AVEDØRE KIRKE
SEPTEMBER, OKTOBER,
NOVEMBER, 2019,
NR. 108

NYT FRA RÅDET

Af Bo Svensson,
formand for
menighedsrådet

KIRKEBLADET
Udgives af:
Avedøre kirkes menighedsråd
Trædrejerporten 6,
2650 Hvidovre.
Tlf. 2116 2507. Fax 3649 6403
Mail: ubb@km.dk
Redaktion:
Præsterne, Karin Bech, Rikke
Strandgaard, Sidsel Svensson
Ansvarshavende:
Inge Lund
Redaktionsmøde:
Torsdag d. 31. oktober 2019
kl. 12.00
Næste blad udkommer torsdag
d. 28. november 2019
Indlæg til kirkebladet kan
lægges i kirkens postkasse
mrk. “Kirkebladet” eller sendes
som e-mail til:
rist@avedoere-kirke.dk
Bliv abonnent på kirkebladet.
Ring på tlf. 2116 2776 eller
send en e-mail til:
rist@avedoere-kirke.dk
Abonnementet er gratis
Tryk: Avedøre kirke
Oplag: 800
På www.avedoere-kirke.dk kan
kirkebladet ses i pdf-format

2

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

LEDER
Vi har haft en dejlig sommer
Lige nu virker det som om vejret
ikke kan beslutte sig, så for en
sikkerheds skyld kan vi på samme dag med kort tids mellemrum
opleve det herligste solskin efterfulgt af torden og lynild og himlens sluser åbne sig. Forlede kørte
jeg afsted i bragende sol, og ved
hjemkomsten ventede jeg, mens
regnen fossede ned over bilen.
Opgav efter et kvarter og nåede
på få meter at blive plaskvåd over
det hele. Det kan opleves som en
overgangsperiode, hvor forskellige
vejrsystemer kæmper - alt sammen forstærket af vore mere og
mere åbenlyse klimaproblemer.
Til gengæld kommer der nu igen
fuld gang i alle aktiviteterne i kirken, som det fremgår i dette blad.
Livet er det der sker, mens du
er i gang med at lægge andre
planer
I forrige kirkeblad omtalte jeg vores organist og kirketjeners sygdom. Vi havde naturligvis håbet på
snarligt at se begge i fuld vigør her
efter ferien. Det ser desværre ikke
ud til, at vore forhåbninger bliver
opfyldt. Vi kan desværre ikke gøre
andet, end at sende jer vore bedste og kærligste tanker med håb
om en snarlig bedring. Personligt
syntes jeg, at mit liv var rigtigt
godt på alle måder, men for ca. 12

dage siden fik jeg en hjernerystelse. Læge og andre kloge mennesker har rådet mig til at sygemelde
mig som formand i en periode. Det
har jeg så gjort nu. Så også jeg må
lægge mine planer om!
Vi har et fantastisk kirkeblad
Havde for nylig besøg. Samtalen gik meget trægt. Pyh, ha ikke
sjovt. Pludselig faldt vor gæst over
det seneste nummer af vores blad,
som ”helt tilfældigt” lå fremme.
Pludselig kom der gang i vores
samtale, og vi tog fat på en masse
forskellige emner. Heraf kan man
lære, at kirkebladet altid skal ligge
fremme og i øvrigt tilbydes til alle,
der blot har den mindste interesse i at læse om alle de spændende aktiviteter i vores kirke og de
spændende indlæg. Det hele sat
ind i den mest professionelle og
smukke indramning. Lige til at kaste sig over. Mange tak til alle jer,
der i fællesskab skaber vore kirkeblade.
Rigtig god sensommer.

FUNGERENDE FORMAND
Under Bo Svenssons sygdom
er Dorte Stollesen fungerende formand for Avedøre Kirkes
Menighedsråd. Dorte kan træffes på: mail:
dost@avedoere-kirke.dk

BAG OM SIMON GROTRIAN
Foredrag om Simon Grotrian den 3. oktober kl. 19.00 i Avedøre Kirke
Én af vor tids store salmedigtere, Simon Grotrian, døde d. 14.
august. Han blev kun 57 år gammel, men har allerede beriget vores salmesamling med mange finurlige, sjove og tankevækkende
salmer. Grotrians salmer har et
rigt billedsprog, for eksempel beskriver han ”englevagt” som en
”englekø om denne skøre kugle”.
Meget smukt skriver han i en
dåbssalme, som vi af og til synger i Avedøre Kirke:
Velsign mit barn, du kære Gud
og lad det holde livet ud
og tænd et lys på sjælens tinde
for verden selv, for os herinde.
Salmer om livet
Grotrian digtede om det, der er
svært i livet fx: ”Jeg ønsker ikke
døden, som er verden, når den
føles tom”, men altid med en åbning mod verden fx: ”Jeg åbner
mine cellers dør og verden koger
sjælen mør”.
Simon Grotrian digtede salmer

