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Det lakker mod enden.
For et bemærkelsesværdigt år
2020, hvor vi stiftede uvelkomment bekendtskab med en global
katastrofe i form af en uregerlig
virus. Gud give, at det også snart
må være slut med Corona-tidens
trælse jerngreb om mennesker og
dyr i vores verden.
Det lakker mod enden.
For det aftrædende menighedsråd, der har stået ved roret i den
seneste valgperiode, og lagt alle
kræfter i for at bringe Avedøre Kirke helskindet igennem de seneste
måneder. Gud give at det tiltrædende råd må få held og lykke til i
den kommende valgperiode.
Det lakker mod enden.
Ja vist, men det lakker også mod
begyndelsen! For nye tider, nye
vilkår, nye idéer og nye kræfter
holder nu deres indtog på scenen.
Som formand for menighedsrådet har jeg fulgt omverdenens
strømninger og deres virkninger
i Avedøre Kirke fra 1. parket, og
det har været et ganske særligt
privilegium, som jeg har lært meget af. Af hjertet tak for dét. Gud
give at fremtiden må tegne lys og
betryggende for alle i og omkring
Avedøre Kirke.
Dorte Stollesen

FØRSTE SØNDAG I ADVENT
- LIDT ANDERLEDES I ÅR
Søndag den 29. november er
det 1. søndag i advent og også
kirkens fødselsdag. Vi plejer at
fejre det med frokost for menigheden, men er desværre i
år pga. Covid19 nødt til at begrænse aktiviteterne en del. Der
vil dog være kaffe med hjemmebagte småkager efter gudstjenesten, så vi kan ønske hinanden en glædelig adventstid.
Det er også 1. søndag i advent,
at det nye menighedsråd tiltræder, og de vil denne dag præsentere sig for menigheden.

GLÆDELIG JULEAFTEN
JULEAFTENS GUDSTJENESTER PÅ EN NY MÅDE
8 gudstjenester juleaften
Også i år begynder juleaften i
kirken med en hyggelig gudstjeneste. Vi afholder i år 8 gudstjenester juleaften i Avedøre Kirke.
Til hver gudstjeneste er der plads
til 80 personer, og for at undgå,
at nogle går forgæves, skal man
hente gratis billetter til den ønskede gudstjeneste på kirkekontoret eller efter søndagens gudstjenester.
Billetter kan også bestilles hos
kordegnen på mail:
avedoere.sogn@km.dk

Gudstjenester juleaften
Kl. 10.00: julegudstjeneste
v/Inge Lund
Kl. 11.00: familiejulegudstjeneste
v/Inge Lund
Kl. 12.00: familiejulegudstjeneste
v/Inge Lund
Kl. 13.00: familiejulegudstjeneste
v/Inge Lund
Kl. 14.00: julegudstjeneste
v/Ida Kongsbak
Kl. 15.00: julegudstjeneste
v/Ida Kongsbak
Kl. 16.00: julegudstjeneste
v/Ida Kongsbak
Kl. 23.30: julenatsgudstjeneste
v/ Mads J. Iversen

ALLE SKAL HAVE EN GLÆDELIG JUL
Støt Avedøre Kirkes julehjælp

Alle skal have mulighed for at fejre en god jul! Derfor uddeler
menighedsplejen ved Avedøre sogn hvert år julehjælp til trængte
familier fra sognet.
Dit bidrag er helt afgørende for at flest mulige kan få julehjælp.
Støt Avedøre Kirkes julehjælp på MobilePay: 563041 (Skriv JULEHJÆLP i kommentarfeltet) eller køb Duttes fine engle og Alices´
julekort, der står i våbenhuset.

JULEAFTEN I KIRKEN

Traditionen tro holder vi juleaften i kirken. De der har
svært ved selv at holde jul
kan komme til julemiddag,
trætænding, julegaver, knas
og banko. Aftenen begynder
kl. 18 og slutter kl. 22.
Desværre er vi i år pga. Covid
19 nødt til at begrænse antallet af gæster til 30. Man kan
hente ansøgningsskema på
Kirkekontoret eller downloade
det fra kirkens hjemmeside.
Sidste frist for ansøgning er
3. december.
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DET SKER I KIRKEN OP MOD JUL
LUCIAGUDSTJENESTE MED TEMAET LYS DEN 13. DECEMBER KL.17
Legenden om Santa Lucia
Historien bag Luciatraditionen
fortæller, at Lucia var en ung kristen kvinde, der levede i 300-tallet i byen Syrakus på Sicilien.
I stedet for at tro på den romerske religion var Lucia kristen, og
det var ikke helt ufarligt dengang.
Hun sneg sig ud om natten og
delte mad ud til fattige. For at
have begge hænder fri og samtidig have lys bar hun en lyskrone på hovedet. Det var datidens
pandelampe.

Luciagudstjeneste i Avedøre
Avedøre Kirke følger traditionen
og markerer luciadagen den 13.
december med luciagudstjeneste kl. 17.00. Vores sædvanlige
optog gennem Stationsbyen med
lys og salmer, står muligvis i fare
for ikke at blive til noget i år på
grund af corona-restriktionerne,
men et af årets konfirmandhold
er i fuld gang med at planlægge
et brag af en gudstjeneste omkring temaet lys. Der vil være
musik, lys og god stemning. Vi
kan forvente os lidt af hvert, men
mon ikke et luciaoptog i en eller
anden form!

Husk billetter
Gratis billetter fås ved henvendelse
til kirkekontoret fra
den 7. december.

