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VELKOMMEN TIL MADS OG PER
Avedøre Kirke har afholdt en festlig velkomstgudstjeneste
Søndag den 14. juni blev dagen
hvor vi omsider fik holdt en velkomstgudstjeneste for både vores nye præst, Mads Jacob Iversen, og vores nye organist, Per
Egholm. Begge brillerede fra alter og orgel med bemærkelsesværdig bravour.
Plads til moderne og klassisk
Vi fik bl.a. en flot levering af
Bachs Toccata & Fuga i d-mol,
et stykke orgelmusik, der ofte
forbindes med den berømte musical, Phantom of the Opera, og
vi oplevede en syngende præst,
der ganske uventet begavede os
med en nydelig fortolkning af en
sang fra en anden musical, nemlig A Little Night Music fra 1973.
Men ikke nok med det! Den eftermiddag fik vi også lov at synge

trosbekendelsen og prøve kræfter
med salmer fra fjern fortid – og
selv Pigekorets smukke korvers
blev i samme ånd sunget på latin.
Jo-jo, i Avedøre Kirke er der plads
til både moderne og klassisk.
Festlig hygge i gården
Efter gudstjenesten var der hyggeligt samvær i kirkens fint pyntede gård, hvor man kunne læske sig med en sodavand eller en
fadøl samt nyde en rigtig pølsevogns-pølse i det dejlige solskinsvejr. En herlig måde at ønske hinanden god sommer på efter årets
usædvanligt tunge forår.
Ny kirketjener på vej
I løbet af den kommende tid får
vi lejlighed til at stifte bekendtskab med endnu et nyt ansigt i
Avedøre Kirke, nemlig den længe
ventede kirketjener. Det glæder
vi os meget til.
Dorte Stollesen

14. JUNI I BILLEDER

God Sommer
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KIRKE I SEN-CORONA TIDEN
Vi kan igen mødes fysisk i Avedøre Kirke, men følger naturligvis alle retningslinjer. Læs om de nye muligheder
Vi har alle været plaget af corona-smitte. Kirken har været lukket ned, og hver for sig har vi
prøvet at komme gennem kedsomhed og ensomhed med Phillip
Faber, afstandskram og håndsprit.
Kirken har hele tiden haft dispensation til at holde bisættelse, begravelser, dåb og bryllupper, så
der har jævnt hen været folk i
kirken. Kristi Himmelfartsdag fik
vi lov at åbne for gudstjenester,
og sent om aftenen den 9. juni
fik vi retningslinjer for, hvordan
vi må være sammen i kirken hen
over sommeren.
Nye retningslinjer
Det er retningslinjer, der giver os
lov til at være sammen uden antalsbegrænsninger udenfor, dog
med én meters afstand mellem os,
og vi skal helst sidde ned. Indenfor
må vi være én person pr. 2 m2,
MEN hvis vi skal synge, og det skal
vi jo, når vi fejrer gudstjeneste,
skal vi have 2 meter fra næsetip
til næsetip. Det betyder, at vi kan
være ca. 90 i kirkerummet og menighedssalen tilsammen.
Mulighed for at mødes igen
Så nu kan vi heldigvis mødes og
holde sommerkirke den 30. juni og
den 1. juli. I mødelokale 1 kan vi
nu være 25, så når ferien er ovre,
kan vi glæde os til at mødes i Boblerne, Venskabskredsen, Litteraturkredsen, Studiekredsen og alle
de andre gode grupper og sammenhænge, hvor fællesskabet lever og vokser her i Avedøre kirke.
Hen over sommeren
Lige nu mødes vi til tænkepause og morgenkaffe hver tirsdag
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kl. 9.15 og til gudstjeneste hver
søndag kl. 10.30. Vi mødes med
konfirmander og holder konfirmationer, og vi har dåbsgudstjenester, og ikke mindst får vi lov
at have flere og flere sangere
fra pigekoret med til gudstjenesterne. Og telefonkæden, som
opstod, mens alt var lukket ned,
kører stadig med plads til flere.
Se også notitsen på næste side.
Sådan passer vi på
Flere steder i kirken er der sat
håndsprit op, og der er altid rigeligt med sprit, så man kan afspritte efter brug af lokalerne.
Alle vandrette flader bliver sprittet efter brug. Mødelokale 2 er

fyldt med stole fra kirkerummet,
for alle stole med stofbetræk er
taget ud og stolene fra caféen og
menighedssalen er stillet op i kirkerummet og menighedssalen, så
der nemt kan sprittes af og vaskes
gulv. Kirketjenerne og det frivillige korps, som hjælper til konfirmationer er efterhånden i skarp
træning, så vi kan mødes under
trygge og corona-sikre forhold.
Skulle man have brug for en stol
med armlæn er det altid muligt at
bede kirketjeneren om en sådan.
Vi er ikke fri fra smittefaren endnu, men vi er frie til at mødes og
mærke fællesskabet i kirken!
Inge Lund

KOM MED TIL GAVNØ SLOT
Foreningen Boblerne arrangerer en spændende
tur til Gavnø slot, hvor
du kan komme med
En særbus kører fra Avedøre kirke
mandag den 31. august, kl. 9 om
morgenen og turen går til Gavnø slot, slotshave, klosterkirke og sommerfuglepark. Vi er
hjemme igen kl. ca. 17.
Tilmelding
Vil du med på denne dejlige udflugt, skal du henvende dig til
Kirsten Wichman på 36 78 01 72.
Billetterne koster 225 kr. og inkluderer bustur, entré samt kaffe
og kage. Husk selv madpakke.

Foto: Flemming christiansen, Hammer

KARIN BECH SKAL FEJRES!
Den 6. september siger vi farvel til Karin Bech
Kom og vær med til at tage endelig afsked med vores allesammens
organist, Karin Bech, som har fyldt
Avedøre Kirke med sine skønne
rytmer og sit gode hjerte i næsten
40 år.

D. 6. september spiller Karin til
gudstjenesten kl. 10.30, og bagefter er menighedsrådet vært ved en
afskedsreception.
Alle er meget velkomne!

