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SNART ER DET KIRKENS FØDSELSDAG

Af Dorte Stollesen,
formand for menighedsrådet
Sidste år ved denne tid blev jeg
valgt til kirkens menighedsråd.
Da blev jeg næstformand, og nu
et år efter, er jeg blevet menighedsrådets formand. Tidligere
formand Bo Svensson måtte desværre trække sig pga. sygdom,
og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke ham for hans arbejde for kirken.
Avedøre Kirke er dejlig
Jeg ser frem til yde en indsats for
Avedøre Kirke, som jeg sætter
stor pris på. Avedøre Kirke er et
dejligt sted at være og være en
del af. Der foregår rigtig mange
aktiviteter her, og jeg har stor respekt for alle de ansatte og frivillige, som hver dag er med til at
gøre kirken til et rart og levende
sted. Mit ønske er, at støtte op
om dette og forhåbentlig være
med til at gøre det endnu bedre.
Ny præst
Min første store opgave som menighedsrådsformand bliver at få
ansat en ny præst i stedet for
Aske Emil Olsen, som er blevet
ansat i et nyt embede. Vi håber,
at kunne gå i gang med ansæt-

telsesproceduren i starten af det
nye år. Der kommer forhåbentlig
mange gode ansøgere, så vi kan
få ansat den helt rette, som passer til Avedøre Kirke. Ida Kongsbak, vores tidligere præst, vil
vikariere i en vis periode under
præstevakancen. Det er vi meget
glade for.
Kirkens fødselsdag
Nu nærmer juletiden sig og 1.
søndag i advent, den 1. december, sker der rigtig mange ting
i Avedøre kirke. Efter en festlig
gudstjeneste med alle kirkens
præster, er der den store kirkefrokost, hvor alle er velkomne.
Her vil vi fejre kirkens fødselsdag, og som noget nyt holde
menighedsmøde. Jeg lover, at
det ikke bliver kedeligt. I vil blive orienteret om kirkens liv og
økonomi på en lidt alternativ
måde. Der vil også denne dag
være et stort julemarked, som
kirkens menighedspleje står for
med salg af bla. juledekorationer.
Jeg ønsker alle en glædelig og
velsignet jul.

KIRKEN ER NU MOBIL
Avedøre Kirkes nye Kirke-cykel har allerede været i aktion flere gange
Vi siger ofte, at folk ikke kun skal
komme til kirken, men at kirken
også skal komme ud til folk. Det
har vi nu i Avedøre Kirke fået langt
lettere ved. Med vores nye flotte
mobile kirke-cykel kan vi cykle lige,

hvorhen vi vil. Cyklen er en såkaldt
event-cykel fra Christianiacykler,
som vi har fået specialdesignet, så
den passer til Avedøre Kirke. Den
har et stort rum, hvor vi fx kan
have nadversæt og musikanlæg.

Derudover kan den klappes op, så
der kan være skiftende altertavler,
ligesom der er opklappelige borde.
Cyklen har allerede været brugt
både med kirkens konfirmander og
minikonfirmander.

MENIGHEDSMØDE OG KIRKENS FØDSELSDAG
Avedøre Kirkes bygninger fylder 42 år i 2019. Det fejrer vi
traditionen tro med frokost efter gudstjenesten 1. søndag i
advent - som i år falder den 1.
december.
I år med menighedsmøde
Under frokosten afholder menighedsrådet samtidig et anderledes og festligt menighedsmøde. Én gang om året
skal menighedsrådet orientere
om det forgangne år. Det sker
ved denne lejlighed.
Samtidig vil der også være mulighed for at komme med ideer
og forslag til det kommende år.

Maden koster kun 25 kroner
Der sælges madbilletter til frokosten og drikkevarer til fordel for
menighedsplejen. Billetterne koster 25 kr. og kan købes på dagen.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi håber at se rigtig mange!
Gudstjenesten begynder som

altid kl. 10.30 og frokosten er
klar ca. kl. ca. 12.00.
Husk julemarked
I pausen mellem gudstjenesten
og frokosten kan man kigge forbi menighedsplejens julemarked. Alt hvad du her køber støter Avedøre Kirkes julehjælp!
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DET ER FOR BØRN
DÅBSJUBILÆUM DEN 26. JANUAR KL. 14.00
Dåbsjubilæum er for
børn, som er blevet døbt
indenfor de sidste fire
år. Det er også for børn
der ikke er døbt i Avedøre Kirke.
Vi synger og leger
Jubilæet fejres med en kort
gudstjeneste, som er tilrettelagt
for små børn. Vi synger, leger og
hører bibelhistorie.
Der er også mulighed for at se
døbefonten, hvor man er blevet
døbt og hilse på en præst – måske hende, der har døbt én.