JULEN HAR ENGLELYD: JULESANG PÅ PLEJEHJEM
Hvert år er Avedøre Kirke
med præst, organist og kor
ude på sognets tre plejehjem
og holde julegudstjenester.
I år bliver det anderledes. Både
må familie og venner ikke komme i stort tal på plejehjemmene, og det er heller ikke altid
muligt at vi kommer ind på plejehjemmene. Derfor er vi i skrivende stund ved at lave aftaler
om, at kor, organist og præster
tager rundt til vores plejehjem
og holder julesang udendørs
eller julegudstjeneste lige indenfor døren med god afstand.
Det bliver enten d. 22. eller 23.
december – hold øje med kalenderen!
Glædelig jul
Vi håber, det vil være med til at
skabe julestemning og bringe julens glade budskab til beboere og
personale på Dybenskærhave,
Søvangsgården og Torndalshave.
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SYNG JULEN IND UDEN GLØGG OG ÆBLESKIVER
Traditionen tro synger vi julen ind med Avedørekoret og Avedøre Kirkes
Pigekor torsdag den 3. december kl. 19:00
Program
De dejligste julesalmer, fællessang med 2 meters afstand og
overvældende julestemning.
Billetter
Max 80 gæster. Gratis adgang,
men hent gratisbilletter på kirkekontoret.
COVID 19: Vi passer på DIG!
Vi følger alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer og
opfordrer alle gæster til at
gøre det samme, så vi trygt
kan færdes i Avedøre kirke.
Vi glæder os til at møde dig!

JULEKONCERT
med Ann-Mette Elten

TÆNKEPAUSEJULEFROKOST

Tænkepausen holder julefrokost den 22. december kl. 12.00

AOF afholder julekoncert med
Ann-Mette Elten i Avedøre
Kirke tirsdag den 15. december kl. 19.00.
Under koncerten vil hun give
nyt liv til mange af vores mest
elskede julesalmer og sange.
Desuden giver hun sig i kast
med nogle af de helt store
klassiske sange fra sit album
”Adagio”.
Ann-Mette akkompagneres af
Niels Kirkegaard på guitar.
Billetter
Billetter kan købes via AOF
Hvidovres hjemmeside.

På trods af Covid19-situationen
vil vi traditionen tro holde tænkepause-julefrokost. Det sker
tirsdag den 22. december. Kl. 12
samles vi i kirken til Tænkepause
og derefter går vi ind i Menighedssalen, hvor Café Hjertetræet vil stå klar med en flot servering – det bliver frokostplatter!
Vi må ikke synge ved bordene,

så måske vi synger en ekstra
salme ved Tænkepausen, og så
må vi forvente en god julehistorie!
Pris og tilmelding
Det koster 50 kr. for at være med,
og man skal købe billetter hos
Nathalie på kordegnekontoret senest torsdag d. 17. december.
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VELKOMMEN TIL DET NYE RÅD
Avedøre Kirke har fået nyt menighedsråd. Tak til det afgående råd og til de
medlemmer som har valgt at udtræde. Velkommen til det nye menighedsråd
som tiltræder 1. søndag i Avent

HER ER AVEDØRE KIRKES NYE MENIGHEDSRÅD
Karina Sommer, formand
Karin Helmersen, næstformand
Kenneth Holm, driftsansvarlig
Dorde Holse, kasserer
Henriette Zangenberg-Dam, personalekontaktperson
Henrik Birlis, rådsmedlem
Irene Jansen, rådsmedlem
Karin Bech, rådsmedlem
Kim Milvang-Jensen, rådsmedlem
Lene Jensen, rådsmedlem
Lisbet Andersen, rådsmedlem
Susanne la Cour, rådsmedlem
Tina Henriksen, rådsmedlem
Xana Borg, rådsmedlem
Ida Kongsbak, sognepræst
Inge Lund, sognepræst
Mads Jacob Iversen, sognepræst
Rikke Strandgaard, personalerepræsentant
Erwin Varling, stedfortræder
Nathalie Bianco, formandssekretær
Foto: Øverst: Det nye Menighedsråd. Fn. Karina Sommer.

BOBLERNE OG VENSKABSKREDSEN
VENDER STÆRKT TILBAGE EFTER NYTÅR
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Efter at have været nødt til at
aflyse deres arrangementer
pga Covid 19, vender Boblerne
og Venskabskredsen tilbage efter nytår.

Boblerne mødes her
Datoerne for Boblerne er:
11. januar, 25. januar, 8. februar,
22. februar. Programmet er endnu ikke helt fastlagt:

Der bliver dog lidt ændringer. I
det nye år bliver det sådan, at
man som gæst selv skal medbringe sin egen kaffe på termokande samt et krus. På den
måde undgår vi at røre ved fælles kander, men bevarer alligevel hyggen ved at drikke kaffe
sammen.

Venskabskredsen
Datoerne for Venskabskredsen:
6. januar, 20. januar: foredrag
med Karin Helmersen, 3. februar: banko, 17. februar: Fastelavn.
Velkommen tilbage i Boblerne og
i Venskabskredesn!

Foto: I 2019 besøgte Jytte
Abildstrøm Venskabskredsen

HVAD GÆLDER I KIRKEN?
Avedøre Kirke følger alle myndighedernes retningslinjer og anbefalinger i forbindelse med Covid19, så du trygt kan komme til gudstjenester og andre arrangementer i kirken
HUSK MUNDBIND

Frem til (foreløbigt) den 2. januar 2021 har regeringen besluttet, at man skal bære mundbind
eller visir i kultur- og kirkeinstitutioner. Det gælder naturligvis
også Avedøre Kirke.
Det gælder til alle aktiviteter i lokaler med offentlig adgang. Det
vil sige: Du skal have tildækket mund og næse ved brug af
mundbind eller visir, når du går
ind og ud af lokalet, og når du
bevæger dig rundt i lokalet.
Kravet gælder ikke, når du sidder ned, og heller ikke når du
kort rejser dig op fx under altergang eller læsninger under
gudstjenesten.
Børn under 12 år er undtaget
kravet om mundbind i folkekirken.

HOLD ØJE MED
HJEMMESIDEN
Myndighedernes retningslinjer
ændres løbende. Hold øje med
hjemmesiden:
www.avedoere-kirke.dk
for de evt. ændrede retningslinjer.

