
kærlighed, i den store sorg ved
min søns død, og om at rejse sig
og ta’ sin båre og bringe lyset og
kærligheden videre.

ung mand talte mere med himmelens fugle end med dine kammerater, flyttedes mine grænser
for opfattelsen af virkeligheden
markant. Og her efter at døden
så brutalt kom ind i vores liv,
mærker jeg så tydeligt i mit hjertes bevidsthed, at i Guds grænseløse kærlighed mødes vi alle
levende og døde.

At elske dig søn blev fra den første begyndelse en udvidelse af
min hjertebevidsthed. Da du som

Her næsten 5 år senere er jeg
blevet ven med min sorg. Vi
er ikke sammen altid, men vi

Jeg elsker dig søn af hele mit hjerte, jeg accepterer og respekterer
din sorg, din smerte dit valg, for
psykiske smerter kan være så
voldsomme og livsødelæggende,
at mange fysiske smerter er det
rene vand ved siden af.

Allehelgens gudstjeneste
Søndag d. 4. november er det
Allehelgens dag. Det er den dag
hvor vi mindes vores døde. Hver
især har vi nok forskellige måder
at mindes. Man kan tænde et lys,
ringe til én, bede til Gud at han vil
passe på vores kære, og mange
andre ting.

De tre folkekirker i Hvidovre, som
ikke har en kirkegård (Risbjerg,
Strandmarks og Avendøre) holder fælles andagter på Risbjerg
Kirkegårds Kapel, Høvedstensvej
på Alle Helgens Dag. Der er to
andagter: kl. 14.00 og kl. 15.30.
mellem andagterne serveres der
kaffe og te, og der er mulighed

for at tænde et lys og sætte det
enten på fællesgraven eller på et
gravsted for én man kender.
Der er mulighed for enten at begynde med andagt og derefter
tænde lys eller først at tænde lys
og derefter deltage i andagten.
Alle kan deltage også selv om man
ikke har et gravsted at besøge.

glæder os, når vi er sammen
ved Kristi alter i mit hjerte.Her
mindes livet i al sin besværlige
skønhed. For glæde og sorg er
et i Kristus i vore hjerter. Min
sorg er også min glæde.
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SE DIG OMKRING: BLANDT HERRELØSE PLANETER
BOGOMTALE
”Cyklet til Avedøre Kirke.
Idé: citater & inspiration fra de
prædikener, jeg hører i 2016”.

billedmosaik bestående af
brikker fra vidt forskellige
puslespil.

Sådan står der i min dagbog
under den 3. januar 2016. Og
tanken blev til virkelighed. Jeg
samlede materiale og noter året
igennem, og i starten af 2017
fik jeg en måneds legatophold
på Hald Hovedgård, hvor digtene efterhånden tog form, bid for
bid. Den 3. januar 2018 udkom
bogen ”Se dig omkring: blandt
herreløse planeter” på Forfatterforlaget Attika, med smuk forside
af maleren Hans Tyrrestrup.

Poesiens Hus skrev: Bevægelsen mellem religiøs
sanselighed og biologiske
konstateringer
hænger
sammen med en tilsvarende bevægelse mellem
glæden ved at leve, og
en viden om at dette skal
ende på et tidspunkt. En
bevægelse, der skaber en
fin stemning i digtsamlingen, hvor man kan mærke tilstedeværelsen af et
jeg, der er i en alder, hvor
tanker om døden måske
er mere tilstede end tidligere i jegets liv.