MEDDELELSE FRA
Over sommeren oplevede en
medarbejder i Avedøre kirke at
blive kontaktet via mail af en
person, der udgav sig for at være
præst i kirken. På den måde lykkedes det den ukendte svindler
at få medarbejderen til at overføre 450.590 kr. til en udenlandsk
konto.
Medarbejderen prøvede kort tid
efter overførelsen at få annulleret transaktionen i samarbejde
med kirkens bank, Nykredit.
Det er fortsat uafklaret om beløbet vil blive tilbageført, men

Guds nåde er en vintergæk
Tekst: Simon Grotrian 2006

q = 86

Melodi: Jesper Gottlieb 2007
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DET ER FOR BØRN
NYE MINIKONFIRMANDER I AVEDØRE KIRKE
Et nyt hold minikonfirmander
begynder tirsdag den 3. september.
Det er børn fra 3. klasserne på
Frydenhøjskolen, der hen over
efteråret vil skabe liv i kirken
tirsdag eftermiddage. De skal på
opdagelse i kirken, på cykelture
i området og høre bibelhistorier. Gennem sang, leg og drama
vil børnene på egen krop opleve
mange af de gode livstydninger,
der er i kristendommen. En overnatning i kirkens kælder bliver
også en del af programmet.
Sognepræst Birgitte Jeppesen
og kirkekulturmedarbejder Rikke
Strandgaard underviser.

Foto: Minikonfirmander med Birgitte Jeppesen der
fortæller om dåben.

EFTERÅRET VENTER
OG DERMED ALLE DE SKØNNE KONFIRMANDER
I øjeblikket er der indskrevet
48 unge til konfirmationsforberedelse. Vi glæder os til at
mødes med dem onsdag og
fredag eftermiddage til fordybelse, sang, bibelfortælling og
masser af sjov og hygge.
Mobilkirke
Avedøre Kirke får en ”mobilkirke”, så dette års konfirmander
bliver de første til at ”rejse” ud
med mobilkirken!

Foto: Konfirmander i Avedøre Kirke
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VELKOMMEN til alle de nye
konfirmander. Kontakt kirkekontoret hvis du vil konfirmeres og endnu ikke er tilmeldt!
Det er Inge Lund, Birgitte Jeppesen og Aske Emil Olsen, der
står for undervisningen.

DET ER FOR BØRN
GUD & LASAGNE - NU OM TIRSDAGEN
Gud og Lasagne er for børn
og deres familier. Tidligere
var Gud & Lasagne især for
mindre børn. Nu er det for
alle børn.

Først fejrer vi en gudstjeneste
med sang, sjov og bibelfortællinger, derefter spiser vi lasagne
sammen.
Børnekoret er med
Gudstjenesterne tilrettelægges
af sognepræst Inge Lund, kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard og organist Nadja Aristoff
sammen med kirkens børnekor.
Efterårets program
Efterårets Gud og Lasagne er
tirsdag den 22. oktober og tirs-

Foto: Gud & grill i Avedøre Kirke

dag den 26. november. Begge
dage kl. 17.00 til ca. 18.30.

Foto: Babysalmesang i Avedøre Kirke

BABYSALMESANG NY SÆSON
Kom og syng og leg med din baby torsdage kl. 10.30. Både
mor og far er meget velkomne!
Vi synger salmer og kendte børnesange i kirkerummet. Kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard og organist Karin Bech fører
os alle trygt igennem løjerne.
Efter godt en halv times sang drikker vi kaffe og spiser brød sammen. Det er gratis og der er ingen tilmelding.
Vil du vide mere? Kontakt Rikke Strandgaard på tlf.: 21 16 27 76

Tilmelding til Gud & Lasagne
er ikke nødvendig!

Foto: Nadja Aristoff.