FORSAMLINGSFORBUD I KIRKEN?
Det almindelige forsamlingsforbud (pt på 10) gælder ikke indenfor i Folkekirkens kirkerum
og lokaler. Undenfor fx i kirkens
gård gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer dog stadig
med mindre man sidder ned.
Det skyldes, at forsamlingsforbuddet ikke gælder for arran-

gementer, hvor deltagerne sidder ned, og hvor arrangøren er
omfattet af såkaldte sektorpartnerskabsretningslinjer. Det er
tilfældet i folkekirken og andre
trossamfund.
Til gengæld er vi i folkekirken
omfattet af såkaldte afstandskrav og arealkrav.

AFSTANDSKRAV I AVEDØRE KIRKE
Når du skal til gudstjeneste eller andre ting i kirken,
er antallet af deltagere bestemt af et afstandskrav og
et arealkrav.
Hovedreglen er, at der skal
være fire kvadratmeter pr.
person, hvis man hovedsageligt står op og kan bevæge sig
rundt mellem hinanden. Men
hvis man hovedsageligt sidder
ned, så er det tilstrækkeligt
med to kvadratmeter pr. person.
Da størstedelen af kirkens arrangementer er siddende, er

det altså arealkravet på to kvadratmeter pr. person, der gælder.
Der skal desuden være én meters afstand mellem alle deltagere (målt fra næsetip til næsetip) og to meter, hvis der er
sang.
Max 80 i kirken
I Avedøre Kirke har vi opstillet stole efter de gældende afstandskrav. Der kan sidde 48
personer i kirkerummet, når vi
synger, men vi kan dog sidde
80, når vi også benytter menighedssalen.
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BLIV KLOGERE PÅ BIBELEN2020
Bibelen2020 er en helt ny og moderne oversættelse af Bibelen. Kom til foredrag med teolog Søren Holst om Bibelen 2020 tirsdag den 9. februar
Trods covid-19 var der også gode
nyheder i år. Blandt dem var udgivelsen af den nye danske bibeloversættelse, der har taget navn
efter det lidet påskønnede år, den
blev udgivet i: Bibelen 2020.
Foredrag ved Søren Holst
I Avedøre Kirke kunne vi godt
tænke os at holde lidt fast ved
dettte gode fra 2020, hvorfor vi
også tager Bibelen2020 med os
ind i 2021.
Derfor vil Søren Holst, ph.d. i teologi og lektor på afdelingen for
bibelsk eksegese på Københavns
Universitet, der selv har været en
del af arbejdet med den nye Bibeloversættelse, komme og fortælle om, hvordan man griber en så
stor opgave an. Nemlig at skulle
oversætte Bibelens tekster til et
nutidigt sprog, som er forståeligt
for alle aldre og for enhver, der i

forvejen ikke har noget kendskab
til det bibelske sprog.

stadig findes synd, når synd nu
ikke længere optræder i Bibelen.

Er Noas ark en båd?
Kom og få svar på, hvordan Noahs ark blev til en båd, hvad det
er med Israel i Bibelen, og om der

Tid og sted
Foredraget finder sted tirsdag
den 9. februar kl. 19.00 i Avedøre Kirke og er gratis.

VIL DU OGSÅ VÆRE MED I AVEDØRE KIRKES STUDIEKREDS?
Avedøre Kirkes studiekreds har ligget stille det
meste af 2020. Det tager
vi revanche for i 2021!
Studiekredsen mødes tirsdage
kl. 19.00 – 21.00. I begyndelsen
af året vil vi læse Anders Gadegaards bog ”Tro mod politik”.
Derefter beslutter vi sammen,
hvad vi senere vil fordybe os i.
Studiekredsen er åben for alle.
Programmet er som regel en
time, hvor vi taler om aftenens
emne, så drikker vi kaffe og te,
og den sidste halve time runder
vi af. Inden vi mødes, er der
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mulighed for at forberede sig ved
at læse en opgiven tekst.
Interesserede kan henvende sig
til sognepræst Inge Lund.
Efter nytår mødes studiekredsen
• 12. januar
• 23. februar
• 23. marts
• 11. maj og 8. juni.

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

DATO

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Tirsdag den 1.

09.15 Tænkepause, 13.30 Minikonfirmander, 15.00 Konfirmander

Onsdag den 2.

10.00 Sygruppen, 10.00 Børnehavejul, 11.00 Børnehavejul, 14.00 Konfirmander,
15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag den 3.

09.30 Babysalmesang, 10.00 Konfirmander, 14.00 Konfirmander,
16.00 Hjertespiren, 19.00 Syng julen ind

Fredag den 4.

10.00 Børnehavejul, 11.00 Børnehavejul, 14.00 Konfirmander

Lørdag den 5.

11.00 Dåbsgudstjeneste

Søndag den 6.

10.30 Gudstjeneste ved Ida Kongsbak

Mandag den 7.

10.00 Børnehavejul, 11.00 Børnehavejul, 13.00 Børnehavejul

Tirsdag den 8.

09.15 Tænkepause, 11.00 Konfirmander, 15.00 Konfirmander,
19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag den 9.

10.00 Sygruppen, 10.00 Børnehavejul, 11.00 Børnehavejul, 14.00 Konfirmander,
15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag den 10.

09.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppe, 14.00 Konfirmander,
17.00 Litteraturkreds

Fredag den 11.

10.00 Børnehavejul, 11.00 Børnehavejul, 13.00 Uddeling af julehjælp,
14.00 Konfirmander

Søndag den 13.

10.30 Gudstjeneste ved Mads Jacob Iversen, 17.00 Luciagudstjeneste

Mandag den 14.

10.00 Børnehavejul, 11.00 Børnehavejul, 10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag den 15.

09.15 Tænkepause, 19.00 AOF´s julekoncert

Onsdag den 16.

10.00 Sygruppen, 10.00 Børnehavejul, 11.00 Børnehavejul, 15.45 Børnekor,
17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag den 17.

09.30 Babysalmesang, 16.00 Hjertespiren

Fredag den 18.

10.00 Børnehavejul, 11.00 Børnehavejul

Søndag den 20.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Tirsdag den 22.

12.00 Tænkepausejuleforkost

Torsdag den 24.

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
23.30

Fredag den 25.