Skriveprocessen mindede om at
lægge et lille, koncentreret puslespil ud af allehånde brikker som
var smidt ned i en stor kasse.
Bibliotekernes
lektøranmelder
skrev da også: Resultatet er et
nyt, forunderligt fragmentsprog,
der skaber - ofte sære og uforståelige - billeder, lidt som en

De nævnte anmeldelser kan læses på bibliotek.dk
Bogen kan lånes på biblioteket.
Den kan også købes i Bibelselska-

bets webbutik, i Ræven og Pindsvinet på Vesterbrogade, i Poesiens
Hus og fra forlaget, samt direkte
af mig for 125,- kr.
Bente Høegh

Diakonistiftsdag: Næstekærlighed og selvkærlighed
Kursusdag for hele Helsingør
Stift med temaet: ”Næstekærlighed og selvkærlighed”
Kurset er for menighedsplejer,
menighedsråd, frivillige og præster og finder sted:
• Lørdag den 17. november
• kl. 11-16 i Vestervang kirke,
• Gurrevej 66, 3000 Helsingør.
Først vil der være oplæg om,
hvordan diakonien bliver ”bæredygtig”, altså hvordan undgår
man at brænde ud, når man gerne vil gøre noget for andre?
Årets hovedtaler er psykolog og
teolog Dorte Lunderskov, der har

specialiseret sig i diakonal supervision – herunder balancen mellem næstekærlighed og selvkærlighed: bæredygtig empati.

TILMELDING:
Til stiftskonsulent for diakoni
Morten Miland på mail: mms@
km.dk eller til Inge på ilu@km.dk.

Frokost og gruppearbejde
Så er der frokost, derefter er der
mulighed for at deltage i forskellige grupper om: Sommerferielejr, Sommerskole, Juleaften,
”Dia-kino”, Netværk for ældre.
Til sidst fejrer vi gudstjeneste sammen. Dagen slutter kl.
16.00.
Endeligt program følger
Endeligt program vil kunne fås
ved henvendelse til sognepræst
Inge Lund, når det foreligger.
Foto: Præsten i samtale i Byparken
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SEPTEMBER KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Lørdag. d. 1.

10.00 Høstfestaktiviteter

Søndag d. 2.

10.30 Høstgudstjeneste ved Aske Emil Olsen

Mandag d. 3.

09.30 Boblerne på udflugt

Tirsdag d. 4.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 19.00 Kælderen

Onsdag d. 5.

10.30 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 14.00 Sorggruppen
14.30 Minikonfirmander, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 6.

10.30 Babysalmesang

Søndag d. 9.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Mandag d. 10.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 11.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 12.

10.30 Sygruppen, 14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 13.

14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 17.00 Litteraturkreds
19.00 Opstillingsmøde til menighedsrådet

Søndag d. 16.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 17.

10.00 Boblerne med foredrag

Tirsdag d. 18.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 19.00 Studiekreds

Onsdag d. 19.

10.30 Sygruppen, 14.00 Venskabskreds, 14.00 Sorggruppen,
14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 20.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården,
19.00 Bestyrelsesmøde i Menighedsplejen

Fredag d. 21.

17.00 Cafeforeningsarrangement

Søndag d. 23.

10.30 Højmesse ved Aske Emil Olsen, 16.00 Klassisk koncert med Duo Adore

Mandag d. 24.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 25.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause,
19.00 Intro gudstjeneste for konfirmander

Onsdag d. 26.

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

Torsdag d. 27.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave,
17.00 Minikonfirmandovernatning

Lørdag d. 29.

10.00 Kirkehøjskolen

Søndag d. 30.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Morgengymnastik
Som noget nyt vil vi mødes og
dyrke lidt gymnastik i kirkens
gård om tirsdagen inden tænkepausen. Vi mødes 8.45 og
samles om at strække og bøje
vores led.

Alle kan være med. Vi strækker
os an i ca. 15 minutter. Hvis det
regner, går vi indenfor.
Vil du vide mere? Kontakt sognepræst Birgitte Jeppesen
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OKTOBER KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Mandag d. 1.

10.00 Boblerne på tur, 14.00 Konfirmandforberedelse

Tirsdag d. 2.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 19.00 Kælderen

Onsdag d. 3.

10.30 Sygruppen, 14.00 Venskabskreds, 14.00 Sorggruppen,
14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 4.

10.30 Babysalmesang på Søvangsgården

Fredag d. 5.

18.00 Cafeforeningens Haloweenfest

Søndag d. 7.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Mandag d. 8.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 9.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 10.