Gaver
Alle jubilarerne får en lille gave,
som kan bruges til et minde om
dåben. Man er velkommen til
både at tage søskende, forældre, bedsteforældre og faddere

med. Efter gudstjenesten er der
saftevand og kage.
Tilmelding
Tilmelding sker til kirkekontoret
på telefon: 21 16 25 07.

MINIKONFIRMANDER

Et hold minikonfirmander fra
Frydenhøjskolen er i disse dage
ved at afslutte et forløb som
minikonfirmander her i kirken.
Efter jul, nærmere bestemt
den 4. februar, begynder et nyt
hold. Denne gang er det børn
fra 3. klasserne på Avedøre
skole, som får tilbuddet.
Vi glæder os til liv og glade
dage i kirken ti tirsdag eftermiddage, hvor børnene bliver
indført i bibelhistorie og kirkens
traditioner gennem leg og hyggeligt samvær.

KONFIRMANDER

I september tog vi imod 53 nye
konfirmander.
Konfirmanderne
kommer hovedsageligt fra Avedøre
Skole og Frydenhøjskolen og igen i
år har vi valgt at have konfirmanderne samlet på et stort hold.
Efter en indledende gang havde
vi to hele konfirmanddage, hvor
vi både lærte kirken at kende personale og menighed - lokalområdet at kende og flere kirker
i København at kende. Det var
nogle begivenhedsrige dage, og
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de har lagt en rigtig god bund
for årets undervisning. Ikke
mindst har det haft stor værdi at konfirmanderne har mødt
flere fra menigheden og dermed
allerede fra start af har kunnet
genkende ansigter og er blevet
genkendt af de ”gamle i gårde”.
Så tak til alle, som har taget
godt imod og tak til årets konfirmander for den teenage-glans,
I kaster over menigheden –
også søndag formiddag!

DET ER FOR BØRN
KOM TIL GUD OG LASAGNE TRE GANGE I FORÅRET
Er du til gode oplevelser med
indhold sammen med dine
børn eller børnebørn, så er
Gud og Lasagne helt klart noget for dig.
Tre tirsdage i foråret holder kirken Gud og Lasagne, som er en
kort børnevenlig gudstjeneste
med et tema. Vi begynder altid
kl. 17.00 og gudstjenesten varer
ca. 30 minutter.
Vi spiser sammen
Efter gudstjenesten er der lasagne og salat til 20 kr. for voksne
og 10 kr. for børn, dog højst 50
kr. for per familie.

Datoer i foråret
Gud og Lasagne ligger på følgende dage:
•

Tirsdag den 25. februar, hvor
temaet er Fastelavn, og vi
slår katten af tønden

•

Tirsdag den 7. april, hvor temaet er påske

•

Tirsdag den 26. maj, hvor
temaet er Pinse og fødselsdagsfest. Denne dag griller
og spiser vi i gården.

Alle er velkomne til Gud & lasagne. Tilmelding er ikke nødvendig.

SKOLEBØRN I KIRKEN I JULEN

BØRNEHAVEJUL

I løbet af december kommer
forskellige skoleklasser til juleoptakt i kirken.

Hvert år inviterer Avedøre Kirke børnehaverne i sognet til
børnehavejul. Her begynder
vi med at pynte kirkens store
juletræ med pynt, som børnene har med.

Det glæder både præster og alle
andre i kirken sig altid til, og det
håber vi også, at børnene gør!

I år kommer K-klassen fra Frydenhøjskole d. 3. december, Huset fra Avedøre Skole kommer
d. 18. december, og d. 20. december opfører 4.C fra Avedøre
Skole julekrybbespil for resten
af eleverne fra Avedøre Skole.

Derefter genfortæller vi juleevangeliet, mens børnene opfører handlingen. Kirken bliver
fyldt af får og hyrder, af engle
og vismænd og ikke mindst
kommer Josef og Maria frem
i kirken. Vi håber at institutionerne igen i år vil tage imod
tilbuddet.
Der er børnehavejul i Avedøre kirke
Onsdag d. 11.
december kl. 10
og torsdag
d. 12.
december
kl. 10.

5

MØD KIRKENS FORMAND
Dorte Stollesen er ny menighedsrådsformand. Herunder svarer hun
Af Rikke Strandgaard
på fem ”skarpe” og fem ”hurtige” spørgsmål.

