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HVERDAG IGEN - ELLER NÆSTEN
Den mærkeligste påske
siden Kristus vandrede ud
af sin grav er nu vel overstået, og vi venter spændt
på at se, hvad fremtiden
mon vil bringe
To nye ansigter i kirken
I Avedøre Kirke skinner solen og
magnolierne blomstrer om kap
med tulipanerne. Alt ånder fred.
Det varer nok endnu en rum tid,
før det rigtig summer af liv igen
her i kirken, men vi er dog så
heldige nu at kunne byde velkommen til hele to nye ansigter,
som fremover vil have deres faste gang hos os.
Velkommen til Mads og Per
Ansigterne tilhører hhv. Per Egholm, som har overtaget organiststafetten fra Karin Bech, der
gik på pension i sidste måned,
samt Mads Jacob Iversen, der
blev formelt indsat som vores
nye sognepræst ved en meget
lille ceremoni den 19. april 2020.
Jeg tør godt vove den påstand at
hele Avedøre Kirkes menighed,
frivillige og ansatte glæder sig
gevaldigt til, at vi igen får mulighed for at samles rigtigt, så vi
som noget af det første kan få
gjort behørig stads af både Karin,
Per og Mads Jacob.

Tak til Ida
Mads Jacobs ankomst har givet
anledning til endnu engang at
sige tusind tak til Ida Kongsbak,
som venligt har holdt pladsen på
præstekontoret varm til ham siden november sidste år.
God forsommer!
Dorthe Stollesen

VALG TIL
MENIGHEDSRÅDET
Avedøre Kirkes stille overflade
betyder ikke, at vi er gået helt i
hi. Forberedelserne til MR Valg
2020 er stadig i fuld gang omend tidsplanen ændrer sig efter omstændighederne. F.eks.
er orienteringsmødet den 12.
maj i år udskudt til 9. juni,
men det forhindrer jo ingen i at
tænke tanker om, hvem man
kunne ønske sig at se på kandidatlisten. Således opfordrer
jeg alle til at granske egne og
andres kvaliteter som mulige
medlemmer af rådet, og jeg
håber at rigtig mange vil bidrage til, at Avedøre Kirke også i
den næste valgperiode vil kunne regne med et velassorteret
menighedsråd.

GÅ MED STORE BEDEDAG
Store bededag den 8. maj kan du tage med Avedøre Kirke på en
minipilgrimsvandring

Det forhindrer os dog ikke i som
kirke at markere Store bededag.
På dagen vil der derfor være mulighed for at gå sin egen minipilgrimsvandring med start og
slut ved kirken. Temaet for pilgrimsvandringen er meget passende det dagen oprindeligt var
tænkt til, nemlig bøn.

rygsækken og lidt at drikke. På
første station får man udleveret
en sten og anvist ruten, som er
cirka én kilometer lang. Undervejs på ruten er der forskellige
stationer, som alle har noget med
bøn at gøre, de er ment som en
hjælp til at formulere sin egen
bøn. Ét sted er det også meningen, man kan spise sin medbragte hvede, mens man får historien
om, hvorfor vi spiser hveder Store bededag. Ruten slutter foran
kirken igen, hvor der vil være et
sted, man kan lægge sin sten,
sin bøn og tænde et lys.

Det vil ske
Det kommer til at foregå sådan,
at man møder op foran kirken
– gerne med en smurt hvede i

Sådan går vi sikkert
For at undgå at for mange samles
ad gangen har vi inddelt dagen
i intervaller. Alle som har fød-

Læg en sten og tænd et lys!
Mange forbinder Store bededag
med konfirmationer og glade,
festklædte unge mennesker. I år
bliver det anderledes. Festerne er
udskudt og kirkerne er lukkede.

selsdag januar, februar, marts,
april skal således gå i tidsintervallet fra kl. 10 til 12. Alle som
har fødselsdag i maj, juni, juli og
august skal gå i tidsintervallet 12
til 14, og alle der har fødselsdag
i månederne september, oktober,
november og december, skal gå
i tidsintervallet 14 til 16. Ønsker
man at gå sammen med dem,
man deler husstand med vælger
man det interval, hvor den ene
har fødselsdag.
Vel mødt til Store bededagsvandring! Tilmelding er ikke nødvendig.