Ny leder af kirkens børnekor
Avedøre Kirkes børnekor begynder igen efter ferien den 4. september, og det vil være Nadja
Aristoff, der er den nye korleder.
Karin Bech takker af efter rigtig
mange år, men vil stadig være
med ind imellem.
Nadja glæder sig meget til at arbejde sammen med alle børnene,
og koret synger som sædvanlig
fra 15.00 – 17.00 om onsdagen.
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KOM TIL JAZZKONCERT
KIRKEHØJSKOLEN OG AVEDØRE KIRKE ARRANGERER JAZZKONCERT DEN 17. NOVEMBER
Mød en af Danmarks bedste
saxofonister, Jan Harbeck og
hans trio, den 17. november
kl. 16.00 i Avedøre Kirke.
Der er gratis adgang til koncerten, og der er mulighed for køb
af kaffe, the, kage, øl og vand i
pausen.
Om Jan Harbeck
Jan Harbeck er blevet kaldt én af
de ypperste blandt danske saxofonister. Han hører til den gruppe af jazzmusikere, som bekender sig til den store tradition fra
swingtiden, men er samtidig med
til at forny genren og give den et
personligt præg.
Jan Harbecks trio, med Henrik
Gunde på piano og Eske Nørrelykke på bas, spiller moderne
akustisk jazz med et varmt, nærværende og personligt udtryk.
Prisvindende jazzgruppe
I 2008 modtog Jan Harbeck Quartet en Grammy for ‘In the Still
of the Night’ som Årets Jazzplade, og de har siden været blandt
de bedst sælgende danske instrumentale jazzgrupper.

Foto: Jan Harbeck

Trioen spiller en blanding af Harbecks egne kompositioner og
udvalgte jazzstandards af den
mere sjældne art. Fælles for dem
er dog, at den stærke melodi og
den til tider melankolske dramatik er i centrum. Den seneste
udgivelse ‘Variations in Blue’, der

er skabt i samarbejde med den
amerikanske
stjernesaxofonist
Walter Smith III, blev taget virkelig godt imod.
Kirkehøjskolen er et samarbejde
mellem Hvidovre kommunes fire
kirker.

Fællesgudstjeneste med God´s Ambassadors
Den 22. september holder vi
en festlig fællesgudstjeneste med vores søskendemenighed God’s Ambassadors.
Til dagligt holder vi gudstjenester under samme tag bare
på forskudte tidspunkter, men
vi har tradition for én gang om
året at mødes til en fælles fejring. Her oplever vi lidt fra hinandens kultur og ser, at der er
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rigtig mange måder hvorpå, man
kan tilbede den samme Gud. Mon
ikke vi kommer op af stolene og
får bevæget benene, og måske vi
også får sagt halleluja mere end
én gang denne søndag.
Efter gudstjenesten laver vi stor
fælles frokost. Tanken er, at vi
skal smage lidt fra hinandens
madkulturer. Hvis du har mod
på det, så tag en ret mad med

Foto: Fra fællesgudstjenesten 2018

til sammenskudsgildet. Meld
det gerne på forhånd til Birgitte
Jeppesen på 21162961.

VINDENS VEJ KONCERT
KOM TIL KONCERT MED VINDENS VEJ DEN 15. SEPTEMBER KL 16.00. DER ER GRATIS ADGANG
Vindens Vej er en folkgruppe,
der synger sange og salmer på
dansk, inspireret af den keltiske
tradition, bl.a. irsk folkemusik og
numre, som gruppen selv skriver.
Koncerterne er krydret med instrumentalmusik,
syng-mednumre, korte introduktioner og
små historier, der belyser nogle
af de spændende temaer, som er
karakteristiske for den keltiske
spiritualitet.
CDér
Vindens Vej udgav i sommeren
2009 sin første cd - Må din vej gå
dig i møde. I sommeren 2013 kom
den anden CD: Dagen vækkes.

Søndag
d. 15/9
kl. 16.00

BORGMESTEREN SYNGER FOR!
SYNG DANSK: Vær med til
Syng dansk dag i Avedøre
Kirke den 27. oktober.
Til Syng dansk dag er det i år
Hvidovres borgmester Helle Adelborg, der er gæst. Hun
vælger de første sange og fortæller lidt om, hvorfor hun nu
har valgt dem. Derefter er det
op til de, der kommer at vælge

sange fra Højskolesangbogen.
Kom og syng med søndag den
27. oktober kl. 14.30 til 16.00.
Karin Bech sidder ved klaveret.
Kaffe og kage
Der bliver serveret kaffe og kage
for 20 kr., og overskuddet går til
menighedsplejen.
Alle er meget velkomne!