10.30 Sygruppen, 14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 11.

08.30 Konfirmanddag, 17.00 Litteraturkreds

Fredag d. 12.

08.30 Konfirmanddag

Søndag d. 14.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 15.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 16.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause

Onsdag d. 17.

10.30 Sygruppen, 14.00 Venskabskreds, 14.00 Sorggruppen

Torsdag d. 18.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang

Søndag d. 21.

10.30 Højmesse ved Aske Emil Olsen

Mandag d. 22.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 23.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 19.00 Studiekreds

Onsdag d. 24.

10.30 Sygruppen, 14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 25.

10.30 Babysalmesang

Fredag d. 26.

17.00 Støttekoncert for Menighedsplejen

Søndag d. 28.

10.30 Højmesse ved Inge Lund, 15.00 Syng Dansk arrangement

Mandag d. 29.

10.00 Boblerne på udflugt, 14.00 Konfirmandforberedelse

Tirsdag d. 30.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 19.00 Foredrag med Karin Helmersen

Onsdag d. 31.

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

NATKIRKE I BYPARKEN
Ses vi til NATKIRKEN i Avedøre?
Vi holder natkirke i Byparken:
• fredag den 2. november
• kl. 20.00 - 24.00
Her er der mulighed for at få et
øjebliks ro, en samtale eller for
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bare at kigge forbi. Hvad end du
er på vej hjem eller på vej videre
ud i nattelivet, så er kirken åben.
Der er også mulighed for at få
noget varmt.

NOVEMBER KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Torsdag d. 1.

10.30 Babysalmesang

Fredag d. 2.

20.00 Natkirke

Søndag d. 4.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen,
14.00 + 15.30 Allehelgens gudstjeneste på Risbjerg Kirkegård

Mandag d. 5.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden, 14.00 Konfirmationsforberedelse

Tirsdag d. 6.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 19.00 Kælderen

Onsdag d. 7.

10.30 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 14.30 Minikonfirmander,
15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 8.

10.30 Babysalmesang, 17.00 Litteraturkreds, 14:00 Torndalshave

Søndag d. 11.

10.30 Højmesse ved Aske Emil Olsen, 14.00 Julebanko

Mandag d. 12.

14.00 Konfirmationsforberedelse

Tirsdag d. 13.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 10.00 Boblerne på tur,
19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 14.

10.30 Sygruppen, 14.00 Sorggruppen, 14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor,
19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 15.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang, 17.30 IN-TRO,

Søndag d. 18.

10.30 Højmesse ved Inge Lund, 16.00 Koncert med Avedøre Kirkes pigekor

Mandag d. 19.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden, 14.00 Konfirmationsforberedelse

Tirsdag d. 20.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause

Onsdag d. 21.

10.30 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 14.30 Minikonfirmander,
15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 22.

10.30 Babysalmesang, 17.30 IN-TRO

Søndag d. 25.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 26.

09.45 Studiekredsen juleafslutning, 10.00 Boblernes juleafslutning,
14.00 Konfirmationsforberedelse

Tirdag d. 27.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause

Onsdag d. 28.

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

Tordag d. 29.

10.30 Babysalmesang, 17.30 IN-TRO

Fredag d. 30.

16.00 Cafeforeningens julefrokost

FESTLIG JULEBANKO
Kom til menighedsplejens julebanko for hele familien. Det
finder sted søndag den 11. november. Der vil være gode gevinster, sidegevinster og noget
særligt til børnene.

Salget af spilleplader begynder
kl. 13.00 og selve spillet begynder kl. 14.00. I pausen sælges te/kaffe/sodavand og kage.
Overskuddet fra bankospillet går
til uddeling af kirkens julehjælp!
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MUSIK I AVEDØRE KIRKE
HOLD SOFAFRI SAMMEN MED MENIGHEDSPLEJEN
Festlig koncert d. 26. oktober
i Avedøre Kirke.
Kom og hør Konfetti duo fredag
den 26. oktober kl. 17.30, som
i år stiller op til støtte- koncert
for menighedsplejen. Det skal de
have kæmpe tak for.
Konfetti vil underholde med akustiske hit, med ørehængere der
får folk i stemning, og de lægger meget vægt på, at det bliver
sjovt, og at det skal blive en god
oplevelse.