AVEDØRE KIRKES TELEFONKÆDE - NOGET FOR DIG?
Ønsker du at komme med i en telefonkæde?
I telefonkæden bliver du ringet
op hver morgen mellem kl. 8.30
og 9.00 og ringer selv videre til
den næste i kæden. Du skal blot
høre om alt står vel til og ønske
en god dag.

svarer, undersøger en person fra
kirken, hvad der kan være sket.
Derfor skal du opgive et nummer
på en person, som man kan ringe til, hvis vi ikke kan få kontakt
med dig.

En fast ”ringeven”
Vi ringer til hinanden i en bestemt rækkefølge eller "kæde".
Du får altså en fast ”ringeven,”
og du skal selv ringe videre til en
fast. Hvis én i telefonkæden ikke

Sådan kan du være med
Ønsker du at være med i telefonkæden, så ring eller skriv til
Mads Jacob Iversen på telefon 21
16 27 35 eller Kirsten Wichmann
på telefon 36 78 01 72.

!!

Godmorgen.
Hvordan
har du det i
dag?
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VASKETØJ I BLÆSEVEJR
På opfordring gengives et uddrag af Birgitte Jeppesens prædiken pinsesøndag
Når man hænger vasketøj på en
snor, så er det ofte rigtig vådt
og slasker godt sammen. Tynger
rigtig godt nedad.

ver sat ind i en sammenhæng, en
forbindelse, der giver liv og form
til vores tilværelse. Det skete for
disciplene pinsedag.

Så har man brug for et varmt og
kraftigt blæsevejr. På få timer
kan man se hvordan det der godt
sammenslaskede vasketøj begynder at få formen tilbage. Det
udvider sig i vinden – og igen begynder det at ligne noget. Noget
tøj, vi kan bruge igen.

Den jødiske pinse
I evangelieteksten til pinsedag
hører vi: Hold mine bud. Det har
ikke meget med ånd og luft at
gøre, men det er ikke tilfældigt,
at buddene også bliver nævnt
pinsedag. Jødernes pinse var fejringen af den dag Moses fik de 10
bud på Sinaj Bjerg 1000 år forin-

Pinseånden
Disciplene er efter kristi himmelfart
sunket
ind i sig selv, udmattede. Jesus
er ikke længere
hos dem som
den person, der
samlede
dem
og lyste op i deres
tilværelse.
Påskens glæde
og betydning er
endnu ikke rigtig
slået
igennem
hos dem. Det sker først pinsedag. Pinsedag kommer endelig
den ånd, han har talt om, som
skal forene dem med ham. Som
en kraftig luftning farer den gennem rummet, puster liv i dem,
blæser dem ud af døren og sætter dem i bevægelse. Som det
våde vasketøj på snoren får dets
rette form tilbage, når det blæses igennem på en varm forårsdag, sådan gør de det også. De
bliver sig selv igen.
Ånd og sammenhæng
Et andet ord for ånd er forbindelse
eller sammenhæng. Ånden gør at
mennesker ikke slasker ind mod
sig selv og tynges nedad, men bli-
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den. De 10 bud var pagten, som
skulle binde jøderne sammen
som folk - og som folk sammen
med Gud.
Helligånden er kommet
De kristnes pinse handler også
om enheden mellem Gud og os
og mellem os indbyrdes som
kirke. Modsat jøderne fejrer vi
dog, at det ikke er budene alene, som skal binde os sammen
som kirke – men at Helligånden
er kommet for at holde os fast
på, at enheden bygger på Jesus
Kristus. At vi er sammen i hans
ånd så at sige. Enheden er ikke
vores præstation alene, ånden
gør også sin del af arbejdet.

Heldigvis da. For det der med
enhed har vist sig at være sværere end som så. Trods kirkens
store og flotte idealer om enhed
og broder- og søsterkærlighed,
så er splittelse noget som altid har fundet sted, dengang ligesom i dag. Faktisk så kan vi
læse videre i apostlenes gerninger om, hvordan kirken knap er
blevet etableret. før de første
kriser opstod. For hvad krævede det egentligt at blive optaget
i en menighed?
Dengang delte
man
områder
imellem
sig.
Paulus fik de
hedningekristne
og andre apostle de jødekristne. Og sådan
har man siden
løst
konflikter
ved at gå hver
til sit. Siden er
der kirker, som
har delt sig, og i
dag har vi utallige fraktioner
af det, som ideelt set skulle være
én samlet kirke.
Svære fællesskaber
Hvorfor er det så svært at blive sammen? OG ja, det korte
svar hertil må være: fordi vi er
så forskellige. Vi har forskellige
livsomstændigheder,
baggrunde og forudsætninger. Dengang,
og også i dag? I dag lovpriser vi
mangfoldighed, men der findes
faktisk ikke særlig mange fællesskaber efterhånden, som for
alvor er mangfoldige. Der var engang, hvor vi i højere grad var
tvunget ind i brogede fællesskaber, for det var de fællesskaber
der var. Det var dengang, der

kun var én købmand, én skole og
én fjernsynskanal, så alle havde
set det samme aftenen før, eller
dengang, der kun var meget få
medier, som man kunne hente
information fra. Der var måske
endda kun én kirke, så om man
kunne lide præsten eller ej, så
var det dér, man kom om søndagen.
Vi kan godt være sammen
OG selvfølgelig er det ikke kun
skidt, at det har ændret sig, at
man i højere grad kan vælge
fællesskaber ud fra, hvad man
har lyst til. Men
det betyder, at
vi også i højere
og højere grad
kun
kommer
sammen
med
mennesker, der
ligner os selv.
Fæ l l e s s k a b e r,
hvor vi mødes
for at bekræfte
hinandens holdninger og vores enighed. Og
måske har vi i
kirken derfor en
opgave i at vise, at det lader sig
gøre at være sammen, selvom
man ikke umiddelbart er ens eller
foretrækker det samme.
Måske er det i virkeligheden det
allervigtigste bud til os i dag. At
vi skal kæmpe for det mangfoldige fællesskab. Også selvom det
til tider kan være udfordrende.
Men hvis kirken skal være troværdig udadtil, skal vi kæmpe
for fællesskabet indadtil. Så kan
vi lave nok så mange fede arrangementer og tiltag, men hvis
vi ikke husker, hvad der holder
os sammen, så bliver alt andet
mere eller mindre ligegyldigt. Vi
skal finde ud af at omgås hinan-