NYT I AVEDØRE KIRKE: MÅNEDENS SALME
I Avedøre Kirke holder vi af at
synge nyt. Der bliver jævnligt
introduceret nye salmer både
til gudstjenester og diverse arrangementer i kirken.
Nogle gange har vi vores dygtige pigekor til at synge for på
nye sange og salmer til gudstjenesterne. Andre gange bliver
sangene præsenteret i sangforeningen Morgenrøden eller i

Avedørekoret. Børnekoret synger
også for på nye sange til Gud og
Lasagne. Vi lærer hele tiden nyt
og er på den måde med til at udbrede noget af alt det nye, som
bliver skrevet i disse år af kendte
og mindre kendte salmedigtere.
Her i efteråret vil vi prøve lidt
mere systematisk at introducere
en ”månedens salme”. Det bliver
en salme, som vi ikke før har

sunget i
kirken,
og som
vi sætter os for at lære. ”Månedens
salme” vil blive sunget til hver
gudstjeneste søndag formiddag den pågældende måned.
Septembers salme er ”Et hus
at komme til” af Janne Mark,
2010.
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LITTERATURKREDSEN
Litteraturkredsen mødes torsdage mellem kl. 17-19 i Avedøre Kirke. Vi er pt. 12 læsere,
men har plads til mange flere.
Ny sæson
Den nye sæson byder på mange
spændende læseoplevelser.
12. september kl. 17.00:
Sæsonstart
Ida Kongsbak besøger os - med
forslag til bøger, vi kan læse. Vi
spiser sammen, udveksler sommerhistorier og henter oktober
måneds læseoplevelse.

Foto: Ida Kongsbak læser. Den 12. september besøger hun litteraturkredsen.

10. oktober:
Der vokser et træ i Brooklyn,
af Betty Smith

12. december:
Dødevaskeren,
af Sara Omar

13. februar:
Frederik og Matilde,
af Ole Mortensøn

16. april:
Medskyldig,
af Simon Glinvad

21. november:
Tøsne og Forsytia – Noget om livet
med Alzheimers,
af Thomas Bredsdorff

9. januar:
Oneiron,
af Laura Lindstedt

12. marts:
Alias Grace,
af Margaret Atwood

14. maj:
De vægtløse,
af Valeria Luiselli

Kontakt Charlotte Freudendal hvis du vil være med i litteraturkredsen. Tlf. 25 78 17 67.

I EFTERÅRET TAGER VI HUL PÅ EN NY SÆSON MED INTRO
Intro er for dem som er nysgerrige på, hvordan nogle
af livets store eller mindre
spørgsmål hænger sammen
med kristendommen.
Aftenens mål er samtalen,
som vil foregå med afsæt i en
livsnær fortælling fra en gæst
udefra og et kort teologisk oplæg om aftenens tema ved en
præst. Vi vil også spise sammen og slutte af med en aftensang inde i kirken.
Aftenen begynder kl. 17.30 og
slutter i kirken kl. 20 med efterfølgende ”gå hjem” kaffe.
Betaling for maden er 30 kr. og
tilmelding er påkrævet.
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Efterårets program
I efteråret har vi tre INTRO aftener.
Onsdag den 18. september:
Tema: BØN.
Aftenens gæst er Lene Skovmark, tilmelding til Birgitte Jeppesen (tlf.: 21162961)
Onsdag den 30. oktober:
Tema: ALDER.
Aftenens gæst er Ida Kongsbak,
tilmelding til Birgitte Jeppesen
(tlf.: 21162161)
Onsdag den 27. november:
Tema: MAD. Aftenens gæst er Sidsel Svensson, tilmelding til Rikke
Strandgaard (tlf.: 21162776)

Fotos: Folkekirken.dk

SEPTEMBER KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Søndag d. 1.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 2.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 3.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 13.45 Minikonfirmander

Onsdag d. 4.

10.00 Sygruppen, 14.00 venskabskredsen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejderne

Søndag d. 8.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 9.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 10.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 13.45 Minikonfirmander,
19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 11.

10.00 Sygruppen, 17.00 Spejderne, 15.00 Børnekor

Torsdag d. 12.

14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 17.00 Litteraturkreds

Søndag d. 15.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen,
16.00 Koncert med ”Vindens Vej”

Mandag d. 16.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 17.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 13.45 Minikonfirmander,
17.00 Introgudstjeneste for konfirmander

Onsdag d. 18.

10.00 Sygruppen, 14.00 venskabskredsen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejderne,
17.30 IN-TRO

Torsdag d. 19.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården, 13.30 Sorggruppe,
17.00 Meditationsgudstjeneste

Søndag d. 22.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen
- fællesgudstjeneste med God´s Ambassadors med efterfølgende kirkefrokost

Mandag d. 23.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 24.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause

Onsdag d. 25.