10.30 Juledagsgudstjeneste ved Inge Lund

Lørdag den 26.

10.30 2. juledagsgudstjeneste ved Ida Kongsbak

Søndag den 27.

10.30 Gudstjeneste ved Mads Jacob Iversen

Tirsdag den 29.

09.15 Tænkepause

Julegudstjeneste ved Inge Lund,
Familiejulegudstjeneste ved Inge Lund,
Familiejulegudstjeneste ved Inge Lund,
Familiejulegudstjeneste ved Inge Lund,
Julegudstjeneste ved Ida Kongsbak,
Julegudstjeneste ved Ida Kongsbak,
Julegudstjeneste ved Ida Kongsbak, 18.00 Juleaftens middag
Julenatsgudstjeneste ved Mads Jacob Iversen
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JANUAR KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Fredag den 1.

14.00 Nytårsgudstjeneste ved Inge Lund

Søndag den 3.

10.30 Gudstjeneste ved Ida Kongsbak

Tirsdag den 5.

09.15 Tænkepause

Onsdag den 6.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskreds, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere,
19.00 Avedørekoret

Torsdag den 7.

09.30 Babysalmesang

Søndag den 10.

10.30 Gudstjeneste ved Mads Jacob Iversen

Mandag den 11.

10.00 Boblerne

Tirsdag den 12.

09.15 Tænkepause, 19.00 Studiekreds

Onsdag den 13.

10.00 Sygruppen, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag den 14.

09.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppe, 16.00 Hjertespiren,
17.00 Litteraturkreds

Søndag den 17.

10.30 Gudstjeneste ved Ida Kongsbak

Mandag den 18.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag den 19.

09.15 Tænkepause, 10.00 Gruppekontaktmøde, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag den 20.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere,
19.00 Avedørekoret

Torsdag den 21.

09.30 Babysalmesang

Fredag den 22.

08.30 Konfirmanddag

Søndag den 24.

10.30 Gudstjeneste ved Mads Jacob Iversen

Mandag den 25.

10.00 Boblerne

Tirsdag den 26.

09.15 Tænkepause

Onsdag den 27.

10.00 Sygruppen, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag den 28.

09.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppe, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på
Dybenskærhave, 16.00 Hjertespiren

Lørdag den 30.

11.00 Dåbsgudstjeneste

Søndag den 31.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund, 14.00 Dåbsjubilæum
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Kirketjener Nina Jørgensen som altid i fuld sving

Avedøre Kirkes dygtige pigekor i Kirkens gård

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

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Mandag den 1.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag den 2.

09.15 Tænkepause

Onsdag den 3.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere,
19.00 Avedørekoret

Torsdag den 4.

09.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppe

Lørdag den 6.

11.00 Dåbsgudstjeneste

Søndag den 7.

10.30 Gudstjeneste ved Ida Kongsbak

Mandag den 8.

10.00 Boblerne

Tirsdag den 9.

09.15 Tænkepause, 19.00 Foredrag om Bibelen 2020 ved Søren Holst

Onsdag den 10.

10.00 Sygruppen, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag den 11.

09.30 Babysalmesang, 16.00 Hjertespiren, 17.00 Litteraturkreds

Søndag den 14.

10.30 Gudstjeneste ved Mads Jacob Iversen

Mandag den 15.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag den 16.

09.15 Tænkepause, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag den 17.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere,
19.00 Avedørekoret

Torsdag den 18.

09.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppe

Søndag den 21.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag den 22.

10.00 Boblerne

Tirsdag den 23.

09.15 Tænkepause, 19.00 Studiekreds

Onsdag den 24.

10.00 Sygruppen, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag den 25.

09.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave,
16.00 Hjertespiren

Lørdag den 27.

11.00 Dåbsgudstjeneste

Søndag den 28.

10.30 Gudstjeneste ved Ida Kongsbak

KENDER DU AVEDØRE KIRKES KIMELAUG
Tak til kimelauget
En stort (og rungende) tak skal
lyde til Kimelauget ved Avedøre
Kirke og alle dens kimere:
• Jytte Weng
• Lis Nilsson
• Bjarne Hansen
• Jan Brown
• Bruno Rafn
• Flemming Delberg
• Karin Andersen.
Ved disse gudstjenester vil der

blive kimet med klokkerne takket være kimelauget:
• 29. november - 1. søndag i
Advent
• 24. december – Juleaften
• 25. december – Juledag
• 4. april – Påskedag
• 23. maj – Pinsedag

skriv til oldermanden Karin Andersen på tlf.: 60 93 81 58 og mail:
karin.linda.andersen@gmail.com
eller ring eller skriv til sognepræst
Mads Jacob Iversen
på tlf.: 2116 2735
og mail:
mji@km.dk

Vil du være med?
Kunne du være interesseret i
at blive en del af Kimelauget
ved Avedøre Kirke, så ring eller
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JULEGAVER
OG HVAD DER ELLERS HØRER TIL
”Må enhver flig af taknemmelighed over de lysende minder fra barndoms jul
blive til gavn for andre.”
af Mads Jacob Iversen
Det er efterhånden en del år siden,
at jeg fralagde mig – eller måske
fik frataget – den store trang til
gaver samt den tilhørende spænding, der uundværligt ophober sig
i drenge og piger i dagene op til
juleaftensdag. Hvad end man er
lille og ønsker sig alt andet end
bløde pakker, eller om man er
blevet noget større og det, man
virkelig, virkelig ønsker sig, er
blevet noget dyrere.
Julegaver til børnene
Juleaften i en gennemsnitlig
dansk familie har i hele min levetid og i min erfaring som værende fra en netop sådan (gennemsnitlig familie), været børnenes
dag, aften, fest.
Hvad end man hører til dem, der
åbner gaver før maden eller dansen om træet, eller om man, som
det var tilfældet i min familie, lod
gaveåbningen være dagens klimaks efter endt fællesspisning og
fællessang, så kan dansken nok
blive enige om, at gaverne først
og fremmest er til for børnene.
De er på sin vis obligatoriske. Alt
der gives derudover er ”krummerne fra de riges bord”. Og dog
kan forventningen om at modtage
en pakke være lige så meget til
stede, alt afhængig af de voksnes
interne tilhørsforhold. ”Eeeej! Var
vi ikke enige om, at vi ikke gav
hinanden noget i år?”, bemærkede jeg min mor sige år efter år
mellem 1999 og 2006. De var vist
enige om, at det var en uudtalt
forventning om gaver til alle.
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I de voksnes rækker
Jeg er altså trådt ind i de voksnes
rækker, når det kommer til julens
familiemæssige dynamikker og
interne organisation, og har været der en del år. Men jeg har ikke
opretholdt den. Først og fremmest fordi jeg ikke har bibragt et
barn, der på samme måde som
jeg selv, skal ophøjes og overøses med gaver, men også fordi,
at jeg i højere grad end tidligere
er blevet inaktiv, når det kommer