5 HURTIGE

5 SKARPE
1. Hvad var din indgang til
Avedøre Kirke?
Jeg har arbejdet i sognet som
daginstitutionsleder i små 30 år.
Min vuggestue brugte kirken ved
fx højtider. Engang var vi også
med i et spændende projekt omkring Noahs ark sammen med
andre institutioner. Derudover
har jeg altid syntes, at Avedøre
Kirke har stået for noget spændende og progressivt.
2. Hvad er dit forhold til kristendommen?
Jeg er opvokset i et meget troende hjem, hvor salmesang og fadervor var en naturlig del af livet.
Hvis jeg skulle sige et ord som
for mig er omdrejningspunktet i
kristendom, må det være næstekærlighed.
3. Hvad er din bedste oplevelse i eller med Avedøre Kirke?
Da Birgitte bisatte min bror. Det
var så smukt, og Birgitte formåede meget empatisk at favne

min bror som det hele og unikke
menneske, han var.
4. Er der ting, som du synes,
vi kan gøre bedre i Avedøre
Kirke?
Jeg vil gerne, at vi kan være noget for alle i sognet. At vi kan
have tilbud til alle aldersgrupper,
fx mere til de unge.
5. Hvad glæder du dig til som
ny formand?
Jeg synes, at det er spændende
at sætte mig ind i alt det nye stof,
som jeg intet vidste om før. Jeg
håber, at jeg kan gøre en forskel
for menigheden på et eller andet
plan.
Jeg vil være glad for, hvis vi kan
få mange af de gode ting, der allerede foregår i kirken, gjort endnu bedre. Jeg vil gerne være med
til at tage hånd om personalet,
så alle er tilfredse med at arbejde
i Avedøre Kirke. Gode relationer
giver flere gode relationer!

1. Hvad er det bedste Café
Hjertetræet kan servere
for dig?
Den andesteg, vi fik for nyligt, var så lækker. Jeg tager faktisk min mand med i
caféen, når de serverer noget, jeg ikke selv laver derhjemme, som fx stegt lever
eller brunkål.
2. Har du for nylig læst en
god bog?
Ja, ”Jeg dræber” af Georgio
Faletti en meget spændende
krimi med en smuk kærlighedshistorie oveni. Har lige
fået ”Min mor var besat” af
Peter Øvig, som jeg glæder
mig til at læse.
3. Har du nogle særlige interesser?
Jeg holder meget af at strikke,
og så har jeg en passion for
roser, som jeg bruger meget
tid på i min have.
4. Hvor gik din sidste rejse
hen?
Til Berlin, som nærmest er min
anden by. Lige meget hvor
mange gange jeg kommer der,
er det som om, der åbner sig
nye døre hver gang. Sydfrankrig er nu heller ikke dårlig.
5. Er der noget særligt, du
glæder dig til i julen?
At være sammen med min
mand, børnene og mit barnebarn – og så selvfølgelig at
komme til julegudstjeneste i
Avedøre Kirke!
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VI FEJRER LYSET
Kom til Kyndelmissegudstjeneste med festlig musik den 2. februar
kl. 10.30 i Avedøre Kirke
2. februar fejrer vi kyndelmisse.
Vi er midtvejs mellem vintersolhverv og forårsjævndøgn. Vinteren nærmer sig sin afslutning,
selvom frosten kan blive strengere, og der stadig kan komme
mængder af sne. Alligevel er dagens lys taget så meget til, at vi
kan glæde os til foråret. Solens
gennemslagskraft tager til, og vi
oplever selv at få flere kræfter og
lyst til at tage fat og gøre godt.
Frugtbarhed og lys
Oprindelig er det vi fejrer som
kyndelmisse en fest for frugtbarhed – den frugtbarhed, som

kommer med solen. Frugtbarheden kan ses i træernes knopper
og spirerne, som venter på at
bryde frem som blomster.
Lys er afgørende på denne fest.
Vi tænder lys og fejrer at vinteren er ved at være forbi, og naturen vågner i det tiltagende lys.
Musikgudstjeneste
I kirken ønsker vi at markere
denne dag med en særlig musikgudstjeneste, hvor vi markerer
lysets stadig stærkere magt i verden omkring os. Det er en gudstjeneste om håb og drømme, som

peger fremad. Der vil være indlagt musikalske refleksioner af
Anja Zdyb Lillemæhlum på cello.

AVEDØRE GOES TO HOLLYWOOD

Trivselsfest for alle kirkens frivillige den 7. februar
Fredag den 7. februar kl. 18.00 slår kirken dørene op for alle
de gæve mennesker, som året rundt gør lidt ekstra for, at vores kirke er sådan et godt sted at være. Det kan være at arrangere foredrag, være med i en af kirkens mange grupper,
dække borde, servere kaffe, lave juledekorationer, sidde i menighedsråd, kort sagt hjælpe til på den ene eller anden måde.
Det skal nok blive et brag af en Hollywood-fest med middag,
underholdning levende musik og dans. Da festens tema er
Hollywood, er alle velkomne til at klæde sig på til stjernefest. Kom fx som den filmstjerne du altid har drømt om at
være, som instruktør eller kom fx i gallatøj.
Billetterne koster kun 75 kr. og kan købes på kirkekontoret
fra den 6. januar.
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IN-TRO NOGET OM HELTE
INTRO onsdag den 26. februar KL. 17.30 har fokus på helte. Alle er velkomne til IN-TRO, hvor
vi hører korte oplæg, spiser sammen og taler sammen i mindre grupper.