10.00 Sygruppen, 17.00 Spejderne, 15.00 Børnekor,
15.15 Konfirmationsforberedelse

Torsdag d. 26.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

Søndag d. 29.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 30.

10.00 Boblerne

Foto: Folkekirkens Skoletjeneste.
”Løgstrup: Den enkelte har aldrig med et
andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd.”

VIL DU LÆSE LØGSTRUP MED STUDIEKREDSEN?
Studiekredsen mødes tre tirsdage i efteråret, hvor vi fortsætter med at læse Løgstrup. Løgstrups tanker er filosofiske og
dermed en smule indviklede, men vi tager én tanke ad gangen
og finder sammen ud af, hvad det kan sige os i dag.
Velkommen i studiekredsen kl. 19-21 den 15. oktober, den 5.
november og den 3. december.
Vil du være med? Kontakt sognepræst Inge Lund.
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OKTOBER KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Tirsdag d. 1.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 13.45 Minikonfirmander

Onsdag d. 2.

10.00 Sygruppen, 14.00 venskabskredsen, 15.00 Børnekor,
15.15 Konfirmationsforberedelse, 17.00 Spejderne

Torsdag d. 3.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Sorggruppen, 19.00 Foredrag om Simon Grotrian

Søndag d. 6.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen

Mandag d. 7.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 8.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 13.45 Minikonfirmander,
19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 9.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 10.

09.00 Konfirmanddag, 17.00 Litteraturkreds

Fredag d. 11.

09.00 Konfirmanddag, 18.00 Cafeforeningens oktoberfest

Søndag d. 13.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 14.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 15.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 19.00 Studiekreds

Onsdag d. 16.

10.00 Sygruppen, 14.00 venskabskredsen

Torsdag d. 17.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Søndag den 20.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 21.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 22.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 17.00 Gud og Lasagne

Onsdag d. 23.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 15.15 Konfirmationsforberedelse,
17.00 Spejdere

Torsdag d. 24.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Sorggruppe

Søndag d. 27.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen, 15.00 Syng dansk

Mandag d. 28.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 29.

08.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 13.45 Minikonfirmander

Onsdag d. 30.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere, 17.30 IN-TRO

Torsdag d. 31.

10.30 Babysalmesang, Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave,
17.00 Meditationsgudstjeneste

VIL DU VÆRE MED I LÆSE-OP-KREDSEN?
Siden sommeren 1998 har lægfolk læst op ved gudstjenesterne i Avedøre Kirke. Det gælder indgangslæsning, som er fra
det gamle testamente, og udgangslæsningen, som er fra det
Nye Testamente.
Kunne du have lyst til at blive oplæser, så kontakt én af præsterne eller Ove Wichmann på tlf. 24 87 46 39.
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NOVEMBER KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Fredag d. 1.

15.15 Konfirmationsforberedelse

Søndag d. 3.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 4.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 5.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 13.45 Minikonfirmander,
19.00 Studiekreds

Onsdag d. 6.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejderne,
15.15 Konfirmationsforberedelse

Torsdag d. 7.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Sorggruppe

Søndag d. 10.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund, 12.00 Menighedsplejens banko

Mandag d. 11.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 12.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 13.45 Minikonfirmander,
19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 13.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 14.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave,

Søndag d. 17.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen, 16.00: Koncert med Jan Harbecks trio

Mandag d. 18.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 19.

8.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 13.45 Minikonfirmander,
19.00 Forældreaften for konfirmandforældre

Onsdag d. 20.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejderne,
15.15 Konfirmationsforberedelse

Torsdag d. 21.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården, 13.30 Sorggruppe,
17.00 Litteraturkredsen

Fredag d. 22.

16.30 Minikonfirmandovernatning

Søndag d. 24.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Tirsdag d. 26.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 17.00 Gud og Lasagne

Onsdag d. 27.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere, 17.30 IN-TRO

Torsdag d. 28.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave,
17.00 Meditationsgudstjeneste

Fredag d. 29.

15.15 Konfirmationsforberedelse, 18.00 Cafeforeningens fest
VELKOMMEN TIL DIAKONI-STIFTSDAG 9. NOVEMBER
Årets Diakoni-stiftsdag finder sted den 9. november kl. 1015.30 i Buddinge kirke. Temaet er demografiske udfordringer
til diakonien. Årets hovedtaler er Henrik Bundgård Nielsen.
Dagen indeholder også forskellige workshops med blandt andet: økumenisk indvandrerarbejde og arbejdet med demente.
Dagen afsluttes med en gudstjeneste.
Kontakt Inge Lund på tlf.: 21 16 26 55, hvis du gerne vil med!
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HVAD ER GRØN KIRKE?