den. At vi kan håndtere uenigheder med omsorg og respekt.
Ansvar for hinanden
Og hvordan gør vi det? For med
alle vores forskelligheder vil der
uvægerligt opstå konflikter, det
kan ikke være anderledes.
På engelsk har man denne her
vending: You may win the argument, but you may lose the person. Du kan vinde diskussionen,
men samtidig tabe den anden.
Og det er præcis dét, som ikke
må ske i kirken. At vi taber hin-

anden. Vi skal kæmpe for, hvad
vi har kært – og selvfølgelig skal
vi også det – vi skal være oprigtige og ikke forstille os for at please hinanden. Men hvis det er det
eneste vi har øje for, altså vores
standpunkt, vores mening, vores
måde at se verden på, så kan vi,
selvom vi mener det godt, komme til at gøre andre ondt. Vi er
aldrig kun ansvarlige for vores
sag, vi er altid også ansvarlige
for dem, vi taler om og taler med.
Forenet trods forskelle
Det er let at tale om kirkens fællesskab, det er langt sværere at
leve det, selvom det måske er
noget af det allerfineste kirken

har at give omverdenen. Vise at
vi, på trods af forskelle kan være
forenet i samme ånd.
Derfor er det også så godt, at
mødes til gudstjeneste. Her kan
vi være, som de originaler vi nu
engang er, med de kæpheste vi
nu engang har. OG her kan vi opdage det befriende ved, at vi ikke
er alene om at holde sammen
på os selv og hinanden. Vi er en
del af noget større, noget mere,
noget som rækker ud over os
selv og binder os til hinanden på
en livgivende måde. Kittet i kirkens fællesskab,
hjertet, kommer
fra Gud. Helligånden gør sin
del af arbejdet.
Gudstjenestens
fællesskab
Vi synger sammen og lytter
til bibelen sammen. Vi spiser
og drikker sammen om samme
bord. Og med
Guds bud sendes vi ud i verden
for at se og søge hinanden på ny.
Som det våde vasketøj i blæsevejret – tager vores sammenslaskede sjæle lige så stille form
igen, når vi er til gudstjeneste.
For her indsættes vi i et fællesskab, som giver liv og form til
vores tilværelse – og som vi nok
har et ansvar for at tage vare på
– men som vi aldrig én dag står
alene med.
Birgitte Jeppesen
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SORGGRUPPEN BEGYNDER IGEN

Hvad er en sorggruppe?
Og hvad kan man forvente sig, hvis man deltager i en sorggruppe?
Her er et par citater fra tidligere
deltagere i sorggruppen i Avedøre Kirke, som giver et godt billede af, hvad sorggruppen kan
betyde, når man har mistet en af
sine nærmeste:
Sorggruppen lyttede
”Jeg husker tydeligt min fornemmelse af usikkerhed, da jeg mødte op første gang i sorggruppen.
Det var svært, at skulle fortælle
om min sorg. Jeg var så bange
for, at jeg ville bryde sammen.
Men ret hurtigt følte jeg mig
helt tryg i gruppen. Det gjorde
så godt, at føle at I så min sorg,
og nogen gange græd I sammen
med mig over det ubærlige, at
jeg havde mistet min voksne søn.
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Samtidig hørte jeg om jeres
sorg, og forstod at det at miste kan være mange ting. Miste
ægtefælle, barn, far/mor eller
miste et barnebarn. Ingen kan
sige, hvad der er værst, for sorgen er så personlig for hver enkelt af os.
Hele hverdagen bliver anderledes, måske familien bliver anderledes, og vi forsøger alle at holde
fast i os selv.
Det var så vigtigt for mig at have
en sorggruppe, selv om det kunne være utroligt svært at komme
derhen. Jeg husker, hvor tungt
det var i starten, for jeg vidste,
at jeg igen ville komme til at huske og at græde. Men netop at
få lov til det er så vigtigt for mig.
Tak til alle jer i sorggruppen,
fordi I har lyttet, trøstet og mødt
mig dér, hvor jeg var!”

Vi delte sorgen
”Vi har delt vores sorger sammen, vi har grædt, vi har grinet, vi har hygget os sammen.
Uden jer var jeg ikke kommet så
langt, som jeg er kommet i dag.
Min store sorg over at have mistet mit barnebarn, vil jeg aldrig
komme over. Den må jeg lære at
leve med”!
Citaterne taler for sig selv. Det
vigtige er, at blive set og hørt i
sorgen. Vigtigt at det bliver respekteret at sorg tager tid, og at
det er så svært at komme videre,
når man har mistet det mest dyrebare i ens liv.
Har du brug for sorggruppen?
Sorggruppen begynder igen den
20. august. kl. 13-15.
Sorggruppen er åben for nye deltagere! Kontakt kirkens præster
for nærmere information.

FESTLIG 2. PINSEDAG
2. pinsedag fejrede vi gudstjeneste sammen i Avedøre Kirke. Bagefter gik vi tur i
mindre grupper. Genoplev dagen med billeder og spot fra præsternes refleksioner
Fremmedsprog: Der var en god
grund til, at Gud forvirrede menneskets sprog og dermed skabte
fremmedsprog, sådan som vi kan
læse om i fortællingen om Babelstårnet i Det Gamle Testamente.
Kropssprog: Kroppen har sit
eget sprog. Og det sprog lyver
ikke. Ubevidst fornemmer vi
utroværdighed, når kropssproget
fortæller noget andet end det,
som bliver sagt med ord.
Ordsprog: Et sjovt sprog er
”ordsprog”. Måske tænker vi ikke
på det som et egentligt sprog, og
der er jo heller ikke nogen, der
kun taler ”ordsprog”. Vi bruger
ordsprog i det sprog vi ellers taler. Ordsprog er gode leveregler,
som skal hjælpe os gennem livet.
Fremmedsprog: At være fremmed for noget er faktisk skønt.
Hvad skulle vi ellers gør med
nysgerrigheden?
Kropssprog: Frans af Asissi
sagde: ”Forkynd evangeliet for
al skabning – brug om nødvendigt ord.” Og når Jesus siger, at
hans tilhængere skal være lys i
verden, så siger han, at de skal
”skinne for alle mennesker. Så
kan de se de gode ting, I gør, og
takke jeres far, som er i himlen”.
Det gælder for os hver især. Og
det gælder for os som fællesskab.
Ordsprog: Her er to af Bibelens
ordsprog, der passer meget godt
til det, pinse handler om:
”Når du belærer den, der taler
grimt, hader han dig for det.”
(Ordsp. 9,8) og ”Af alt det, du