Forbilleder har vi
alle sammen, nogen
er levende andre
er døde. Nogle er
kendte i vidde kredse, fra
fjernsyn eller
historien og
andre er bare
kendt af få.
Det kan være mormor,
der hver morgen i en
alder af 80 tog cyklen
hen efter morgenbrød
eller min klasselærer,
som opmuntrede mig
og inspirerede mig til at blive
den, jeg er i dag. Helte har vi alle.
I den kristne tradition har vi også
en lang række af helte. Katolikkerne dyrker dem som helgener,
i protestantismen er vi mere beskedne, men religiøse fyrtårne

kender vi også til. Kom til en aften hvor vi taler om helte, vores
egne personlige, og helte som vi
alle kender. Hvad betyder det for
os at kunne spejle os og lade os

helte betyder for ham.

inspirere af andres liv? Det kommer aftenen til at handle om.

Sådan foregår IN-TRO
Vi spiser sammen og efter et kort
oplæg om bibelens og traditionens syn på
helte,
taler
vi
sammen
ved bordene
ved hjælp af
en samtalemenu, hvortil
vi får serveret lidt ost
og
rødvin.
Vi slutter af
i kirken med
godnatsang.
Aftenen begynder kl. 17.30 og slutter kl.
20.00.

Morten Nyboe Jakobsen
Til IN-TRO den 26. januar kommer Morten Nyboe Jakobsen,
som er præst i Strandmarkskirken og holder et oplæg om, hvad

Tilmelding
Aftenen koster kun 30 kr. Tilmelding er nødvendig og sker
til Birgitte Jeppesen på telefon:
21162961.

STUDIEKREDSEN SIGER FARVEL TIL LØGSTRUP
Avedøre Kirkes studiekreds
er en gruppe for alle som
gerne vil blive klogere på fx
teologi eller filosofi.
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Hvornår mødes studiekredsen?
Studiekredsen mødes den 3. december til den årlige juleafslutning på Ørumvej 23 kl. 18.00.
Her beslutter vi næste års emne.

I december tager studiekredsen
afsked med Løgstrup og beslutter sig for, hvilken spændende
teolog, filosof eller anden klog
persons tanker, vi vil gå i krig
med i det nye år.

Dernæst mødes vi den 4. februar, 31. marts, 5. maj i kirken kl.
19.00. Den 9. juni har studiekredsen den årlige sommerafslutning på Ørumvej 23 kl. 18.00.

Løgstrup har udfordret vores
hjerneceller, så foråret kunne
tænkes at byde på en mere lettilgængelig tænker.

Vil du være med
Vil du vide mere om studiekredsen? Kontakt Inge Lund på telefon 21 16 26 55.

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

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Søndag d. 1.

10.30 Gudstjeneste ved alle præster, 11.30 Julemarked åbner
12.00 Kirkefrokost og menighedsmøde

Tirsdag d. 3.

8.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 10.00 Gruppekontaktmøde,
13.45 Minikonfirmander, 18.00 Studiekreds

Onsdag d. 4.

10.00 Sygruppen, 12.00 Venskabskredsens juleafslutning, 15.30 Børnekor,
17.00 Spejdere

Torsdag d. 5

10.30 Babysalmesang juleafslutning, 13.30 Sorggruppe, 19.00 Syng julen ind

Fredag d. 6.

10.00 Sangforeningen Morgenrødens juleafslutning

Søndag d. 8.

10.30 Gudstjeneste ved Ida Kongsbak

Mandag d. 9.

10.00 Boblernes juleafslutning, 19.30 Julekoncert med Marie Carmen Koppel

Tirsdag d. 10.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 11

10.00 Sygruppens julefrokost, 10.00 Jul for børnehaver, 15.15 Konfirmander,
15.30 Børnekor, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 12.

10.00 Jul for børnehaver, 17.00 Litteraturkreds

Fredag d. 13.

16.00 Konfirmander, 17.00 Luciaoptogsgudstjeneste

Søndag d. 15.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Tirsdag d. 17.

12.00 Tænkepausens julefrokost

Onsdag d. 18.

10.00 Sygruppen, 15.30 Børnekoret, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 19.

13.30 Sorggruppen, 15.00 Uddeling af julehjælp,
17.00 Meditationsgudstjeneste

Fredag d. 20.

09.00 Avedøre skoles juleafslutning

Søndag d. 22.