SOMMERKIRKE 2020
Hvis alt går vel, og vi igen kan samles, inviterer kirken igen til Sommerkirke.
Det bliver den 30. juni og den 1. juli 2020
Sommerkirken er for alle, der
har lyst og mulighed og består
af en tur-dag og en dag i kirken
med aktiviteter.

Foto: Sommerkirke 2019

Program
Programmet er langt fra færdigt, men hvis vi skal løfte sløret lidt, bliver det sandsynligvis
noget med en Københavnertur
til Københavns Museum, sejltur
og kirkebesøg.
Der bliver også foredrag og
sang og musik i kirken samt naturligvis den traditionsrige sommermiddag i præstens have. I
år bliver det i Inge Lunds have.

Pris
Billetter af 350 kr. til Sommerkirken kan købes hos kordegnen
fra den 1. til den 15. juni. Til den
tid vil der også ligge et nærmere
program.

Hvad nu hvis?
Hvis det ikke bliver muligt at
tage til København, finder vi på
noget andet, som tager hensyn
til alle myndighedernes retningslinjer.
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KIRKEN I EN CORONATID
Avedøre Kirkes præster skriver om at være kirke i en svær tid
Helligånden bor i kontakten mellem os. Den er tilstede, dér hvor
vi elsker den anden, trøster den
anden, er der for den anden. Der
hvor vi har kontakt og er der for
den anden, dér, hvor han eller
hun er. Sådan siger teologerne –
og, siger de, dér hvor kontakten
er – altså den gode nærværende
kontakt – dér er der kirke.

SAMTALECAFÉ
Avedøre Kirke vil om muligt
lave samtalecafé i kirkens
gård efter den 10. maj et
par dage om ugen. Her kan
man mødes i mindre grupper,
synge en sang og få en snak.
Hold øje med hjemmesiden
og dagspressen.

Helligånden finder en vej
Helligånden har altså for tiden
noget at se til. For hvordan er
det lige med kontakten i denne
her tid? Og hvordan er det med
kirken?
Det kan være svært at holde
kontakt og skabe sammenhold
uden en egentlig kirkebygning at
mødes i.
Heldigvis er Helligånden kreativ og den skal nok finde sin vej.
Men den arbejder bedst, når vi
arbejder med.
Og hvordan er det nu lige, vi kan
det? Hvordan er det nu lige at vi
skaber kirke for og med hinanden, nu hvor vi ikke kan mødes i
de rammer, vi er vant til?
De mange aflysninger
Dåb og konfirmationer er blevet
udskudt. Gudstjenester aflyst.
Alle de sædvanlige ting vi mødes om i ugens løb: Boblerne,
venskabskredsen, kor, sygruppe,
Morgenrøden,
tænkepauserne,
babysalmesang, minikonfirmander og konfirmander, alt hvad
der foregår i kirken i ugens løb,
er blevet aflyst fra den ene dag
til den anden.
Cafeen blev lukket, og præster og
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Foto: Kirkens påskebanner som blev sat op for at ønske alle glædelig påske

personale fik besked på at arbejde hjemmefra - kun bisættelserne
må gennemføres i kirken med en
begrænsning på maks. 34 gæster.
Og dåb og vielser gennemføres
med maks. 9 personer + præsten.
Og hver for sig fra hver vores pind
skulle vi gentænke, hvordan vi
kunne være kirke uden at mødes
og være sammen fysisk. Det har
været noget af en opgave.
Farvel og goddag
Ikke mindst har det gjort ondt at
skulle sige farvel til Karin Bech,
vores organist gennem 33 år
uden en ordentlig afskedsfest.
Det har også været svært ikke at
kunne byde ordentlig velkommen

til vores nye præst Mads Jacob
Iversen og til vores nye organist
Per Egholm. Vi har nogle fester til
gode, som bare ikke går an alene
at markere gennem en skærm,
men som venter derude, og som
vi kan glæde os til at samles om
for fuld musik, når vi kan se en
ende på nedlukningerne.
Kirken på Internettet
Kirken har i denne tid måttet leve
videre på en anden måde end ved
de fysiske komsammener. Heldigvis har vi både Facebook, hjemmesiden og telefonrøret og så
har vi endda en mobil kirkecykel,
som også har været en fantastisk
måde at få kirken ud af bygningen
på.