Af Aske Emil Olsen

En grøn kirke viser
omtanke for Guds
skaberværk
Et netværk
Grøn Kirke er et netværk af kirker, menigheder og organisationer i Danmark, der er registreret
som grøn kirke eller grøn kirkelig
organisation. En grøn kirke er en
kirke, der viser omtanke for Guds
skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker belastningen af klima og miljø.
Grøn Kirke i Avedøre
Avedøre Kirke har efter menighedsrådets visionsdage i starten
af 2019 nedsat et Grønt Udvalg
med henblik på, at Avedøre Kirke
kan blive én blandt de mere end
200 grønne kirker i Danmark. Arbejdet med at blive Grøn Kirke
skal huske os på alt det, vi kan
gøre i det små og åbner vores
horisont for, hvad vi kan gøre på
langt sigt i det store.
Ønsket om at tage vare på det
enorme økosystem, som udgør
denne klode, har nok altid ligget
som en holdning i Avedøre Kirke,
men nu fokuseres arbejdet med
at finde tiltag, der konkret kan
gøre Avedøre Kirke mere bæredygtig.
Arbejdet som Grøn Kirke er både
at finde alt det, vi helt konkret
kan gøre bedre i det små i hverdagen, der hjælper til at sænke
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Foto: Fra Avedøre Kirkes gård

forbruget, der slider på vor allesammens klode.
Det er ting som; at slukke lyset, når man forlader et lokale,
affaldssortering, reparere ting,
der går i stykker, fremfor bare at
købe nyt med det samme.
Det skønne skaberværk
Men at være Grøn Kirke er ikke
kun alle de konkrete tiltag, som
kan forbedres i kirkens daglige
drift. Avedøre Kirke ’giver folk noget med hjem’ og derfor kommer
arbejdet med at blive Grøn Kirke også til udtryk i en markering
af det skønne ved skaberværket.
Avedøre har mange skønne naturområder, som allerede er inddraget i arrangementer, som den
årlige skærtorsdagsvandring og
gudstjeneste på volden m.m.
Den slags bidrager til at vække en bevidsthed om alt det, vi

dagligt modtager fra skaberværket, samt hvor forunderligt og
storslået naturen er.
At blive Grøn Kirke er en beslutning om at udvise omsorg og
tage ansvar overfor skaberværket i alt dets mangfoldighed, og
netop derfor er det at blive certificeret som Grøn Kirke ikke afslutningen, men en markering af
hvilken vej kirken ønsker at forpligte sig på at vandre i fremtiden.
Søndag d. 6. oktober vil gudstjenesten her i Avedøre Kirke have
Grøn Kirke som tema.

SPÆNDENDE FOREDRAG
FORENINGEN BOBLERNE I AVEDØRE KIRKE
Boblerne arrangerer foredrag
og udflugter med kulturelt, socialt eller kirkeligt indhold. Vi
mødes normalt mandage i lige
uger. Medlemsskab koster 150
kr. årligt og alle er velkomne!
Kaffen koster 30 kr for ikkemedlemmer.
For mere info kontakt Kirsten
Wichmann, tlf.: 20 94 70 07.
Hent Boblernes program i kirken eller mød op til et af de
spændende foredrag.

Foto: Fra Seniorhøjskolen Marielyst

DEN SUNDE MAD
Ved diætist Helene Rasmussen
fra Sundhedshuset.

OM SENIORHØJSKOLEN
Forstanderparret fortæller om
Seniorhøjskolen Marielyst.

Mandag den 16. september,
kl. 10 i Avedøre Kirke.

Mandag den 14. oktober,
kl. 10 i Avedøre Kirke.

Foto: Maria Leonore Christensen

ØKUMENISK PILGRIMSREJSE I GRÆKENLAND
Maria Leonore Christensen fortæller.
Mandag den 11. november,
kl. 10 i Avedøre Kirke.

VENSKABSKREDSEN I AVEDØRE KIRKE
Venskabskredsen er især for
pensionister og efterlønsmodtagere. Ved møderne, der begynder kl. 14.00 og slutter kl.
16.30, veksler vi mellem forskellige former for underholdning, sang og musik, banko
m.m. Alle møder begynder
med kaffebord og snitter, og
det tager vi os god tid til!
Medlemsskab koster 200 kr.
årligt, og alle er velkomne!
For mere info kontakt Kirsten
Wichmann, tlf.: 20 94 70 07.
Man betaler kr. 25,- for kaffe,
snitter og kage. Ikke medlemmer betaler 30,- kr.
Hent gratis venskabskredsens
program i kirken eller mød op
til et af arrangementerne.