Vi ses!
Foto: Konfetti Duo

Det går dine penge til
Al overskud går ubeskåret til menighedsplejen, der har behov for
penge til julehjælp, konfirmationshjælp, støtte til børnefamilier,
hvor økonomien trykker. I år har
vi blandt andet kunne sende en
bus til Legoland, så de, der ikke

havde mulighed for ferie, dog fik
en sommeroplevelse.
Billetter til støttekoncerten af 50 kr.
kan købes hos kordegnen i kontorets åbningstid eller hos Bente
Fussing, når hun træffes i kirken.

SANGEN FÅR VINGER TIL SYNG-DANSK-EFTERMIDDAGEN I AVEDØRE KIRKE
Foto: Syng dansk 2017

Igen i år er der fællessang i
forbindelse med den landsdækkende ”syng dansk uge”.

Der vil derefter være frit valg
for alle de tilstedeværende til at
foreslå sange fra Højskolesang-
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Så hop i fredagstøjet og kom, støt
og hyg! Hilsen Menighedsplejen.

AVEDØRE KIRKES
PIGEKOR SYNGER
DISNEY FILMMUSIK
Søndag den 18. november
kl.16:00 kan den årlige koncert med Avedøre Kirkes Pigekor og Mads Granum band
opleves i kirkerummet.

Avedøre Kirke afholder en ”syng
dansk-eftermiddag” søndag den
28. oktober kl. 15.00.
I år vil næstformand i menighedsrådet Henriette Zangenberg-Dam indlede eftermiddagen med et par ord om en af
hendes
yndlingskomponister
C.E.F. Weyse, og vi vil også synge nogle af hans skønne sange.

Der serveres dejlig suppe med
brød fra kl. 17 for 20 kr., kaffe
og kage til 20 kr. samt øl vin og
vand til 15 kroner.

bogen. Kirkens organist Karin
Bech spiller til alle sangene på
klaver.
Kagebord
Naturligvis skal der også være
lidt godt, og der vil derfor være
et stort kaffe/kage-bord. Prisen på arrangementet er 30 kr.,
som betales ved indgangen.

Der er tradition for at pigerne synger over et bestemt
tema, og i år er det musik fra
Disney film og musicals. Det
bliver helt sikkert storslået
og værd at lytte til. Der er
salg af kaffe og kage, hvor al
overskud går til Avedøre Kirkes Menighedspleje.
Koncerten er gratis og alle er
velkomne.

DUO ADORE GIVER KONCERT
I AVEDØRE KIRKE D. 23. SEPTEMBER

Duo Adore består af
Therese Adorjan Andkær og Per Egholm. De
giver en flot koncert i
Avedøre Kirke.
Til gudstjenesterne i Tuse på
Vestsjælland sker det ret ofte, at
der i stedet for orgel til præ- og
postludium, høres skønne toner
fra cello og saxofon.
Therese Adorjan Andkær er foruden kirkesanger og korleder
også cellist – og Per Egholm er
faktisk oprindelig saxofonist, før
han blev organist.
Derfor har de gennem længere
tid forkælet menigheden med
smagsprøver på deres repertoire.
De har også spillet en del koncerter sammen som duo – både i
kirker og til receptioner og fester.