På Facebook og hjemmesiden
har vi dagligt lagt en hilsen ud fra
os præster. Nogle gange har det
været en salme, andre gange en
bøn eller en bibeltekst, og andre
gange nogle ord til eftertanke eller opmuntring.
Vi har også kastet os ud i filmproduktion. Det er blevet til forskellige optagelser af påskens
gudstjenester og søndagsgudstjenesterne i forskellige formater. Der er blevet eksperimenteret, og det har været sjovt og en
anelse udfordrende at prøve af.
Telefonkæder
Telefonen har også været en
kæmpe hjælp i denne her tid.
Vi har fået etableret to telefonkæder, hvor vi dagligt ringer til
hinanden. Udenom telefonkæderne er der også flere som flittigt ringer til hinanden på kryds
og tværs. Også det er med til
at skabe sammenhold, trods afstanden.

De unge har tegnet
Senere er der opstået kreative
ideer med videoer til konfirmander og minikonfirmander om påskens temaer – dem har de skullet
svare tilbage på med tegninger og
illustrationer, hvor de bedste løbende er blevet lagt på Facebook.
Mobilkirken
Endelig har mobilkirken været
i brug for spejderne og på to af
sognets tre plejehjem og Retræten til stor glæde - både for dem
som sang og for plejehjemmenes
personale og beboere. Og det er
kun lige starten. Vi håber på flere udendørsgudstjenester i den
kommende tid.
Vi er stadig kirke
Heldigvis har vi erfaret at kontakt kan være mere end knus og
kram og det fysisk at mødes. For
selvom det er det, vi alle længes
efter, så virker kontakt også selvom den er kropløs. En kontaktfuld samtale over telefonen eller

med to meters afstand kan være
mindst lige så effektfuld.
At være sammen med hinanden
og følge hinanden dér, hvor vi lige
nu er hver især, hvad enten det er
ved hjælp af skærmen, telefonen,
eller ved et tilfældigt møde på én
af vores gåture – dét er kirke. Det
er kirke hver gang vi, med de midler vi nu har til rådighed, får kontakt. Du dér og jeg her. Jeg har set
dig og vil kendes ved dig. Du betyder noget for mig. Når det lykkes,
så er vi langt.
Helligåndens værksted
Så arbejder vi med i Helligåndens værksted. Så kan vi være
kirke for og med hinanden – også
selvom vi ikke har vores vante
rammer. Det er nemlig kontakten, det handler om. Det er her
Helligånden bor. Det er kontakten til den anden, der trøster. Og
heldigvis virker kontakten stadig
også, selvom den for tiden for
det meste er kropløs.
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UDPLUK FRA DAGENS HILSEN
Hver dag i corona-tiden har præsterne i Avedøre Kirke skrevet en hilsen til menigheden
Denne ”dagens hilsen” er sammen med et foto blevet lagt på kirkens hjemmeside samt på kirkens
Facebook-side. Rigtig mange har haft glæde af denne daglige hilsen fra kirken. På de følgende sider
har præsterne udvalgt nogle af de hilsner, som de har været særligt glade for at bringe. Du kan gå
ind på hjemmesiden, www.avedoere-kirke.dk, og læse resten, hvis du har lyst.

BØN I EN TID MED PANDEMI
21. marts 2020

Må vi, som knapt er rørt af pandemien,
huske dem, hvis liv er i fare.
Må vi, som ikke er i risikogruppe,
huske de mest sårbare.
Må vi, som har den luksus, at kunne arbejde hjemmefra,
huske dem, som må vælge mellem helbred og ikke at kunne betale husleje.
Må vi, som har fleksibilitet til at tage os af vore børn, når skolerne er lukket,
huske dem som ingen valgmuligheder har.
Må vi, der må aflyse vores rejser
huske på dem, som ingen steder har at tage hen.
Må vi, som mister vores overskud af penge i den økonomiske krise,
huske dem som intet har at miste.
Må vi, som har fået karantæne i vores hjem
huske dem, som intet hjem har.
Når frygt griber om sig i vores land
lad os vælge kærligheden.
I denne tid, hvor vi ikke fysisk kan give hinanden et kram,
lad os da finde veje til at nå hinanden med smil, hilsner, bønner og tanker!
Bøn skrevet af Cameron Bell. Oversat fra engelsk af Ida Kongsbak
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BØNNER