går og passer på, skal du passe
allermest på dit hjerte. Ud fra dit
hjerte strømmer livet” (Ordsp.
4,23). Det første ordsprog er nok
den visdom, der får disciplene til
at holde sig inden døre af frygt

for at møde én, der taler grimt,
og det sidste ordsprog er den visdom, som Helligånden sætter ild
til og får disciplene til at komme
ud ad døren og døbe ikke mindre
end 3000 mennesker.
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NYHED SOMMERSIDER
VIL DU LÆSE MED
LITTERATURKREDSEN
Kan du lide at læse bøger, og ikke
mindst kan du lide at dele din oplevelse med andre? Så er Litteraturkredsen måske noget for dig.
Gruppen består lige nu af 10-15
mennesker, som mødes den anden torsdag i måneden kl. 17 for
at dele deres læseoplevelser med
hinanden.
Kontakt
Charlotte Freudendal finder og
bestiller bøger, så man får en ny
hver måned. Er du interesseret
så kontakt Charlotte på tlf: 25 78
17 67 eller mail:
charlotte@freudendal.com

Krydsord, bøger, novelle og turforslag
Som noget nyt har vi valgt at indsætte seks hyggelige sommersider i dette særnummer af kirkebladet.
Charlotte fra Litteraturkredsen anbefaler bøger
til sommerlæsning. Mads Jacob Iversen har lavet en krydsord til os (se næste side) og fundet
en fin novelle frem fra skrivebordsskuffen! Og
så har vi fået menigheden til at anbefale spændende turmuligheder i vores lokalområde, idet
de fleste af os nok vælger at tilbringe sommeren i Danmark.
God fornøjelse og rigtig god sommer!

Charlotte Freudendal fra
Litteraturkredsen
anbefaler sommerferielæsning
Sara Omar
– Dødevaskeren (322 sider)
Bogen handler om, hvordan det
er at vokse op, som pige, i den
muslimske del af Kurdistan.
En meget voldsom bog, som giver et indblik i hvorfor der stadig
findes æresdrab den dag i dag.
Også blandt indvandrere i Danmark.
Sara Omar – Skyggedanseren
Det er opfølgeren til Dødevaskeren, som vi efter endt læsning af
Dødevaskeren blev enige om, at
vi skal læse i Litteraturkredsen
næste sæson.
Vi bliver simpelthen nødt til at
vide, hvordan det går hovedpersonen Frmesk videre i livet.
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Matilda Gustavsson – Klubben
en undersøgelse (238 sider)
En afdækning af Det Svenske
Akademi og Nobel-skandalen i
kølvandet på #Metoo bevægelsen i 2017.
Jeg læste selv om det i dansk
presse med den lidt nedladende
holdning ”De er da også så nøjeregnende de svenskere”, men må
indrømme at bogen virkelig tog
mig med storm – Jeg blev faktisk
lidt flov over at have tænkt ovenstående!

Katrine Kielos
– Det eneste køn (230 sider)
Humoristisk, lettilgængelig og
underholdende diskussion af,
hvorfor kvinder er blevet forført af ”den økonomiske mand.”
Samtidig forklarer den, hvorfor
mange kvinder slet ikke kan finde sig selv i den økonomiske verden.
Et kærligt puf til Simone de
Beauvoirs ”Det andet køn” i forhold til økonomi.

Alle der afleverer en udfyldt krydsord til Kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard inden 15. august
deltager i lodtrækningen om en frokost for to i Café Hjertetræet.
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NOVELLE
Historien er skrevet af sognepræst Mads J. Iversen i forbindelse med en børnelitteraturkonkurrence, som Grundtvigsk Forum udskrev i løbet af sidste år.
Præmissen var, at der i børnehistorien skulle indgå et par af samme køn.
Historien egner sig til højtlæsning og er for alle aldre.
Mit fædrene bageri