til gaver – jeg indfrier ikke nogens uudtalte forventninger. Jeg
ønsker mig ikke noget, og jeg
giver ikke noget, som bekendte
ønsker sig. Er jeg blevet en vaskeægte Ebenezer Scrooge fra
Charles Dickens ’Et juleeventyr’?
ej, det synes jeg ikke. Jeg giver
trods alt nogle gaver, skønt jeg
ikke finder dem på en liste. Jeg
køber kun noget, jeg synes giver
mening i forhold til modtageren.

er nervøse for omgangen, så findes der de, som gerne ville være
med til at forkæle børnene, som
det også hører sig til for dem. Det
får de formentlig ikke mulighed
for og med tanke på det, tager
jeg gamle Ebenezer på mig. Han
bliver jo også klogere. Og trods
sin egen manglende direkte forbindelse til julen i form af børn,
så giver han, hvad han kan. Jeg
vil altså give til gaver til børn jeg
ikke kender, og tanker til dem, for
hvem det at modtage ikke gavner.
Noget jeg er faldet over eller
noget vedkommende bare må
have. Måske jeg faktisk er som
Hr. Scrooge. Jeg køber jo i al fald
kun det, som passer mig, når det
passer mig. Det betyder så også,
at jeg ikke giver noget til enhver,
hver gang, sådan som jeg husker,
at ethvert familiemedlem gav en
gave til ethvert barn (mig), da
det var juleaften. Alligevel ønsker
jeg mig igen noget, ud over den
klassiske omgang verdensfred og
sorte sokker.
Glædelig jul til alle børn
Jeg ønsker for ethvert barn, at
det må opleve julen, som jeg
gjorde det. Men hvorfor egentlig? Tillægger jeg strømmen af
gaver for stor vægt i min positive
erindring af julen? Jeg kan jo nok
konstatere, at jeg var forkælet.
Særligt til jul. Og det under jeg
alle børn. At juletiden for en voksen, der som jeg ikke længere
føler nogen forpligtelse i forhold
til julens festivitas, alligevel forbinder den med barndommens
glæde og forkælelse, kan føre
til mere end blot nostalgi. Noget
som giver en varig forbindelse til
det barnlige og en anerkendelse
af ethvert barns retmæssige omfavnelse og forkælelse.

Som om barmhjertigheden og
gavmildheden bør være større på denne tid af året end alle
andre tider. Sådan hjertevarme
hører alle sæsoner til. Men netop nostalgien, ens egne lykkelige minder, kan føre til ønsket om
det samme for andre og derfra
til handling for de børn, der ikke
umiddelbart har udsigt til forkælelse og for de voksne, der ikke
har mulighed for at give den.
Hjælp og tanker til fremmede
Heldigvis er mange børn i sikre hænder trods samfundets restriktioner. Det bliver måske ikke
helt det samme som før eller som
håbet, men den tætte familie er
dog sammen, og gaverne kan fås
uden større besvær. Men i disse
tider håber jeg, at vi tænker på
de børn, der ikke er i hjemmets,
trygge stavn. Os der ikke har vores egen guldklump at tænke på,
må udbrede vores gavmildhed
og hjertevarme, som i julens tid i
høj grad er formet af vores egen
barndom og erfaring med juletræet og alt, der gemmer sig under det. Jeg vil også tænke på de
voksne og ældre, der ufrivilligt er
afskærmet fra deres familie. Hvad
end de er på plejehjem, på for
lang afstand rent geografisk eller

Bøn for dem som savner
Jeg vil bede for dem, der savner.
Hvad end det er julen eller familien. Og jeg håber ikke, at disse ord læses som en formaning
til dårlig samvittighed. Det er en
bøn til en følelse af nærhed. At
enhver, der i år er mere afskærmet end vedkommende ellers ville være eller ønsker sig, føler en
samværs ånd, hvad end ånden
er af fortidens minder eller fremtidens udsigter. Charles Dickens
skriver i sit forord fra 1843 til
klassikeren ’Et juleeventyr’:
Jeg har i denne lille gyser bestræbt mig for at mane den ånd
frem, som næppe skulle kunne
få læserne til at blive utilfredse
med sig selv, med andre mennesker, med Julen eller med mig.
Gid den må spøge elskværdigt i
deres hjem, og ingen få lyst til at
mane den langt væk.
Må enhver flig af taknemmelighed
over de lysende minder fra barndoms jul blive til gavn for andre.
Ikke af dårlig samvittighed eller
nødvendighed. Tværtimod. Der er
så meget ved julen der er ganske
unødvendigt… for en selv.
- Deres ærbødige ven og tjener
M.J. Iversen

13

DET ER FOR BØRN & UNGE
NYT TILBUD TIL UNGE I AVEDØRE KIRKE
Hjertespiren er et tilbud til
unge i Avedøre. Vi mødes
hver anden torsdag i Café
Hjertetræet kl. 16.00
Hjertespiren er stadig meget
ung, men har desværre ikke været lige så besøgt, som vi havde
håbet.

form af gratis gifler og saft. Den
idé er så hermed givet videre til
alle unge i udskolingsalderen,
der bor i sognet. Betragt også
gerne Hjertespiren, som et sted,
hvor lektier kan laves i god ro og
orden. Sognepræst Mads træder
kun til, hvis man skulle have behov for det.