29. marts 2020

HVIS ALTING VAR SOM ALTID
25. marts 2020

Hvis alting nu var som altid,
Så havde jeg åbnet mit hjem,
Og budt dig – som altid – på kaffe,
Og som altid gi´t dig et klem.
Hvis alting nu var som altid,
Så kunne vi mødes et sted,
Og vi kunne sagtens være mange,
Og alt det, vi kender, ku´ ske.
Og måske vi så ville tænke:
Den blev som altid, den dag.
Kan hænde, vi helt enkelt glemte,
Hvor endeløst rige vi var
- mens alting endnu var som altid.
For intet er ligesom før,
Vi samler os ikke om bordet,
som mennesker altid gør.
Ja, alt er så underligt stille.
Og ingen ved helt, hvad der sker,
og hvad det betyder for spurve,
og planter og alt det, som er.
Måske ser jeg verden lidt bedre,
når samfundet går lidt i hi
- alt livet som myldrer omkring os,
og alt som gør jorden så rig.
Når ingenting er som altid,
så burde vi skrive en sang,
om hvordan vi vil, det skal være,
når dette er ovre engang.
Og måske vil første vers lyde:
at nu vil jeg åbne mit hjem
Og byde – som altid – på kaffe
Og gi´ dig – som altid – et klem.

De fleste af os har nok prøvet at bede en bøn, måske
mange!
Det underlige med bøn er, at selv om det trøster og
bringer fred at bede, kan det ske, at man holder op
med at bede. Selv i en svær tid kan bønnen pludseligt
eller langsomt stoppe. Når man opdager det, kan det
ligne en næste umulig opgave at få taget hold på at
bede igen.
Her kan det være godt at bede andres bønner. Først og
fremmest er der Fadervor – den bøn, Jesus lærer os.
Den passer til alle dage, for den rummer bøn for dagligdagen, for ondskab og svigt og en lovprisning af Gud.
Lige nu på de sociale medier bugner det med bønner –
gode bønner. Mange af dem er bønner for andre, som
har det svært, og til slut i dem kan man altid tilføje ”og
jeg beder for mig selv!”
På Facebook lå denne fine bøn af Helle Søstrup
Bøn no. 2
Jeg beder for de bønfaldne.
Jeg beder for dem, der fejler noget alvorligt
og for dem, der er bange for,
at de gør.
Jeg beder for dem, for hvem en uro
har smøget sig ind under tanken,
under søvnen, under livet,
og for dem, for hvem al gøren i verden
er blevet til en væren i venten.
Jeg beder for dem, der prøver
at være mere ukuelige.
Jeg beder for de knæfaldne.
Jeg beder for dem, der beder så mindeligt for,
at der kunne vise sig at være en virkelighed bag
et meget spinkelt håb.

Sindre Skeie oversat af Tine Illum
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UDPLUK FRA DAGENS HILSEN
HÅB

3. april 2020
I Kristelig Dagblad bliver en person dagligt spurgt om, hvordan
han eller hun holder modet oppe
i disse coronatider? Der er mange forskellige svar som: ”Jeg finder håb i, at rigtig mange melder
sig som frivillige i Røde Kors for
at kunne hjælpe svage medborgere”, ”Jeg finder håb i, at vi har
en regering, der ikke er bange

for at tage ansvar”. ”Jeg finder
håb i, at vi har et godt sundhedssystem”. ”Jeg finder håb i oplevelsen af, at så mange synger
morgensang sammen med Phillip
Faber”. ”Jeg finder håb i, at foråret er på vej!” Det er godt med
alle disse håbstegn! For vi har rigtig meget brug for alt det håb, vi
kan mobilisere i denne svære tid.
Corana-pandemien rammer ikke
bare os i Danmark. Det er hele
verden, der rammes. I mange

lande har de slet ikke de samme ressourcer til at hjælpe de
syge, som vi har hos os. Ingen
af os kender konsekvenserne af
pandemien for vore samfund!
Bibelen er et helt reservoir af
håb. Gang på gang lyder det i
fortællingerne. ”Vær ikke forfærdede”, ”I skal ikke være bange”,
”Frygt ikke”! ”Frygt ikke, for jeg
er med jer”, siger Jesus! Påskens
budskab med fortællingen om