10.00 Gudstjeneste ved Anne-Birgitte Zoega

Tirsdag d. 24.

11.00
12.00
13.00
14.30
18.00
23.30

Onsdag d. 25.

10.30 Juledagsgudstjeneste ved Ida Kongsbak

Torsdag d. 26.

10.30 2. juledagsgudstjeneste ved Anne-Birgitte Zoega

Søndag d. 29.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Julegudstjeneste på plejehjemmet Søvangsgården ved Ida Kongsbak,
Julegudstjeneste på plejehjemmet Torndalshave ved Ida Kongsbak,
Familievenlig julegudstjeneste ved Inge Lund,
Julegudstjeneste ved Inge Lund, 16.00 Julegudstjeneste ved Inge Lund,
Juleaften i kirken. Birgitte Jeppesen er vært
Midnatsgudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

TÆNKEPAUSENS JULEFROKOST
Tirsdag den 17. december er
der først Tænkepause kl. 12.00
og ingen morgengymnastik.
Tilgengæld er der efter tænkepausen en hyggelig julefro-

kost i caféen. Frokosten koster
50 kr. og billetterne kan købes
på kirkekontoret hos kordegn
Nathalie Bianco.
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JANUAR KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Onsdag d. 1.

14.00 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Søndag d. 5.

10.30 Gudstjeneste ved Ida Kongsbak

Mandag d. 6.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 7.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 8.

10.00 Sygruppen, 12.00 Venskabskredsen, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 9.

14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 17.00 Litteraturkredsen

Søndag d. 12.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 13.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 14.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 15.

10.00 Sygruppen, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 16.

10.00 Engelsk konversation, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Søndag d. 19.

10.30 Gudstjeneste ved Ida Kongsbak

Mandag d. 20.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 21.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 22.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 23.

10.30 Babysalmesang sæsonstart, 13.30 Sorggruppen

Søndag d. 26.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund, 14.00 Dåbsjubilæum

Mandag d. 27.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 28.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 29.

10.00 Sygruppen, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 30.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

TEOLOGI FOR LÆGFOLK
ET KURSUSFORLØB OVER FIRE LØRDAGE
Hvad er baggrunden for Det Gamle Testamente? Hvorfor er de fire evangelier så forskellige? Hvor kommer
trosbekendelsen fra, og hvad betød Christian IV for
kirken? Alt dette og mere til kan du blive klogere på!
Forløbet foregår over fire lørdage i foråret og vil komme omkring grundlæggende temaer i Det Gamle og
Nye Testamente, tage livtag med treenigheden og
dykke ned i kirkehistoriske brændpunkter.
Datoer: 25. januar, 29. februar, 28. marts, 25. april,
Tid: 10-14
Sted: Frederiksværksgade 2B, Hillerød
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Tilmelding: Senest 10. januar
til Eva H. Larsen, ehl@km.dk
Pris: Gratis, men medbring selv frokost.

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

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Søndag d. 2.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 3.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 4.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 17.00 Minikonfirmandaften,
19.00 Studiekreds

Onsdag d. 5.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 6.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Sorggruppen

Fredag d. 7.

18.00 Trivselsfest

Søndag d. 9.

10.30 Gudstjeneste

Mandag d. 10.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 11.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 12.

10.00 Sygruppen, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 13.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave,
17.00 Litteraturkredsen

Søndag d. 16.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 17

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 18.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander,
19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 19.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 20.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang, 13.30 Sorggruppen,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Fredag d. 21.

16.30 Konfirmandovernatning

Søndag d. 23.

10.30 Gudstjeneste

Mandag d. 24.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 25.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 17.00 Gud og Lasagne

Onsdag d. 26.

10.00 Sygruppen, 15.30 Konfirmander, 17.30 IN-TRO

Torsdag d. 27.

10.30 Babysalmesang

BOBLERNE KLAR MED SPRITNYT FORÅRSPROGRAM
Boblernes forårsprogram er
næsten klar, og der er mange
spændende foredrag og udflugter i vente.
Af udflugter kan bla. afsløres
rundvisning på Københavns
Rådhus, rundvisning på Diamanten, et besøg i Mærsk tårnet og bustur til Gavnø slot.
Foredragene frister bla. med

foredrag om arv og gæld, rejseoplevelser eller ”hvad er et kammerkor egentlig for noget?”
Hent programmet i kirken
Programmet kan hentes i kirken
fra den 17. december, og alle er
som sædvanlig velkomne til enten et enkelt arrangement eller
til at melde sig ind i foreningen
Boblerne.
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JULENS GLÆDE