På Abildvej står der rigtig mange
huse, og de ligner alle sammen
hinanden. Det er nemlig rækkehuse. Og selvom der ser meget
forskelligt ud inden i husene, lugter forskelligt og lyder forskelligt,
så ser alle husene ens ud udefra.
Røde mursten. Grønne stakitter.
Blå døre. I nogle huse bliver der
spillet spil i alle rum. I andre bliver der spillet ét spil i det samme
rum. Og i nogle huse bliver der
spillet musik og danset til langt
ud på natten.
Midt imellem alle disse huse ligger
der dog et hus, som ikke ligner de
andre. Det er hvidt, og så er det
højere end husene, som ligger til
venstre og højre for det. I det her
hus er der nemlig lejligheder. Fire
af slagsen. Alle under samme tag.
Øverst til højre bor der ikke nogen lige for tiden. Ved siden af, til
venstre, bor gamle fru Idanker.
Hun spiller hverken mange spil eller hører meget musik, men hun
smiler altid, når hun ser én. Hun
har boet alene i noget tid. Før det
boede hun faktisk i et af de mange rækkehuse ved siden af, men
hvilket et, ved jeg ikke. Neden
under fru Idanker bor familien
Khan. Det er en stor familie. Der
er mor Khan, far Khan, lille Khan,
store Khan, baby Khan, faster
Khan og papegøjen Fy. Ved siden
af dem bor Eskild sammen med
sine forældre. Det er hans forældre, Anders og Johannes, der
ejer bageren, som ligger nederst i
bygningen, og som jo altså faktisk
holder alle lejlighederne oppe.
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Selvom det faktisk kun er far Johannes, der arbejder nede i bageren, så bliver far Anders altid
lidt sur, når far Johannes taler
omtaler den som ”min bagerbutik”. Hver gang han siger det forkerte, retter han sig selv og lover
at huske at sige det rigtige næste gang, men han glemmer det
altid igen. Når far Johannes så
faktisk siger ”vores bagerbutik”,
så er det fordi, at det er lørdag,
og hver lørdag hjælper Eskild til
i butikken. Selvom Eskild faktisk
er ret god til at regne, så er han
for lav til at stå bag kassen. Og
selvom Eskild faktisk også er udmærket til at lave mad, så er han
for lav til at kunne nå ovnen. Så
kan far Johannes en gang imellem godt hjælpe ved at løfte
Eskild op til ovnen med dejen,
mens han siger ”Værsgo, chef!”.
Men så hjælper Eskild altid til
med at feje gulvet, for i sådan
en bagerbutik vil der altid ligge
krummer på gulvet. Eskild hjælper også med at bestemme, hvor
de forskellige kager skal stå, i
hvert fald på de nederste rækker i vinduet. Kajkagerne skal for
eksempel aldrig stå ved siden af
frøsnapperne. Det er de simpelthen for uimodståelige til.
En lørdag var far Anders blevet
rigtig syg. Det kunne Eskild høre
på lydene ude fra badeværelset.
Da far Johannes kom op fra bagerbutikken for at hente Eskild,
fortalte han om lydene, som han
hørte ude fra badeværelset, og
så sagde far Johannes, at han
havde nået at redde Eskilds tand-

børste og tandpasta ud. Og så
måtte Eskild bruge vasken nede
i bageriet. Mens han stod der og
børstede tænder, og far Johannes
styrtede rundt - ud med spandauerne, ind med de runde surdejsbrød – kunne de stadig høre
far Anders ude på toilettet. Far
Johannes kiggede op og sagde
”Det kan være vi skal lukke lidt
tidligere i dag, Eskild”.
”Men hvad med fru Idanker?”,
spurgte Eskild. ”Hun kommer altid ned, lige inde vi lukker for at
få sine linser”. Far Johannes smilede til Eskild. Sveden løb stadig
ned af panden på ham, fordi han
havde haft ekstra travlt i dag,
hvor han også var løbet op for at
se til far Anders en gang imellem.
”Så må vi huske at lægge nogle
til side til fru Idanker i dag.” sagde far Johannes til Eskild. Efter
at have stillet spandauerne i vinduet, dér hvor Eskild vidste, de
skulle stå, tog far Johannes forklædet af og sagde ”Nå, jeg må
nok hellere lige løbe op og se til
far.” Og i det far Johannes havde sagt det, gjorde Eskild store
øjne ud mod gaden, og Johannes
vendte sig og fik et chok. Dér,
på den anden side af det store
vindue, stod far Anders. Han var
helt hvid i hovedet, og lignede
én, der ikke havde tænkt sig at
lave noget som helst andet, end
bare at stå der og kigge ind mellem croissanterne. Mens Eskild
blev stående i butikken, gik far
Johannes ud til far Anders. Eskild
kunne se, at far Johannes talte
til far Anders, men der blev vist
ikke rigtig sagt noget igen. Det

lignede ikke far Anders. Lidt efter
kom far Johannes ind i butikken
igen.
”Eskild, vi er simpelthen nødt til
at vente lidt med at åbne i dag.
Jeg kører lige far til en læge, eller
et sygehus. Eller en bedemand.”
Så gik far Johannes ud bagi, tog
det sidste brød ud og slukkede
for ovnen. Så sagde han til Eskild
”Hvis du er sød bare at gå op ad
bagtrappen og se noget fjernsyn
eller lægge dig i seng, indtil vi
kommer hjem igen, tak”. På vej
ud af døren vendte han skiltet,
hvor der stod ’Åben’, og så var de
ellers hurtigt på vej i bilen ud ad
den lange gade.
Kort tid efter åbnede døren igen.

”Ja, jeg kunne se, der var åbent”
sagde manden, der kom ind. Far
Johannes havde vist glemt, at
han ikke havde vendt skiltet før.
Eskild tænkte hurtigt, gik om bag
kassen, hvor man ikke engang
kunne se hans hoved. ”Ja, hvad
skulle det være?” sagde Eskild.
Manden var forvirret over, hvor
stemmen kom fra, men svarede
”En frøsnapper, et kærnemælkshorn og to solsikkeboller”.
”Ja, så gerne” sagde Eskild,
mens han tænkte, at det da var
heldigt, at det alle var ting, han
kunne nå. Så lagde han poserne
op på bordet, og endelig fik manden øje på Eskild. Han takkede,
smilede og lagde pengene på
bordet. Så gik han ud igen. Eskild

måtte bruge begge hænder til at
få pengene ned, så han kunne
tælle, om der var nok. Der var
mere end nok! Og sådan endte
det med, at Eskild fik bagerbutikken til at tjene flere penge,
end den havde længe. Da far Anders og far Johannes kom tilbage
igen, kunne de slet ikke tro det.
De blev lidt bekymrede, men så
blev de glade, og heldigvis blev
far Anders hurtigt helt rask igen,
da de fandt ud af, at butikken
havde været åben. Da de lukkede butikken, havde Eskild endda
husket at gemme to linser til fru
Idanker, og familien Khan fik resten af frøsnapperne, for Eskild
ville altså have en kajkage.
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OPLEV DANMARK - LOKALT
Denne sommerferie kommer af gode grunde (Corona) primært til at foregå i
Danmark. Derfor har vi spurgt nogle fra menigheden, om de kan foreslå gode
steder på Vestegnen og omegn, hvor man kan tage ud i det forhåbentlig dejlige sommervejr. Her er nogle af deres forslag:
MIDDELALDERLANDSBYEN I BRØNDBY

Karin Andersen, fra bla. Kimelauget, kan godt lide at besøge Middelaldercentret i Brøndby. ”Her er altid så hyggeligt med værksteder,
dyr og meget at se på. Man kan få mad fra bål og en sludder med
engagerede folk klædt som i middelalderen,” fortæller Karin.
Adresse: Middelalderlandsbyen, Nybovej 11, Brøndby, gratis adgang.