FÆLLESSANG BYGGER BRO FRA SIND TIL SIND
4. april 2020
Det har været en trend i Italien,
at folk gik ud på balkoner og altaner og sang.
Én begyndte og andre sluttede
sig til. Unge og gamle. Kraftige stemmer og stille nynnende. Adskilt og samtidig samlet.
Og midt i mørket og isolationen
plantes der håb.
Fællessangens virkning mærker
vi også i Danmark, når Phillip Faber synger for hver morgen, og
vi rundt omkring i hus og hjem
synger med sprukne og rustne
morgenstemmer. Vi mærkede
det fredag aften, hvor vi i Danmarks bedste sendetid var budt
til fællessang på DR1.
Da Maria, Jesu mor fik at vide at
hun skulle blive med barn, var
det en social katastrofe. På den
tid var der så godt som ingen
fremtid for en ung ugift kvinde,
som ventede sig.
Men da Maria lige har ladet realiteterne synke ind, begynder
hun at synge. Og det er som
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om, at sangen løfter hende, og
at alt det hun frygter, pludseligt
bliver mindre vigtigt, bliver sat
ind i et større perspektiv.
Maria sang fra sin balkon – det
var måske i virkeligheden hende,
der begyndte. Ene og modig stiller hun sig frem, og vi andre har
sidenhen kunnet slutte os til. I
vores modløshed kan vi stemme
i, og måske mærker vi, hvordan
sangen kan bære os. Bygge bro
fra sind til sind og sætte de bekymringer og den frygt, vi måtte
have for fremtiden, ind i et større

perspektiv. Et perspektiv, hvor
håbet og solidariteten giver vores liv vinger.
Godmorgen, stå nu op!
Stå ud af drøm og tankespind
og stræk din tunge krop,
for ingen er alene;
når verden lukkes ind,
bygger vi bro fra sind til sind.

Jesus´ død og opstandelse er den
helt store håbs-fortælling. For det
er fortællingen om, at Guds magt
er større end al ondskab, død og
undergang.
Paulus skriver et sted: ”Jeg er sikker på, at ingenting kan skille os
fra den kærlighed, Gud viser os
gennem Jesus Kristus. Hverken
død eller liv, engle eller universets magter, noget i nutiden eller
noget i fremtiden, ingen kræfter

eller noget i den højeste himmel
eller den dybeste afgrund eller nogen skabning overhovedet.”
Du ved det nok, mit hjerte,
du ved, at Gud er stor;
men stor er og hans fjende,
så tit du det erfór.
Velan! så får du kæmpe
og tro trods fald og brud,
at stor er vel Guds fjende,
men større er dog Gud.
		

Kaj Munk 1938.

OPSTANDELSEN ER LIGE HER
7. april 2020

I denne påske kan vi ikke forsamles og synge påskesalmer. Vi må synge hver for sig! I vores hilsner fra
Avedøre Kirke vil vi i dagene op til påske bringe en påskesalme hver dag! Måske vi ikke kan synge den – men
vi kan læse den og meditere og fordybe os i ordene.
Salmen her af Iben Krogsdal, viser os opstandelsen
som noget der sker her og nu. Salmens ”Du” er Gud.
Gud ikke som et navneord, men som et verbum.” Du
står”, ”Du er”, ”Du går”! Tankevækkende altid at tænke
om Gud, som én der handler! Èn der er til stede lige her
ved min side!
Opstandelsen er lige her
Opstandelsen er lige her
Du står
ved siden af det menneske der planter
et frø på vintergraven uden vanter
Opstandelsen er lige her
Du er
den store ånde bagved vores planer
der blæser liv i mere end vi aner
Opstandelsen er lige her
Du går
med mennesker der smiler lidt generte
til en der pludslig kigger op og ser det
Opstandelsen er lige her
Du går
med sagte skridt hos dem der bærer andre
og alt til trods blir ved og ved at vandre
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UDPLUK FRA DAGENS HILSEN
TRYG SKOLEDAG
17. april 2020