Også en lektiecafé
Det bragte dog stor glæde, da
nogle konfirmander så muligheden for at benytte Hjertespiren
som en form for lektiecafe med
overordentligt gode forhold i

Gode frø vil spire
Vi håber i al fald på flere besøgende. Men vi er tålmodige og
ved, at ethvert godt frø også skal
have tid og næring, før det spirer
og sidenhen blomstrer.

HYGGELIG BØRNEHAVEJUL I KIRKENS GÅRD
I december i år er alle
børn i Avedøres børnehaver inviteret til ”Jul i
kirkens gård.”
Normalt plejer kirken at invitere til børnehavejul i kirken, hvor
nogle af børnene bliver klædt
ud og opfører et krybbespil til
stor glæde for de andre børn og
voksne. I år har vi måtte tænke
anderledes pga. corona.
Alle børn i Avedøres børnehaver
er blevet inviteret til Jul i kirkens gård stuevis. Kirkenisse
Julie tager imod børnene under
det tændte juletræ i gården.
Her vil de bl.a. høre om, hvorfor der er en stjerne i toppen
af træet, og hvorfor vi hænger
engle og hjerter på træet. De
vil få fortalt historien om Jesu
fødsel i stalden og synge med
på en julesalme. Lidt knas bliver der måske også plads til.
Der skal nok nå at blive julestemning i kirkens gård i år!
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DET ER FOR BØRN
MINIKONFIRMANDER I AVEDØRE KIRKE
Her i efteråret har kirken haft minikonfirmander om tirsdagen
fra Frydenhøjskolen
Det har været en meget engageret og sangglad flok børn,
der bl.a. optrådte til den familievenlige gudstjeneste den 15.
november. Her gav minikonfirmanderne deres bud på, hvordan man skal give og modtage
gaver. Konklusionen blev, at det

vigtigste ved gaver er, at de gives og modtages med hjertet.
Børnene delte derefter hjemmelavede hjerter ud til alle i menigheden.
Fotoet herunder er fra familiegudstjenestenden 15. december.

SKOLEJUL - HVIS VI KAN
I mange år har Avedøre Skole og Avedøre Kirke haft den
gode tradition at holde juleafslutning for eleverne fra skolen.
Én af 4. klasserne forbereder
et julekrybbespil. Det håber vi
også at kunne se i år. Vi har
ikke lavet en endelig aftale,
men hvis det er muligt i forhold til corona, vil vi glæde os
til at starte juleferien for skolen d. 18. december i kirken.

HUSK BABYSALMESANG

DÅBSJUBILÆUM DEN 31. JANUAR KL. 14.00

Det er torsdag kl. 9.30. Vi mødes
i kirken og hygger efterfølgende i
menighedssalen. Velkommen!

Er dit barn blevet døbt inden for de seneste 4 år? Så er I
inviteret til dåbsjubilæum i Avedøre Kirke
Vi har den store glæde hvert
år at få lov at døbe mange små
børn i Avedøre Kirke.
Den 31. januar inviterer vi
børnene med deres forældre,
bedsteforældre, faddere, og
hvem der nu måtte have lyst
til at komme med til et festligt
dåbsjubilæum i kirken.
Vi inviterer de børn, der er blevet døbt inden for de sidste 4
år – altså børn døbt i 2017,
2018, 2019 og 2020. Vi holder
en lille, festlig og meget børne-

venlig gudstjeneste. Børnene
får ved gudstjenesten en lille
gave overrakt, der passer til
deres alder. Efter gudstjenesten serverer vi kaffe,te, saftevand og fødselsdagskage!
Tilmelding
Af hensyn til traktementet og
gaverne er det nødvendigt
med tilmelding. Vi har også
brug for at vide, hvilket år barnet er døbt. Tilmelding kan ske
på SMS til Ida Kongsbak på
tlf.: 2311 8037 eller på mail.:
IKO@km.dk
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CAFÉ HJERTETRÆET SIGER
Menuplan december måned, dagens ret
Tirsdag

1.

Forloren hare med kartofler, sovs & ribsgele

Onsdag

2.

Stegt flæsk med kartofler & persillesovs

Torsdag

3.

Flæskesteg med brune-/kartofler, rødkål og sovs

Fredag

4.

Julebrunch-tallerken med bacon & røræg, brunchpølser, røget laks, kalvesylte,
rullepølse, pandekage, melon, saga/brieost, græsk yoghurt, ris a la mande, hjemmebagt bolle, rugbrød, smør, juice, kaffe og the
75 kr.

Mandag

7.

Spaghetti bolognese med revet ost, salat & nybagt brød

Tirsdag

8.

Brunkål og flæsk med kartofler og sennep

Onsdag

9.

Frisk rødspættefilet med citron, remoulade, kartofler & persillesovs

Torsdag

10.

Ægte wienersnitsel af kalvekød med brasede kartofler, ærter og sovs 75 kr

Fredag

11.

Fisk & chips (på den engelske måde) med salat

Mandag

14.

Dejligt stjerneskud med det hele

Tirsdag

15.

Hønsekødsuppe med kartofler og masser af grøntsager

Onsdag

16.

Stegt flæsk med kartofler & persillesovs

Torsdag

17.

Hakkebøf eller kalvelever med bløde løg, kartofler, sovs & agurkesalat

Fredag

18.

Krebinet med kartofler & stuvet grønærter og gulerødder

Mandag

21.

Dejlig flæskestegssandwich

Tirsdag

22.

Fiskefrikadeller med kartofler og remouladesovs

Onsdag

23.

Tarteletter med høns i asparges

Der serveres salat til alle retter. Husk at du også kan købe dagens dessert. Ret til ændringer forbeholdes.