Foto: Portræt af Due Adore

Duoen spiller en del barokmusik,
mest af den store mester, J. S.
Bach. Til koncerten vil man både
kunne høre hans store hit, Bachs
Air og desuden mere ukendte
ting, såsom satser fra en fløjtesonate og fra det store værk,
Kunst der Fuge.
Duoen spiller bl.a. Bach
Mange komponister har været
store beundrere af Bach. Deriblandt den brasilianske komponist, Heitor Villa-Lobos, som
ligefrem skrev en hel samling
værker til Bachs ære. Han kaldte stykkerne for Bachianas Brasileiras (”Bach på barsiliansk”).
Duoen spiller nummer 5 fra denne

samling stykker. Det er stærk
melodiøs musik, og den er blevet
et decideret klassisk hit, selvom
den originalt er for den besynderlige besætning: sopransangerinde og otte celli!!!
Duo Adore har også et par overraskelser i ærmet; der vil både
være lidt tango og lidt klezmer.
Gratis adgang
Der er som altid gratis adgang til
koncerten, som finder sted søndag 23. september kl. 16.00.
Der bliver salg af kaffe og kage,
hvor al overskud går til Avedøre
Kirkes Menighedspleje.
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NYT FRA FOLKEKIRKENS
SKOLETJENESTE
Af Anne-Birgitte Zoéga,
Folkekirkens Skoletjeneste
”Intet over fællesskabet” – ”Klædt
på til sorg” – ”De to vise mænd
og en hellig konge” – ”Min tro” er
bare et lille udpluk af dette skoleårs projekter fra Folkekirkens
Skoletjeneste.
Der er tilbud til alle klassetrin:
De yngste elever kan arbejde
med den bibelske fortælling om
De vise mænd, med traditionerne omkring Hellig tre konger og
med Grundtvigs salme Dejlig er
den himmel blå.
I projektet ”Min tro” kommer elever fra 4.-6. klasse, igennem små
film, hvor fire forskellige børn taler om, hvad deres tro betyder
for dem, til at arbejde med tro.
Projektet er blevet til i et samarbejde med DR Skole.
Intet over fællesskabet
For de ældste elever har vi både
et projekt om unge og sorg,

Foto: Forsiden af årsplan med tilbud til lokale skoler i 2018/19 fra
Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen

”Klædt på til sorg”, og et helt lokalt Vestegnsprojekt ”Intet over
fællesskabet”. Det sidste i samarbejde med fodboldklubben
Brøndby IF og Forstadsmuseet. ”Intet over fællesskabet” er
Brøndby IF´s motto og udgangspunkt for et projekt om værdier, vestegnsidentitet og ritualer.
Som sidste del af projektet indsender hver klasse deres bud på

en ny fansang til Brøndby IF. Den
bedste sang bliver udvalgt og sat
i musik og afsunget af de mere
end 1000 tilmeldte elever ved
den fælles afslutning på Brøndby Stadion, hvor eleverne får lov
til at opleve fællesskabssuset på
Sydsiden.
Læs mere på:
www.fs-vestegnen.dk

VELKOMMEN TIL NYE KONFIRMANDER I AVEDØRE
Efterår er konfirmandstart.
Omkring 45 unge har meldt
sig til konfirmandforberedelse
i Avedøre Kirke.
Vi glæder os til at tage imod dem
og byde dem velkommen i kirken.
Mange af dem er døbt her, eller
er kommet her i anden anledning,
så de synes allerede, at kirken er
deres. Det vil vi gerne udnytte, så
igen i år byder konfirmanderne
velkommen til brunch torsdag d.
11. oktober i forbindelse med de
to konfirmanddage. Så hvis nogen

har lyst og mulighed for at komme til brunch torsdag formiddag
og snakke med konfirmanderne
om egen og deres konfirmation,
så meld gerne til hos præsterne
Birgitte eller Inge.

Der er ikke noget som en flok
teenageres sprudlende energi, så
vi pudser sølvtøjet, tænder lysene og byder VELKOMMEN til årets
nye konfirmander.

Velkommen
Udover at invitere på brunch
skal konfirmanderne på natpilgrimsvandring, sove i kirken,
lære Kristuskransen at kende,
dykke ned i Bibelens og troens
mysterier og forhåbentlig have
det sjovt og hygge sig sammen.
Foto: Konfirmander i Kælderen 2017
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DET ER FOR BØRN
BABYSALMESANG HVER TORSDAG
Babyerne lytter
med store øjne
og hele kroppen,
når deres mødre
og fædre synger
salmer for dem til
babysalmesang.
”Det er fantastisk
at se, hvor glade babyerne er
for sangene og
den tætte kontakt de får med
deres forældre,”
fortæller
Rikke
Strandgaard, der
er kirkekulturmedarbejder og
sammen med organist Wents
Reinbergs står for den ugentlige
babysalmesang.
”Vi synger og leger enkle sanglege i en halv time og bagefter drikker vi kaffe sammen. Her er der
rig lejlighed for forældrene til at
snakke sammen om børnemad,
børneinstitutioner eller dåb,”
siger Rikke.