Nu åbner skoler og institutioner
for de mindre børn. Pædagoger
og lærere skal ud blandt mange
børn, børnene skal finde ud af
at være sammen, og forældre
skal sende deres børn afsted.
Når de kommer hjem, kan de
formentlig ikke ses med bedsteforældre og andre nære venner
og familiemedlemmer, og hvad
nu hvis de bliver smittede? Og
er det måske også det, der er
meningen?
Tanker, spørgsmål og måske en
blanding af usikkerhed og vrede popper op – nu har vi holdt
os inde så længe, skal det hele
så bare sættes over styr? Og
hvorfor lige børnene i fortrop?
Eller vender det lige omvendt
– ja, lad bare os, de unge og
stærke få lov at bryde isolationen lige så stille. Vi finder en
vej!
Eller noget midt imellem!
Til os alle lyder Jesus’ ord igen
og igen: ”Se! Jeg er med jer
alle dage indtil verdens ende”
(Matthæusevangeliet
kap.28,20)
En præstekollega fra Hedensted
skriver denne smukke bøn:
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Bøn om en tryg skoledag
Jeg rækker mit barn tasken,

Klassekammerater møder ham

og giver ham et klem.

vinker og smiler, lidt generte.

I dag er første skoledag,

Han er allerede kommet til

siden epidemien begyndte.

at tage sin ven i hånden.

Gud, pas på mit barn i dag.

Gud, beskyt alle vores børn i dag.

Jeg ser hans ryg

Skolens dør lukker sig,

da han går ind i skolegården,

og der bliver stille i skolegården.

og jeg kan ikke gå med.

Gud, tag hånd om mig i dag,

Han er ude af mine hænder.

når jeg bliver bange for,

Gud, vær med mit barn i dag.

hvordan det skal gå.

HVAD RINGER KLOKKERNE FOR?
20. april 2020

GIV OS I DAG DET DAGLIGE BRØD
21. april 2020

Når kirkeklokkerne ringer kl. 17 hver dag,
minder det os om, at kirken stadig står. Den
kalder på os. Som om at den også mærker
tomheden bag murene. Hvem er kirken uden
sin menighed?
Sten, døre, vinduer, et tårn – men uden menighed er det til ingen nytte. Alligevel virker
det godt, at den står der og kalder på os. Venter på os. Og minder os om, at vi selvom vi
ikke er dér, stadig hører sammen med den.
Vi hører klokkerne på samme tid. Hvor vi end
måtte være i området omkring den. Og måske
stopper vi op for et kort øjeblik og husker den
og husker hinanden og husker Gud.
Her er en aftenbøn, som en præstekollega
har skrevet om hvordan en dag, som startede
mismodigt, alligevel blev blandet op med lidt
lys:
Kirkeklokkerne har ringet,
nu er det aften.
I dag blandede spurvene sig i min sang,
og det blev den blødere og lysere af.
Den skarpe forårsluft skar ned igennem mit
mismod,
så verden fik farve.
Det var til tider næsten smukt.
Lad mig falde til ro nu.
Nyn drømmene ind.
Du er min Gud.

Benny Andersen skriver om det brune brød
og det gule smør, som vi lever af, og som er
et billede på, hvordan livet, som vi møder
det til hverdag, er en blanding af begge. Det
bløde og lyse og det grove og mørke.
Må det daglige brød, det vi lever af, i disse
dage få et godt lag tandsmør!
Bordbøn
- digt af Benny Andersen fra digtsamlingen
’Den musikalske ål’ (1960)
Giv mig i dag
mit brød at smøre.
Blødt og strengt skal mødes
i mine hænder
og smørrets solskin overvælde
brødets mørke.
Lad mig røre ved det vi lever af,
brunt brød, gult smør,
kærlighed."
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MADS GLÆDER SIG TIL FÆLLESSKABET MED MENIGHEDEN

Af Sidsel Leth Svensson

Interview med Avedøre
Kirkes nye sognepræst,
Mads Jacob Iversen
Den 1. maj flytter Mads Jacob
Iversen ind i præsteboligen på
Avedøregårdsvej sammen med
Maja og deres hund Blicher. Men
midt i de mange flytteforberedelser glæder Mads sig mest af alt til
fællesskabet med menigheden.
Hvorfor var det netop her i
Avedøre Kirke, at du søgte
embede?
”Det er en omfattende proces at
finde den kirke, man som præst
søger ud i mod. Men jeg var slet
ikke i tvivl, første gang jeg besøgte Avedøre Kirke. Jeg oplevede varme og plads, og så taler