NYHED: Få din julemiddag fra Café Hjertetræet

TIL KUN 75 KR. 3 skiver flæskesteg, brunede og hvide kartofler, rødkål og lækker sovs. Samt Risalamande med kirsebærsauce. Maden afhentes den 23. december og kan bringes ud, hvis du har det svært.
Bestil på: Tlf.: 21 16 25 58 eller E-mail: laul@avedoere-kirke.dk

Nyt fra Hjertetræet
Café Hjertetræet er åben hverdage fra kl. 10-14. Nyd din
mad i caféen eller tag den med
hjem. Husk mundbind, når du
står op i caféen.
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Priser
• Smørrebrød kr. 15,(vælg mellem: roastbeef, æg og
rejer, dyrlægens natmad, rødspættefilet, kartoffelmad samt
dagens overraskelse)
•
•
•

Dagens ret (lille) kr. 40,Dagens ret (stor) kr. 55,Dagens dessert kr. 15,-

Begravelseskaffe mv.
Det er muligt for caféen at arrangere begravelseskaffe.
Bestilling kan ske på telefon:21
16 26 03 eller E-mail: laul@
avedoere-kirke.dk
Bestil også gerne smørrebrød ud
af huset fx til frokostmøder mv.

VELBEKOMMEN!
Menuplan januar måned, dagens ret
Mandag

4.

Lasagne med salat og nybagt brød

Tirsdag

5.

Irsk stuvning af kalvekød og masser af grøntsager

Onsdag

6.

Stegt flæsk med kartofler & persillesovs

Torsdag

7.

Nytårstorsk med kartofler og fiskesennepssovs

Fredag

8.

NytårsBrunch-tallerken Med champagne og kransekage, bacon & røræg, brunch
pølser, røget laks, spegepølse, rullepølse, pandekage, melon, saga/brieost, græsk
yoghurt, hjemmebagt bolle, rugbrød, smør, juice, kaffe og the
75 kr.

Mandag

11.

Fisk og chips (på den gode engelske måde) & salat

Tirsdag

12.

Oksekødssuppe med masser grøntsager, kartofler & mel-/ kødboller

Onsdag

13.

Kogt oksebov med kartofler og peberrodssovs

Torsdag

14.

Mørbradgryde med kartoffelmos

Fredag

15.

Club sandwich med kylling, bacon og karrydressing

Mandag

18.

Dejligt stjerneskud med det hele

Tirsdag

19.

Glaseret skinke med flødekartofler og sennep

Onsdag

20.

Stegt flæsk med kartofler & persillesovs

Torsdag

21.

Krebinet med kartofler & stuvet grønærter og gulerødder

Fredag

22.

Dejlig flæskestegssandwich

Mandag

25.

Ovnstegt laks med pasta og hollandaisesovs

Tirsdag

26.

Medisterpølse med kartofler og stuvet hvidkål

Onsdag

27.

Kalvelever med bløde løg, kartofler, sovs & agurkesalat

Torsdag

28.

Hakkebøf eller med bløde løg, kartofler, sovs & rødbeder

Fredag

29.

Pariserbøf med det hele

Café Hjertetræet holdet lukket
mellem jul og nytår!
Glædelig jul - Craciun Fericit - Melikami gena
- Merry Christmas - mutlu Noeller

Husk
Café Hjertetræet på Facebook
Se fx dagens ret hver dag!
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KIRKENS GRUPPER
KOR &
FÆLLESSANG
BØRNEKORET

For børn mellem 10-15 år.
Øver hver onsdag kl. 15.45.
Lille løn gives.
Korleder: Per Egholm,
tlf. 20 23 33 82,
mail: peg@hvidovre.dk

PIGEKORET
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.

CAFÉSTYRELSEN

Lægger retningslinjerne for caféens
drift og virke. Formand: Lene Humle
tlf. 24 42 97 49
mail: batfruen@gmail.com

CAFÉFORENINGEN

Støtter cafédriften og er for alle, der
vil være med til at gøre Café Hjertetræet så god som muligt.
Medlemsskab: 130 kr. om året.
Formand: Henning Johansen,
tlf. 24 24 42 06.

GRUPPEKONTAKT

Alle er velkomne. Her kan du være
med til at forme kirkens liv og vækst.
Du kan høre om, hvad der foregår
og komme med nye idéer. Kontakt:
Rikke Strandgaard tlf. 21 16 27 76
eller Inge Lund tlf. 21 16 26 55.

KIMELAUGET

Kimer manuelt med kirkens klokker
ved kirkeårets højtider. Kontakt:
Karin Andersen, tlf. 60 93 81 58.
Nye svende/medlemmer er velkomne.

KONFIRMANDER

Daglig henvendelse til præsterne.
Inge Lund, tlf. 21 16 26 55.
mail: ilu@km.dk.
Mads Jacob Iversen, tlf. 21 16 27 35
mail: mji@km.dk

FØLG KIRKEN PÅ
FACEBOOK
www.facebook.com/avedoerekirke

18

LITTERATURKREDSEN

Vi læser og snakker om udvalgte
bøger. Gruppen mødes 2. torsdag i
måneden kl. 17-19 i kirkens lokaler.
Kontakt Charlotte Freudendal for
program. Tlf. 25 78 17 67.

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.

MENIGHEDSPLEJEN

Kirkens arbejde med diakonale opgaver. Gaver modtages gerne: i indsamlingsbøssen i våbenhuset og på
konto: 3409 0012667396. Formand:
Bente Fussing, tlf. 51 31 14 14.
Daglig henvendelse til præsterne.

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

SORGGRUPPEN

Mødes onsdag kl. 13-15 i lige uger i
kirken. Kontakt forinden:
Ida Kongebak, Tlf.: 23 11 80 37

STUDIEKREDSEN

Tekster læses og diskuteres i fællesskab. Nyt emne hver sæson.
Kontakt: Inge Lund, tlf: 21 16 26 55.

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

AVEDØREKORET

Kor der er åbent for alle.
Øver onsdage kl. 19-21.
Korleder: Per Egholm.
Nye medlemmer er velkomne.

MORGENRØDEN

For alle der har lyst til at synge
ugen i gang. Mødes mandage i
ulige uger kl. 10-12.
Kaffe og brød koster 10 kr.
Korleder: Per Egholm.