MINIKONFIRMANDER

Børn der går i 3. klasse, primært fra Frydenhøjskolen, indtager kirken hver onsdag eftermiddag her i efteråret. Her
skal de lære kirken at kende
fra kælder til kirketårn, og de
skal lære noget om, hvad det
er at være kristen. De får forhåbentlig også udviklet et godt
fællesskab gennem det ugentlige samvær.

Besøg på Søvangsgården
Torsdag den 4. oktober tager alle
børn og forældre til plejehjemmet Søvangsgården, hvor babysalmesangen denne dag foregår.
”Vi har prøvet det en gang tidligere, hvor det var en kæmpe succes. Alle aldersgrupper har stor
glæde af at mødes,” siger Rikke.
Der er babysalmesang i kirken
torsdag kl. 10.30.

Bibelhistorier og aktiviteter
Hver onsdag vil de høre en bibelhistorie og lave nogle sjove
aktiviteter, som knytter an til
denne. Derudover skal vi også
på ture til Brøndby Strand, Risbjerg Kirkegård og naturcenter
Quark. En overnatning i kirken
bliver der også tid til.
Kontakt
Det er sognepræst Birgitte Jeppesen og kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard, der står
for løjerne. De svarer gerne på
spørgsmål om at være minikonfirmand i Avedøre Kirke.

GUD OG LASAGNE I EFTERÅRET
- IFØLGE MED JESU DISCIPLE!
Hvordan mon det var at være
discipel og vandre rundt med
Jesus? Det skal de børn, der
kommer til Gud og Lasagne
sammen med deres forældre
opleve i efteråret.

Efterårets program
Den første gang, den 26. september kl. 17, vil vi høre om
Den blinde tigger og prøve selv at
være tilstede og lytte, når der er
nogen, der har brug for os.
Foto: Rikke Strandgaard øver til Gud & lasagne

Børnene vil ved ankomsten til
kirken blive iført vandrekappe og
-stav, og sammen vil vi gå ind i
Biblen (læs kirken) for at møde
disciplen Peter, der vil føre os
gennem nogle af oplevelser disciplene havde med Jesus.

Den anden gang, den 31. oktober kl. 17, skal vi afprøve, hvor
modige vi er, når det gælder.

de ud af, hvad der i vores liv er
værd at gemme, og hvad der
skal smides ud.

Den tredje gang, den 28. november kl. 17, skal vi høre om
Tempelrensningen, og vi skal fin-

Som altid er der lasagne med
salat efter gudstjenesten, og
alle er velkomne.
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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.

16

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

LITTERATURKREDS I KIRKEN
Sommeren er ved at være på held, og hvad er så hyggeligere
end at forsvinde ind i en god bog i sofaen inden døre?
Litteraturkredsen, som ledes af
Charlotte Freudendal, fungerer
sådan, at man til hver gang får
en ny bog udleveret, som man så
har en måned til at læse. På mødet snakker man så om bogen,
man fik måneden før og får kaffe
og te.
Charlotte siger: ”Formålet med
denne studiekreds er at inspirere
til læsning af alle mulige bøger.
Ved at læse bøgerne sammen får
vi mulighed for at tale med hinanden om dem, og ikke sjældent
åbner det opmærksomheden for
forskellige opfattelser og tolkninger af det læste. På den måde
kan vi blive lidt klogere på livet
og hinanden.”
Litteraturkredsen, der altid er en
torsdag mellem 17-19, er åben