Af Karin Helmersen

Mange af os har
det nok sådan, at
først når vi hører juleevangeliet
blive fortalt, kan
julefreden og juleglæden rigtig nå
os.
For vi trænger til at høre, at lyset
skinner for os, der bor i mørkets
land. Juleaften bliver os en frelser født. Til glæde for alle folkeslag på jorden.
Julens historie
Vi må tage vare på denne Guds
solskinshistorie, fordi vi ikke kan
leve uden. For det er en historie, der varmer os, ind i det allerinderste. Fordi den taler til alle
vore inderste længsler, håb og
drømme. Om Guds kærlighed til
os og med os, en kærlighed som
tør det kolde og frosne, så trætte
og fortravlede hjerte.
En solskinshistorie! Midt om vinteren, hvor mørket er tættest og dagene er korte, kommer den til os.
Juleaften samles vi om den hellige fortælling.
Den største af de smukkeste fortællinger vi kender - hvor Gud
den Højeste og største, i kærlighed til os mennesker og til jorden - kommer til os i det mindste
og skrøbeligste og fødes julenat i
Marias barn, for at Gud kan være
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virkelighed blandt os mennesker,
den gang for over 2000 år siden,
som nu i dag, også for dig og
mig.
Gud blev menneske
Gud bruger et ganske almindeligt menneske Maria til at føde
sin søn, det hellige barn Jesus
Kristus.
Gud blev menneske.
Gud blev menneske og Gud, i Jesus
Kristus.
Gud giver sig selv, sit nærvær i
julens gave.
Fra Guds side er der ikke længere nogen afstand mellem os og
ham, takket være Jesus Kristus.
I Jesus Kristus kan vi alle bære
Gud i os, som kærlighedens kilde.

Julens hjerte
Da min datter var ca. 5 år gammel, havde vi hjemme hos os en
lille bitte julekrybbe. Den bestod
bare af 3 små figurer. En Maria
og en Josef og en lille krybbe
med Jesusbarnet, som blev holdt
fast i sin krybbe med en lille elastik, for ikke at falde ud.
Og den jul insisterede min datter
på at krybben skulle pryde julebordet juleaften.
Måske var jeg ikke så vild med
det, synes nok ikke den passede
i stilen til fine lys og servietter i
rødt og guld, men min lille datter
insisterede, og så får små piger
som regel deres vilje.

Hvis vi giver tid til at være stille for Gud. For Gud er stilhedens
ven.

Pludselig blev jeg opmærksom
på, at der lå noget under Jesusbarnet. Hvad har du lagt under
Jesusbarnet ? Et hjerte mor, for
vi elsker ham jo.

For han trænger sig ikke på. På
mange måder banker Gud på din
dør og venter gerne, indtil du hører ham kalde på dig.

Den jul lagde min datter julens
evangelium i mit hjertes krybberum. For vi behøver ikke at søge
Gud alle mulige steder langt bor-

Dutte Ragnarsdottir har lavet fine engle, der sælges til menighedsplejens julemarked

te fra os selv. Han er os ganske
nær. I vore hjerter.
I sin Hellige Ånd er Jesus Kristus
midt i blandt os og inden i os
med sin kærlighedskraft. Han er
kilden, der strømmer fra Gud til
os, som vi kan give videre til andre mennesker. Ligesom min lille
datters røde hjerte under Jesusbarnet gav julen videre til vores
familie det år.
Gud bruger os og har brug for os
som sine sendebud til at tænde
lys i verdens mørke.
Guds solskinshistorie. Fortællingen om Gud, der tilgiver og
forsoner sig med os mennesker,
om julens glæde: at Gud kommer os i møde, selv om vi hverken er gode nok, tror nok, elsker
nok. Han bliver et menneske som
os; han kender vort liv ind i de
mørkeste kroge; han tilgiver det,
som vi så bitterligt fortrød; og
han lyser for os, så vi kan finde
vej igennem livet.

JULEAFTEN FOR ALLE

Ingen skal sidde alene juleaften, så derfor holder
Avedøre Kirke igen i år juleaften med det hele.
Alle der af en eller anden grund ikke selv har mulighed for
at holde jul, er inviteret til juleaften i kirken.
Man kan fra 1. december købe en billet for 75 kr. hos kordegn Nathalie Bianco på kirkens kontor. Billetter til børn
koster 25 kr. Og så skal man bare møde op juleaften, hvor
der er julegudstjeneste, middag med flæskesteg med det
hele, risalamande, dans om juletræ, gaver, julehistorie,
sang, kaffe og guf – kort sagt alt det, der hører sig til en
juleaften.
Det er frivillige samt sognepræst Birgitte Jeppesen, der
sørger for at aftenen forløber, som den nu skal.