Foto: Jytte Abildstrøm. Den 16. oktober besøger hun Avedøre Kirke.

FOREDRAG VED ORGANIST PREBEN ANDREASSEN
Onsdag den 18. september, kl. 14 i Avedøre Kirke.
FOREDRAG MED JYTTE ABILDSTRØM
Onsdag den 16. oktober, kl. 14 i Avedøre Kirke.
SANG OG MUSIK VED PER SPILLEMAND
Onsdag den 13. november, kl. 10 i Avedøre Kirke.
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EFTERÅR OG TRINITATIS

Af Aske Emil Olsen

AlleHelgensdag mindes vi vore kære
Søndag d. 3. november er det Allehelgensdag og kirkerne
Risbjerg-, Strandmarks- og Avedøre Kirke holder to fællesandagter på Risbjerg Kirkes Kapel, Høvedstensvej, kl. 14:00
og kl. 15:30. Mellem andagterne serveres der kaffe og te,
og der er mulighed for at tænde lys. Alle kan deltage også
selvom man ikke har et gravsted at besøge.

Efteråret er på vej.
Vinden tager til og
bladene skifter farver.
Der er mange ting, der indikerer, at sommeren er forbi, og at
efteråret endelig er over os. Vinden tager til og træernes blade
begynder snart at skifte farve
fra levende grøn til flammende
nuancer af gul, orange og rød.
Det er en tid, hvor kontrasterne
træder frem. Lyset skinner klarere fra den lavthængende sol,
alt imens mørket vinder frem,
som dagene bliver kortere og
kortere.
Lys, mørke, liv og død
I kirken fylder kontrasterne meget. Lys og mørke, liv og død,
er de akser som kirken drejer
om. Kirkeåret i efteråret kaldes
for trinitatistid og er blottet for
store højtidsfester. Tiden brydes
kun af allehelgensøndag, der
falder den første søndag i november. Det er her, at vi mindes
dem, vi har mistet.
Hvordan mindes vi bedst?
For selvfølgelig skal vi mindes
dem vi mister, men hvordan gøres det bedst?
Jeg læste for nylig på en gravsten i Skotland teksten: ”Sørg
ikke over, at jeg er væk, glæd
jer over, at jeg var!” Det var en
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god tekst at gå og tygge lidt på.
For den formåede at sige noget
utrolig opbyggeligt til de efterladte. For der findes næppe nogen, der ikke ville have ønsket
sig mere tid med den, de har
mistet.
Det er fraværet, sorgen og alt
det, man ikke fik nået, der overvælder os, når vi mister et elsket
menneske. Men denne gravskrift
formåede med få ord at pege

hen på alt det, der var, man kunne glædes over.
Og til mig, der stod i et fremmed land og læste gravskriften
fra en, der var død, længe før
jeg blev født, der sagde teksten
også noget om livet. For det var
svært ikke at høre en opfordring
til at gøre sit, for at man selv
blev en, som andre senere ville
kunne glæde sig over var.

NY SORGGRUPPE
Ny sorggruppe begynder
september 2019

i

Sorggruppen henvender sig til
alle, som har mistet en nærtstående, uanset om det er sket for
nylig, eller det er flere år siden.
Sorggruppen er et fortroligt rum,
hvor du har mulighed for at få sat
ord på og dele dine følelser, tanker og erfaringer med andre, der
står i samme situation som dig
selv. Erfaringer med sorggrupper
viser, at sorgen kan blive lettere
at bære ved at dele den med andre ligestillede.

”Sorg er den
største ære,
kærlighed
kan få”

Her mødes sorggruppen
Sorggruppen mødes torsdage fra
kl. 13.30 til 15.30.
• den 19. september (opstart)
• den 3. oktober
• den 24. oktober
• den 7. november
• den 21. november
• den 5. december
• den 19. december
Sorggruppen vil blive ledet af to
af kirkens præster: Aske Emil Olsen og Birgitte Jeppesen.
Ønsker du at komme med i sorggruppen eller at høre nærmere,
er du velkommen til at henvende
dig til Aske Emil Olsen.