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

Litteraturkredsens program

for nye medlemmer - både den
garvede læser og nybegynderen!
Vi er pt. 12 læsere, men har
plads til mange flere – Alle er
velkomne.
Du kan hente en folder i kirken,
hvor programmet er, og bøgerne
kort er beskrevet.
Kontakt:
Charlotte Freudendal,
Tlf.: 2578 1767
Mail: charlotte@freudendal.com

Sæsonstart 13. september:
• Vi udveksler sommerhistorier
og henter oktober måneds
læseoplevelse.
11. oktober: Elena Ferante
• Min geniale veninde
8. november: Jonas Jonasson
• Analfabeten der kunne regne
13. december: Jon K. Stefansson
• Fisk har ingen fødder
10. januar: Colson Whitehead
• Den underjordiske jernbane
14. februar: Lars Mytting
• Svøm med dem som drukner
14. marts: Fjodor Dostojevskij
• En fæl historie og andre fortællinger
11. april: Jesper Wung Sung
• En anden gren
9. maj: Tove Ditlevsen
• Wilhelms værelse
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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.

Foto: Frokost i Café Hjertetræet

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
OKTOBERFEST
5. oktober kl. 18.00
• Aftenen holdes som en oktoberfest med godt øl, pølser
og stegte kyllinger
• Musik og dans
Billetter kan købes i caféen.
• 120 kr. for medlemmer
• 150 kr. for ikke-medlemmer
Foto:
Hygge i kirken

KIRKENS FØDSELSDAG
OG JULEMARKED

JULEBUFFET
30. november kl. 16.00
• Lailas super gode julebuffet
• Musik og sang
Billetter kan købes i caféen.
• 125 kr.
• Kun for medlemmer

Søndag den 2. december, den
første søndag i advent, holder
kirken som altid fødselsdag. I
år bliver kirken 41 år, så festen
bliver naturligvis ikke så stort
anlagt som sidste år, men alle
bliver inviteret med til frokost
efter søndagens højmesse.
Der vil også være mulighed for
at juleshoppe i Menighedsplejens store julemarked, hvor
der bl.a. vil være hjemmestrik
og masser af juledekorationer.
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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

19

SOMMERKIRKE 2018

Af Rikke Strandgaard

Årets sommerkirke
den 3.-4. juli var en
stor succes. Vi var
ca. 40 der deltog.
Første dag kørte vi i minibusser
til Roskilde, hvor vi først havde en spændende rundvisning
på det gamle Kloster i Roskilde.
Bagefter var vi ude at sejle med
Sagafjord, hvor vi fik frokost og
oplevede den flotte Roskilde fjord
i strålende solskin.

Foto: Fra sommerkirken 2018

Anden dag var vi ”hjemme i kirken”, hvor vi lyttede til dejlig saxofonspil ved saxofonisten Jan
Harbeck. Derefter var alle utrolig
kreative og fik skrevet en herlig
fællessang til aftenens middag.
Middagen blev indtaget i sognepræst Birgitte Jeppesens dejlige
have, hvor vi lige akkurat kunne
være alle sammen. Det blev en
meget festlig aften med god mad
og vin, sang, masser af sjov og
hyggeligt samvær.
Kære menighed!
Mit navn er Anasia, jeg er 29 år
gammel og er jeres kommende
præstepraktikant.
Jeg bor på Amager med min
mand Frederik og min lille søn
Niels på snart et år. Jeg er lige
kommet tilbage fra et år på barsel og har, efter flere studieårs
ubeslutsomhed, bestemt mig
for at prøve kræfter med præstegerningen. Derfor begyndte
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jeg på pastoralseminaret i starten
af august, for at blive klogere på,
hvorvidt jeg skal være præst – et
spørgsmål som jeg håber, at I kan
hjælpe mig med at nå tættere på
at svare på, her i Avedøre Kirke.
Jeg har før arbejdet med minikonfirmander, og finder forkyndelse for børn både spændende og
berigende, og glæder mig meget
til at blive en del af den store menighedspleje, som finder sted i og
omkring Avedøre Kirke.