Glædelig jul!
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OP MOD JUL I KIRKEN
SYNG JULEN IND
I AVEDØRE KIRKE

Vores tradition med at mødes
før jul - bare synge julesange
og lytte til Avedørekoret og
Pigekoret er i år udvidet med
trompetisten Felipe Enselmann
fra Avedøre og Karin Bech.
Kom glad og gerne torsdag den
5. december kl. 19.00.
Menighedsplejen sælger gløgg
og æbleskiver for 30 kr.

KONCERTEN ER GRATIS

LUCIA FEJRES DEN 13. DECEMBER
Den 13. december er det
Luciadag, og det fejrer vi
i Avedøre Kirke.
Vi tænder lygter og går rundt i
stationsbyen og synger julesalmer på udvalgte steder.
Forbipasserende kan så slutte sig
til os eller nyde sangen, mens
den står på.
Kakao og lussebrød
Hjemme i kirkens gårdhave serveres der varm kakao, te eller
kaffe og lussebrød, som vi kan
varme os ved, inden vi samles vi
til Luciagudstjeneste i kirken.

firmander, der har arbejdet med
hvordan, vi kan være og bære lys
for hinanden.

Luciagudstjenesten er i år forberedt og tilrettelagt af årets kon-

Vi mødes i kirkens gård kl. 17.00.
Alle er meget velkomne!

MARIE CARMEN KOPPEL HOLDER JULEKONCERT
I AVEDØRE KIRKE
Mandag den 9. december kl. 19.00 er der julekoncert med Danmarks førende
gospel- og souldiva Marie Carmen Koppel.
Marie Carmen Koppel har gennem
de sidste 25 år opbygget et stort
og trofast koncertpublikum, og
med sin store stemme leverer hun
intensitet, nerve og musikalitet på
internationalt niveau foruden en
hyggelig og humoristisk omgangstone og kontakt til publikum.
Medvirkende:
Marie Carmen Koppel sang
Steen Rasmussen, klaver
Benjamin Koppel, saxofon
Kirkens menighedspleje sælger
kaffe/te/vin/kage i pausen til fordel for kirkens menighedspleje.
OBS! Dørene åbnes kl. 18.30.
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Billetter af 180 kr. kan købes på AOF Hvidovres hjemmeside

STØT JULEHJÆLPEN

Menighedsplejens julemarked åbner den 1. søndag i advent. Det er i år den første december. Køb juledekorationer og julegaver her - så støtter du samtidig Kirkens uddeling af julehjælp, der sikrer at også
økonomisk trængte familier kan holde jul! Hver eneste krone er en meget stor hjælp! Find det flotte
julemarked i menighedssalen og i kirkens gård.

JUL PÅ PLEJEHJEMMENE
I december er der julegudstjenester på alle tre plejehjem i Avedøre
Torsdag den 19. december kl.
13.30 er der Julegudstjeneste på
Dybenskærhave.
Tirsdag den 24. december kl.
11.00 er der Julegudstjeneste på
Søvangsgården.
Tirsdag den 24. december kl.
12.00 er der Julegudstjeneste på
Torndalshave.
Det er sognepræst Ida Kongsbak
og organist Karin Bech, der står
for gudstjenesterne.
På alle tre plejehjem er pårørende og gæster meget velkomne.
Glædelig jul!
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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:
Birgitte Jeppesen, tlf. 21 16 29 61
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 Inge Lund tlf. 21 16 26 55.
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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

Bo Stuhr
Svensson

Kirsten
Wichmann

Ove
Wichmann

Charlotte
Freudendal

Bo Løvgren
Larsen

Paul
Hogg

Morten
Madsen

Celina
Cramer

Hent en gratis
folder i kirken, hvis
du vil vide mere
om kirkens mange
grupper.

Heidi
Lydeking

VELKOMMEN TIL ESAT – VORES NYE KØBMAND
Avedøre Kirke har fået ny nabo. Den erfarne købmand Esat
har overtaget ”Min købmand”.

Eller klik ind på:
www.avedoerekirke.dk

Det kan ikke være nemt at komme efter legenden Børge, som
”Min Købmand,” der ligger lige
ved siden af kirken. Og det har
det da heller ikke været, fortæller Esat Coban, som har overtaget købmanden 1. oktober.
Nu med flere varer
”Jeg knokler for det her, for jeg
vil gerne være en god købmand
for byen,” siger Esat, og sætter
et stort charmerende smil op.
Esat har faktisk kendt Børge
i mange år, tilbage fra hvor de
begge var Spar-købmænd. Esat
har haft købmand både i Ballerup, Hedehusene og Glostrup.
Nu gælder det Avedøre, og han
har lagt ud med at udvide varesortimentet betydeligt, ligesom
han gerne vil have flere pakkeshops tilknyttet butikken.