HEERUP OG KATTE

Anni Evendt, fra bla. Studiekreds og Morgenrøden, anbefaler en tur
på Heerup Museet, hvor der sommeren over er en temaudstilling om
Heerup og katte, der hedder ”Det var kattens.”
”Selv om man før har været på Heerup Museet er der altid nyt at opleve,” siger hun, ”Det er bare sådan et dejligt museeum! Men ellers
er mit yndlingsmål om sommeren jo en cykeltur til stranden langs
Avedøre Holmene med besøg i havnene”
Adresse: Heerup Museum, Kirkesvinget 1, Rødovre. Åbent 10-16,
mandag lukket. Entré: 50 kr. for voksne, 35 kr. for pensionister.

KROPPEDAL MUSEUM ER BARE SPÆNDENDE

”Kroppedal Museum er virkelig et spændende sted,” fortæller Kirsten
Wichmann fra bl.a. Boblerne. ”Her er mange fund fra udgravninger,
og man kan også opleve astronomiske udstillinger, Verdensrummets
mekanik og Ole Rømer og dansk astronomi. Blot få minutters gang
fra museet kan man i øvrigt besøge resterne af det observatorium,
hvorfra Rømer observerede stjernehimlen. Og så er det ret billigt at
besøge stedet. Man kan tage toget til Vallensbæk station og derfra
bus 143 til Risby – og så er der en smuk tur at gå på ca. 1 km. gennem Vestskoven.”
Adresse: Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, Åbent 10-16, mandag lukket. Entré: 50 kr. for voksne. Børn under 18 år er gratis.

CYKELTURE PÅ VESTVOLDEN

Anette Pedersen, fra bl.a. Litteraturkredsen, kan varmt anbefale, at
man tager en cykeltur langs Vestvolden. ”Det er bare så vidunderligt,
at cykle i godt vejr med alt det grønne, der ligesom omslutter en,” smiler
hun, og vil i øvrigt gerne gøre ekstra reklame for et trainspotting-sted,
som måske ikke alle kender.
”Jeg cykler ofte en dejlig tur langs volden (Avedøresletten) op over
broen, krydser motorvejen og fortsætter ligeud langs Brøndby-skoven, indtil jeg når Park Alle, som jeg krydser. Fortsætter ligeud af en
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dejlig allé med store gamle træer. Når den ender, dukker banelegemet op. Her stopper jeg op, og ser om jeg er heldig, at der kommer
tog. Her kører fjerntog, IC3 tog, S-tog, lyntog og ikke mindst godstog med et utal af vogne efter sig. En hyggelig og “billig” fornøjelse
gerne i følgeskab med børn.
Det trænede øre kan høre at skinnerne “synger,” når et større tog
nærmer sig med stor fart. Når jeg er hjemme igen, har jeg cyklet en
13 km. God fornøjelse, pas godt på jer derude og rigtig god sommer!”

METRO-RUNDFART

Gerda Skouenby, fra bl.a. Boblerne, foreslår ture til lands eller vands.
”Tag en tur med Movias Havnebus – f.eks. fra Nyhavn til Refshaleøen
og besøg det store madmarked Refn – derfra retur til Den Sorte Diamant – eller videre til Sydhavnen og se alt det nye byggeri omkring
havnen. Lær den nye flotte Metro lidt at kende. Vælg en 3 – 5 stationer ud. Stå af på den enkelte station og læg mærke til områdets
særpræg - alle stationer er forskellige. Gå en lille rundtur omkring
stationen – se dig om og drik evt. en kop kaffe et hyggeligt sted. Gå
tilbage til stationen og tag til næste udvalgte “post”. Fortsæt din udforskning, og du vil komme hjem med gode indtryk fra vores dejlige
by og uden tvivl have set noget nyt.
Både havnebussen og Metroen kan benyttes med pensionistkort eller
rejsekort til ordinære priser. Tag evt. en lille madpakke og drikkelse
med, og du kan få en dejlig billig dag med gode oplevelser!”

LOPPETUR TIL ØLBY

Dutte, fra bl.a.Tænkepause og Sygruppen, slår et slag for en herlig
loppeudflugt. ”Der er rigtig mange dejlige grønne områder her på
Vestegnen, som er nemme at komme til på cykel. Det er en ren nydelse for sjæl og legeme, især når det er godt vejr.
Hvis vejret derimod er lidt gråt i det, tager jeg ofte toget til Ølby.
Efter en lille gåtur på ca.10 min. fra stationen kommer jeg til "Den
Hvide By", hvor der bl.a. ligger 4 store genbrugsbutikker. 2 af dem
drives af "Kirkens Korshær", 1 af "Danmission" og den 4. er "Superloppen". Der går en gråvejrsdag utrolig hurtigt - og det er ikke
”altid” jeg har noget med hjem,” griner Dutte.

DE 6 GLEMTE KÆMPER - EN SKULPTURSKATTEJAGT I DET FRI

Tag ud i naturen på skattejagt efter seks glemte kæmper, som
kunstneren Thomas Dambo har bygget af genbrugstræ ved skov,
sø og bakketop på Vestegnen. De er bygget i 2006 og ideen er, at
ved at gå på jagt efter dem kommer man rundt på de skønneste
steder og oplever naturen tæt på.
Find kæmperne:
www.opdagdanmark.dk/oplevelser/de-seks-glemte-kaemper
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KIRKEHØJSKOLEN INDBYDER
Kulturens indflydelse på sundhed og sygdom. Foredrag ved forskningsleder og
professor for Sundhedsfremme på Syddansk Universitet, Pernille Tanggaard
Andersen.
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:

Onsdag den 26. august
kl. 19.00
Avedøre Kirke
Gratis

Om foredraget
Hvad er kultur og hvilken indflydelse har den på vores helbred
og sundhed generelt? Kan kultur
have en helbredende virkning og
hvorfor?
Der er en iboende dobbelthed
i kulturbegrebet ifølge sociolog
Zygmunt Bauman. På den ene
side gør kulturen noget ved os –
den er noget ydre, der både var

der før os, og som også vil være
der efter os, og som en upersonlig kraft indvirker på, begrænser
og sætter rammer for vores liv.
På den anden side gør vi noget
ved kulturen – den forandrer sig
over tid, fordi vi gennem vores
handlinger både kan udfordre,
gøre modstand mod, eller bidrage til ændringer i og af kulturen.
I dette foredrag er omdrejningspunktet at se på kultur som kunst
og kultur, som det levede liv i
bred forstand. Kultur og sundhed
handler f.eks. om kunstens rolle i
forebyggelse og sygdomsbehand-

KIRKENS GRUPPER BEGYNDER IGEN
Efter et stille ”corona-forår” er
Avedøre Kirkes grupper på vej
tilbage med spændende aktiviteter.