MEDITATIONSGUDSTJENESTE

I en hektisk hverdag kan det nogle gange være svært at få
tid til at stoppe op og mærke efter i sig selv
Til de meditative eftermiddagsgudstjenester vil vi i uformelle rammer
give plads til roen, når vi samles om at lade eftertænksomheden indfinde sig. Her vil du blive guidet ind i stilheden ved hjælp af musik,
ord, bøn og meditativ nærværsøvelse. Gudstjenesten har en times
varighed, og alle er meget velkomne. Det er Birgitte Jeppesen, Aske
Emil Olsen og Karin Helmersen, der står for gudstjenesterne.
I efteråret afholdes meditationsgudstjenesterne i Avedøre Kirke på
følgende datoer: 19/9, 31/10, 28/11, 19/12 og starter kl. 17.00.

Foto: Avedøre Kirkes lysglobe
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KIRKENS GRUPPER
MENIGHEDSPLEJEN

Kirkens arbejde med diakonale opgaver. Gaver modtages gerne: I indsamlingsbøssen i våbenhuset og på
konto: 3409 0012667396.
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: Nadja Aristoff,
tlf. 42 77 66 78,
mail: nadja.aristoff@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.

ENGELSK KONVERSATION
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.

GRUPPEKONTAKT

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.

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.

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

TROPSLEDER

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

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

AVEDØREKORET

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

MORGENRØDEN

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

FØLG KIRKEN PÅ
FACEBOOK
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

VI SER

Celina
Cramer

FREM TIL JUL

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

FESTLIG JULEBANKO
Kom til menighedsplejens julebanko for hele familien. Det finder sted søndag den 10. 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.
Alt overskuddet fra bankospillet går til uddeling af kirkens julehjælp!
SYNG JULEN IND
Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 5. december kl. 19. Her vil vi traditionen tro synge julen ind med de
dejligste julesange i Avedøre
Kirke, så vi rigtig kan komme i
stemning til julemåneden.
Der vil blive serveret gløgg og
æbleskiver. Alle er velkomne,
og tilmelding er ikke nødvendig.
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NYT FRA HJERTETRÆET
CAFE HJERTETRÆET

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

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

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

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

FEST I CAFÉFORENINGEN
OKTOBERFEST
11. oktober kl. 18.00

JULEBUFFET
29. november kl. 18.00

•
•

•
•

Med øl, kylling og pølser
Musik og dans

Lailas gode julebuffet
Musik, sang og dans

Kom gerne udklædt! Billetter Billetter kan købes i caféen
kan købes i caféen af caféfor- af caféforeningen ca. en uge
eningen ca. en uge før. Pris:
før. Pris:
• 120 kr. for medlemmer
• 150 kr. for medlemmer
• 150 kr. for gæster
• 180 kr. for ikke-medlemmer
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MENIGHEDSMØDE &
KIRKENS FØDSELSDAG
Kirkens fødselsdag fejres 1.
søndag i advent med frokost efter gudstjenesten. I
år er der også menighedsmøde.
Støt menighedsplejen
Maden er gratis, men der
betales for drikkevarer og
25. kr. for leje af bestik til
støtte for menighedsplejen.

KONTAKT PERSONALET
PRÆSTER
INGE LUND

Kirkebogsfører
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
(PT SYGEMELDT)

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
(PT SYGEMELDT. Se side 2)

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 torsdag 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 og daglig leder.
Tlf.: 23 74 84 84
E-mail: jasu@avedoere-kirke.dk

Kirketjener.
Tlf.: 30 30 34 27

Kirketjener.
Tlf.: 21 16 26 71
(PT SYGEMELDT)
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FORRYGENDE SOMMERKIRKE

Også denne sommer var der
Sommerkirke i Avedøre Kirke.
Den 2. og 3. juli var 45 glade
mennesker fra menigheden
samlet omkring kunst, musik
og kultur.
Ude og hjemme
Den første dag gik turen til Haslev, hvor vi i Haslev Kirke overværede en dejlig koncert med organist Peter Arendt og sanger Betty
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Arendt. Der var også plads til fællessang og dans. Vi fik frokost og
så fantastisk kirkekunst på galleri
Emmaus. Første dag sluttede på
Gisselfeld slot, hvor vi hørte om
slottets orangeri, Paradehuset,
og fik dejlig kaffe og kage blandt
planter og blomster.
Dagen efter hørte vi i Avedøre Kirke højskolelærer Jørgen Willadsen fortælle om Haslevs historie

og Indre Missions betydning for
byen. Sidsel Svensson viste rundt
i Erik Hagens EsbjergEvangeliet.
En 22 meter lang kopi af billedfrisen med bibelske fortællinger,
som alle kunne gå på opdagelse i,
var opstillet i kirkerummet.
Sommerkirken sluttede med en
festmiddag i menighedssalen med
god mad og vin – og lidt dans blev
det også til. Ses vi næste år?