Fin modtagelse
”De fleste her i Avedøre har taget godt imod mig, men der er
da også nogen, der har været
lidt skeptiske overfor mig, måske fordi jeg oprindeligt kommer
fra et andet land.” Esat (hvor
trykket er på E) er oprindelig
tyrker, men har boet i Danmark,
siden han var ti år. ”Men alle kan

være rolige, for Min købmand
er et dansk koncept, og det bliver den ved med at være,” siger Esat og tilføjer: ”Jeg håber
virkelig, at Avedøre vil bakke op
om butikken, men folk bestemmer jo selv, om de vil have en
lokal købmand.”
Avedøre Kirke byder Esat velkommen!

17

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
JULEBUFFET
29. november kl. 18.00

NYTÅRSKUR
3. januar kl. 18.00

•
•

•
•

Lailas gode julebuffet
Musik, sang og dans

Nytårskur
Program kommer senere

Billetter kan købes i caféen Billetter kan købes i caféen
af caféforeningen ca. en uge af caféforeningen ca. en uge
før. Pris:
før. Pris:
• 125 kr. for medlemmer
• 150 kr. for medlemmer
• 150 kr. for gæster
• 180 kr. for ikke-medlemmer
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CAFÉ
HJERTETRÆET ...
er kirkens café.
Cafeén er:
•

et spisested, hvor man
kan få et billigt måltid
mad eller en kop kaffe.

•

et sted hvor man kan
møde andre mennesker.

•

et sted, hvor der kan
holdes gravkaffe eller reception efter en kirkelig
handling som fx dåb.

•

et kulturtilbud med foredrag, visesang, bankospil, m.m.

•

et sted, hvor man kan få
omsorg både som personale og besøgende og få
hjælp til at komme videre,
hvis man har brug for det.

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

KARIN BECH

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

IDA KONGSBAK (VIKAR)

Træffes i kirken samt efter aftale.
Tlf.: 23 11 80 37

KIRKEKULTURMEDARBEJDER
RIKKE STRANDGAARD

MENIGHEDSRÅDET

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

DORTE STOLLESEN

Formand.
Tlf.: 40 78 15 38 50 84 39 67
E-mail: dost@avedoere-kirke.dk

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.

Kirketjener.
Tlf.: 30 30 34 27

Kirketjener.
Tlf.: 21 16 26 71

Tlf.: 23 74 84 84
E-mail: jasu@avedoere-kirke.dk
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KUNSTNERE LAVER KUNST
HJEMME I 12 AVEDØRE-HJEM
Avedøre kirke har
indgået et samarbejde med Folkekirkens skoletjeneste
på Vestegnen, der
handler om, hvordan
det er at bo i Avedøre.
12 familier fordelt i tre boligområder – Avedøre Syd, Storehus
og villakvarteret ved stationen –
vil lørdag den 13. juni byde folk
indenfor for at vise et kunstværk
frem, som en kunstner har skabt
over lige præcis deres families
liv i Avedøre.
Lige nu er familierne ved at blive
fundet, og vi mangler blot fire.
Familierne bliver koblet med deres personlige kunstner, som så
skaber værket, der skal udstilles
den 13. juni.
Også krea-marked
På dagen vil der også være et
stort krea-marked i Byparken,
hvor alle, der har lyst, kan ud-

stille og sælge deres eget kunsthåndværk. Der vil være en hel
del workshops, hvor alle kan
forsøge sig ud i diverse kreative
aktiviteter. Byens skolebørn vil
også blive aktiveret og udstille
deres kunstværker i kirken. Alle
er meget velkomne til at kigge
forbi!

Vil du være med?
Bor du i et af de tre områder, og
kunne du tænke dig at invitere
en kunstner indenfor, eller kunne du tænke dig at have en kreabod den 13. juni i Byparken, må
du meget gerne henvende dig
til kirkekulturmedarbejder Rikke
Strandgaard 2116 2776.

AVEDØRE KIRKES BØRNEKOR SØGER SANGGLADE BØRN
Går du i 4.-7. klasse? Er
du glad for at synge? Så er
Avedøre Kirkes børnekor
måske noget for dig?

Honorar
Børnene får et lille honorar for
deltagelse i prøver og tjenester.
Der er prøvetid de første 2 gange.

Vi synger både nye og gamle
sange og salmer og danser.

Korleder
Korlederen er russisk fødte
Nadja Aristoff, som er konservatorieuddannet pianist. Hun
har mange års erfaring i børnekorledelse og har bl.a. uddannelse fra Børnekorakademiet.

Koret synger ved familiegudstjenesten ”Gud og Lasagne”
med efterfølgende spisning en
onsdag om måneden.

Mødetider
Koret øver onsdage fra 15:00
til 16:45. Børnene starter altid
med hygge og et lille måltid.
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Kontakt Nadja Aristoff på tlf. 42
77 66 78 for mere information.