Boblerne
Begynder den 17. august

Efterårets programmer er på
vej og kan hentes i kirken fra
midt i august.

Litteraturkredsen
Begynder den 10. september

Venskabskredsen
Begynder den 2. september

Studiekredsen
Begynder den 22. september

ling, blandt andet musikterapi,
læsegrupper eller såkaldt biblioterapi, eller om stemning og oplevelse på plejehjem og hospitaler.

KIRKEHØJSKOLEN

Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem de fire folkekirker i
Hvidovre kommune:
• Avedøre Kirke
• Hvidovre Kirke
• Risbjerg Kirke
• Strandmarkskirken
For alle
Det er et supplement til sognenes øvrige foredrag og studiekredstilbud. Et tilbud til alle,
der har lyst til at vide mere om
tro, kirke og kristendom.
Fælles ide
Kirkehøjskolen er opstået som
fælles idé blandt præsterne i
kommunens fire kirker, bakket
op af sognenes menighedsråd,
der sammen udgør Kirkehøjskolens fundament og daglige
ledelse.
Kontakt
Hvis du vide mere? Kontakt
præsterne.
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KALENDER
Juni
Torsdag d. 25.

13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

Lørdag d. 27.

11.00 Konfirmation, 13.00 Konfirmation, 15.00 Konfirmation

Søndag d. 28.

10.30 Gudstjeneste ved Mads Jacob Iversen, 13.00 Konfirmation

Tirsdag d. 30.

09.00 Sommerkirke (Husk tilmelding på kirkekontoret)

Juli
Onsdag d. 1.

14.30 Sommerkirke

Søndag d. 5.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Tirsdag d. 7.

09.15 Tænkepause

Søndag d. 12.

10.30 Gudstjeneste ved Mads Jacob Iversen

Tirsdag d. 14.

09.15 Tænkepause

Søndag d. 19.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Tirsdag d. 21.

09.15 Tænkepause

Søndag d. 26.

10.30 Gudstjeneste ved Mads Jacob Iversen

Tirsdag d.28.

09.15 Tænkepause

August
Søndag d. 2.

10. 30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Tirsdag d. 4.

09.15 Tænkepause

Onsdag d. 5.

10.00 Sygruppen

Søndag d. 9.

10.30 Gudstjeneste ved Mads Jacob Iversen

Mandag d. 10.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 11.

09.15 Tænkepause

Torsdag d. 13.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave

Søndag d. 16.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 17.

10.00 Boblerne: Billedshow, Avedøres militære fortid ved Poul Sverrild

Tirsdag d. 18.

09.15 Tænkepause

Torsdag d. 20.

10.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppe,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Søndag d. 23.

10.30 Gudstjeneste

Tirsdag d. 25.

09.15 Tænkepause, 19.00: Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 26.

15.00 Børnekoret, 19.00 Avedørekoret,
19.00 Kirkehøjskolen, foredrag ved Pernille Tanggaard Andersen

Torsdag d. 27.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

Søndag d. 30.

10.30 Gudstjeneste ved Mads Jacob Iversen

Mandag d. 31.

09.00 Boblerne: tur til Gavnø (Husk tilmelding på kirkekontoret)

KIRKENS ORGEL SKAL RENOVERES
Vores orgel i kirken trænger
til en gennemgribende renovering. Denne vil foregå i hele
august måned.
Det vil naturligvis give lidt gener for afholdelsen af gudstjenester, men til gengæld bliver

vi forhåbentlig belønnet med en meget
bedre lyd fra orgelet.
Organisterne vil spille fra kirkens flygel i
august måned.
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CAFÉ HJERTETRÆET SIGER
Menuplan juli måned, dagens ret
Onsdag

01

Stegt flæsk med nye kartofler & persillesovs

Torsdag

02

Den sorte gryde med oksekødsstrimler med kartoffel-/gulerod- /broccolimos-frikadelle (fra Brødrene Price udsendelse)

Fredag

03

Take Away Brunch tallerken med bacon & røræg, brunchpølser, røget laks, rullepølse, pandekage, melon, sagaost, græsk yoghurt, hjemmebagt bolle, rugbrød
& smør
75 kr.