KFUM-SPEJDERNE
AVEDØREGRUPPEN

Gruppeleder: Bo Løvgren Larsen,
Sandvejen 28,
2665 Vallensbæk Strand,
tlf. 22 10 11 22, mail: hwl@hwl.dk

BÆVERLEDERE

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 17.3019.00.

SYGRUPPEN FOR KVINDER
FRA HELE VERDEN

ULVELEDER

Mødes hver onsdag fra 10.00 - 12.00
i mødelokale 2.
Kontakt: Karin Bech tlf. 21 42 34 97.

Paul Hogg tlf. 23 20 77 94,
mail: paulhogg@dbmail.dk
Ulvene: 8-11 år, mandag 17.3019.00.

VENSKABSKREDSEN

TROPSLEDER

Mødes 1. og 3. onsdag i menighedssalen kl. 14-16.30 til hygge samt
foredrag eller banko. Formand: Erwin
Varling, tlf. 53 69 20 06.

Heidi Lydeking, tlf. 40 75 84 13,
mail:larsenh30@yahoo.dk.
Trop, (11-18 år) torsdag 18.3020.30.

KONTAKT PERSONALET
PRÆSTER

ORGANISTER

INGE LUND

WENTS REINBERGS

BIRGITTE JEPPESEN

PER EGHOLM

Kirkebogsfører
Ørumvej 23
Træffes i kirken samt efter aftale
Fridag mandag
Tlf.: 21 16 26 55 E-mail: ilu@km.dk

Barselsorlov

MADS JACOB IVERSEN

Avedøregårdsvej 40
Træffes gerne på mail og telefon
Fridag mandag
E-mail: mji@km.dk, Tlf.: 21 16 27 35

IDA KONGSBAK (VIKAR)

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

Tlf.: 20 23 33 82
E-mail: peg@hvidovre.dk

KIRKEKULTURMEDARBEJDER
RIKKE STRANDGAARD

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

Træffes i kirken samt efter aftale
E-mail: iko@km.dk
Tlf.: 23 11 80 37

KIRKENS KONTOR
NATHALIE BIANCO

Kordegn
Kordegnekontor åbent mandag, tirsdag
og onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 13-18
og fredag kl. 10-13.
Tlf.: 21 16 25 07, E-mail: ubb@km.dk

SIDSEL LETH SVENSSON
Kommunikationsmedarbejder
Træffes normalt torsdag

Tlf.: 23 34 08 48
E-mail: sidsel@lethsvensson.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

KIRKETJENERE
NINA JØRGENSEN
Kirketjener

Tlf: 21 16 26 71
E-mail: kirketjener@avedoere-kirke.dk

ROXANA CHELU

Souschef
Tlf.: 21 16 25 58
roch@avedoere-kirke.dk

IRENE SKYHØJ
Kirketjener
Tlf.: 30 30 34 27

Brug for frivillige medhjælpere

MENIGHEDSRÅDET
KARINA SOMMER

Formand
Tlf.: 22 78 58 46 50 84 39 67
E-mail: karinasommer8@gmail.com

HANNE BRENNECKE
Kirketjener
Tlf.: 21 16 26 71
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SKØNNE KONFIRMANDDAGE
I begyndelsen af oktober afholdt Avedøre Kirke konfirmanddage med pilgrimstur og aktiviteter i kirken.

I begyndelsen af oktober havde vi vores årlige konfirmanddage med
det indeværende kuld af
kommende konfirmander. Med de nye restriktioner og krum hals så vi
os nødsagede til at gøre
det lidt anderledes i år
end tidligere. Vi havde
derfor delt den samlede flok, der da også er
større end de foregående år, i to nogenlunde
lige store hold, som så skiftevis
skulle være i kirken med Inge
og resten af det beredvillige personale samt frivillige, mens det
andet hold skulle på en vaskeægte pilgrimsvandring rundt på
Vestegnen med Ida og Mads.
Gudstjeneste og eksistentielle
spørgsmål
Lad os starte i kirken. Her fik alle
konfirmander mulighed for at
forberede og ikke mindst afvikle
en gudstjeneste i mindre grupper. Nogle skulle synge og andre
læse op, mens nogle tredje skrev
prædiken. Og hvor var de gode.
Så gode, at noget af en prædiken blev inkorporeret i den føl-
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gende højmesse. Herefter – eller
forinden – fik konfirmanderne
mulighed for at få pulsen op, da
der skulle tages stilling til store
eksistentielle spørgsmål såsom,
hvorvidt det er værst at pjække fra skole eller drille ens lillesøster, så hun bliver ked af det.
Dette affødte voldsomme diskussioner, som heldigvis kunne
afbødes ved hjælp af lidt frokost
og en god film. Konfirmanderne
skulle nemlig også identificere
dødssynder i Anders ’Anden’ Matthesens komedie Sorte Kugler.
Lokal pilgrimsvandring
Den anden dag blev straks en
mere fysisk affære. Der skul-

le nemlig gås, da der var
dømt
pilgrimsvandring.
Fra Brøndby Strand og
Vestegnens
helt
egen
”domkirke” over kirkerne
i Vallensbæk Landsby og
tilbage igen, blev det til
intet mindre end små 40
kilometer på de to dage.
Konfirmanderne
skulle
heldigvis kun gå én af dagene, men præsterne Ida
og Mads, var vist temmelig ømme i skinkerne hele
den weekend. Undervejs var der
oplæg, salmesang og forhåbentlig
en masse tid til refleksion. Det er
jo lidt tanken med pilgrimsvandringen, at mens man går i den
skønne natur og mere og mere
mærker ømheden i fødder, lår eller ligefrem hofter, så kan man
mærke en mental ro, der kan
komme som resultat af det ensidige fysiske fokus.
Skønne dage
Alt i alt blev det to skønne dage,
der selvfølgelig var mærket af de
samme begrænsninger som alle
andre mærker i disse tider. Ikke
desto mindre, må vi konstatere at
konfirmanddagene var en succes!