Mandag

06

Dejligt Stjerneskud med det hele

Tirsdag

07

Lækre frikadeller med kartofler og stuvet blomkål

Onsdag

08

Glaseret skinke med sennep og flødekartofler

Torsdag

09

Forloren hare med kartofler, sovs og ribsgele

Fredag

10

Dejlig æggekage med masser purløg & bacon

Mandag

13

Stor hjemmebagt bolle fyldt med pulled pork & dejlig coleslaw

Tirsdag

14

Hjemmelavede fiskefrikadeller m. kartofler, sovs & citron

Onsdag

15

Stegt flæsk med nye kartofler & persillesovs

Torsdag

16

Flæskesteg m. sovs, hvide-/brunede kartofler & rødkål

Fredag

17

Fish & chips med remoulade og citron

Mandag

20

Pandestegt laks med ris og remouladesovs

Tirsdag

21

Cafeens populære biksemad med spejlæg

Onsdag

22

Boller i karry med ris

Torsdag

23

Mørbradgryde med hjemmelavet kartoffelmos

Fredag

24

Spaghetti bolognese m. friskbagt brød & revet ost

Mandag

27

Kylling i karry med masser af grøntsager, hertil nudler

Tirsdag

28

Krebinet med kartofler, stuvet spidskål og gulerødder

Onsdag

29

Kalvelever med bløde løg, kartofler, sovs og agurkesalat

Torsdag

30

Hakkebøf m. bløde løg, sovs, kartofler & agurkesalat

Fredag

31

Lasagne med salat og hjemmebagt brød

Nyt fra Hjertetræet
Café Hjertetræet er åben, men
indtil videre kun for Take away.
Hold øje med kirkens hjemmeside og Facebook for nyt omkring
evt. åbning for at spise i caféen.
Der kan afhentes mad mellem 11
og 13. Bestil meget gerne på forhånd. Levering er mulig for 20 kr.
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Priser
• Smørrebrød kr. 15,(vælg mellem: roastbeef, æg og
rejer, dyrlægens natmad, rødspættefilet, kartoffelmad samt
dagens overraskelse)
•
•
•
•

Dagens
Dagens
Dagens
Dagens

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

Bestilling
Bestilling af mad kan ske på telefon:21 16 26 03 eller E-mail:
laul@avedoere-kirke.dk
Bestil også gerne smørrebrød til
frokostmøder mv.

VELBEKOMMEN!
Menuplan august måned, dagens ret
Mandag

03

Pandestegt laks med ris og hollandaise sovs

Tirsdag

04

Kyllingeschnitzel med citron, sild, peberrod, sovs og brasede kartofler

Onsdag

05

Stegt flæsk med nye kartofler & persillesovs

Torsdag

06

Gammeldags oksesteg med lækker sovs, kartofler og rosenkål

Fredag

07

Take Away Brunch tallerken med bacon & røræg, brunchpølser, røget laks, rullepølse, pandekage, melon, sagaost, græsk yoghurt, hjemmebagt bolle, rugbrød
& smør
75 kr.

Mandag

10

Dejligt Stjerneskud med det hele

Tirsdag

11

Medisterpølse med sennep, kartofler & stuvede grønærter & gulerødder

Onsdag

12

Brændende kærlighed med bacon, løg og rødbeder

Torsdag

13

Krebinet med kartofler, stuvet spidskål og gulerødder

Fredag

14

Rullesteg med svesker, flødesovs og kartofler

Mandag

17

Svensk pølseret (på opfordring)

Tirsdag

18

Hjemmelavede fiskefrikadeller med kartofler, persillesovs & citron

Onsdag

19

Stegt flæsk med nye kartofler & persillesovs

Torsdag

20

Bøf Stroganoff med hjemmelavet kartoffelmos

Fredag

21

Pariserbøf med det hele

Mandag

24

Fish & chips med salat, remoulade og citron

Tirsdag

25

Spaghetti bolognese m. friskbagt brød & revet ost

Onsdag

26

Kalvelever med bløde løg, kartofler, sovs og agurkesalat

Torsdag

27

Hakkebøf m. bløde løg, sovs, kartofler & agurkesalat

Fredag

28

Dejlig æggekage med masser purløg og bacon

Mandag

31

Kylling i karry med masser af grøntsager, hertil nudler

SENSOMMERFEST?

MÅSKE får vi lov til at afholde
Caféforeningens dejlige arrangement:
Sensommerfest i Café Hjertetræet
Fredag d. 28. august kl. 18.00.
Læs nyt på Facebook og hjemmesiden!

Nyhed
Café Hjertetræet på Facebook

www.facebook.com/
Cafe-Hjertetræet-ved-Avedøre-kike-107708980973937/
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KONTAKT PRÆSTERNE
Træffetider
Har du brug for at tale med en præst? Præsterne sidder klar ved telefon og mail, og man er meget
velkommen til at kontakte dem. Der er bedst mulighed for at træffe Inge Lund og Mads Jacob Iversen
mellem kl. 10.00 - 12.00 og Birgitte Jeppesen mellem kl. 13.00 - 15.00.

INGE LUND

Kirkebogsfører, Ørumvej 23
Træffes gerne på mail og telefon
Fridag mandag
Tlf.: 21 16 26 55 E-mail: ilu@km.dk

BIRGITTE JEPPESEN

Kærgårdsvej 25 (barsel fra 20. juli)
Træffes gerne på mail og telefon
Fridag mandag
E-mail: bj@km.dk, Tlf.: 21 16 29 61

MADS JACOB IVERSEN

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

HVAD ER AVEDØRE KIRKE FOR DIG?
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Valg til menighedsrådet i Avedøre Kirke
Orienteringsmøde 11. august
Hvis du er nysgerrig på, hvad
menighedsrådet laver i Avedøre Kirke, hvilke aktiviteter vi
arrangerer, og hvordan du kan
stille op til menighedsrådsvalget, skal du møde op til det offentlige orienteringsmøde 11.
august 2020. På dette møde vil
menighedsrådet fortælle om,
hvad de har lavet i de forløbne
to år. Derudover vil du høre om
menighedsrådets
kommende
opgaver, hvor mange kandidater, der skal vælges til menighedsrådet og datoer og regler
for valgforsamlingen, hvor det
nye menighedsråd skal vælges.
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Valgforsamling 15. september
Ved at møde op til valgforsamling
15. september 2020, er du med
til at vælge retningen for Avedøre Kirkes arbejde.

Nyt menighedsråd
29. november
Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29.
november 2020.

Det er du, ved at være med til at
vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet blandt de opstillede
kandidater eller ved selv at stille
op som kandidat. På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne, og efterfølgende er der mulighed for debat. Valget foregår
ved skriftlig afstemning mellem
kandidaterne og resultatet heraf
afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Ved at møde op til møderne,
er det altså muligt at sætte dit
præg på, hvad din kirke skal
de næste to år. Hvad enten du
ønsker flere aktiviteter for børn
og unge, familier eller ældre,
swing-gudstjeneste, drop-in dåb,
natkirke eller noget helt andet.

DU KAN OGSÅ BLIVE MEDLEM AF MENIGHEDSRÅDET!