det bestemt ikke imod, at man
har et sted som Café Hjertetræet. Jeg oplevede også en levende
kirke, som jeg med det samme
vidste, at jeg gerne vil tage del
i,” fortæller Mads over telefonen.
For Mads er en kirke ikke kun
mursten, men mest af alt de
mennesker, der er i den. I Avedøre Kirke mødte han et fantastisk
sammenhold! Og han blev glad
over, hvor meget aktivitet, der
var hele vejen rundt i kirken, da
han første gang besøgte den.
Hvorfor blev du præst?
”Jeg blev teolog fordi jeg kunne,
og præst fordi jeg ikke kunne
lade være!” Så kort kan man faktisk opsummere Mads´ vej til at
blive præst.
Mads er langt fra opvokset i og
med kirken og søgte efter gymnasiet først ind på dansk. Da han
ikke kom ind, faldt valget på teologi. Lidt ved en tilfældighed fordi
der her var frit optag. Men nogle

ville måske kalde det forsynet,
for Mads fortæller: ”Jeg blev hurtigt enormt fanget af teologi og
af kirken, selvom man begynder
lige på og hårdt med sprogtunge
fag som fx græsk og latin. Men
det var en opdagelsesrejse for
mig; kirken, diakonien og gudstjenesterne og jeg fik hele tiden
lyst til mere.”
På mange måder var det kirkens
diakoni, altså kirkens sociale arbejde, der kaldte Mads til ikke
kun at blive teolog, men også
præst. Han involverede sig hurtigt i Nikolajtjenesten og blev frivillig lokalt i Lyngby, hvor han bor
– ganske kort tid endnu.
Hvad interesserer du dig
særligt for?
Mads nyder at gå lange ture i
naturen med kæresten Maja og
hunden Blicher. Og de har allerede spottet Avedøres grønne
områder. Men derudover skriver
Mads både digte, noveller og revytekster, og han er levende interesseret i teater og drama.
”Jeg har stor lyst til at udvikle drama i kirken sammen med Rikke,
præsterne, og hvem end der kunne være interesseret,” fortæller
han. Ikke kun hos de unge, men
også med de voksne. ”Jeg har en
ide til, at vi i grupper kan skrive kirkehistoriske skuespil eller
bibelske genfortællinger og formidle fortællingerne med vores
eget sprog.”
Til spørgsmålet om Mads og Maja
har børn, griner han og siger:
”Kun Blicher. Ellers er vi bare os
to.”
Foto: Mads i kirkens gård ved Mobil-kirken
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KOM OG GÅ MED
PÅ KRISTI HIMMELFARTSDAG!
Torsdag d. 21. maj er det Kristi Himmelfartsdag. Som navnet afslører, bruges dagen til
at markere, hvordan Jesus
Kristus steg til himmels 40
dage efter sin død, Påskedag.

Velkommen
til Avedøre Kirke,
Mads!

Vi går en tur sammen
På grund af uvisheden, om
hvor mange vi overhovedet
må være samlet til den tid,
fejrer vi i år Kristi Himmelfart
i Avedøre Kirke ved at gå en
fælles tur. Faktisk går vi hele
tre ture af varierende længde, hvilket betyder, at vi også
får luftet alle tre præster.
Hver især vil de gå i spidsen
for hver deres gruppe, der
afgår tidsmæssigt forskudt af
hinanden fra Avedøre Kirke,
og som alle sammen ender
tilbage ved netop kirken.
Foto: Mads stiller op til foto på kirkens prædikestol

Er der en bibeltekst, du er
særligt glad for?
Mads har altid været enorm glad
for fortællingen om aksplukningen på sabbatten (Lukas 6, 1-5).
Det er der, hvor Jesus og hans
disciple kommer forbi nogle kornmarker. Da de er sultne, plukker
de lidt korn, som de spiser. Men
straks spørger farisæerne vredt
Jesus, hvorfor de arbejder på
Sabbatten? Det er jo forbudt ifølge de 10 bud.
Mads forklarer: ”Disciplene spiser
kornet, fordi det er det fornuftigt
at gøre. De er sultne og skal have
noget at spise. I deres situation ville det ikke være fornuftigt
at sætte sig på jorden og vente
10 timer på at solen går ned, så
sabbatten er overstået.” Mads
udlægger teksten som en understregning af, at der ikke er en

modsætning mellem tro og fornuft. ”Denne passage er enormt
betydningsfuld for mig. Gud er
netop fornuften, og fornuft vil naturligvis kunne bryde dogmer og
forskrifter.”

Så skulle man være interesseret i at fejre Kristi Himmelfart med luft i håret, gå en tur
og få set nogle af de savnede
ansigter i menigheden, så er
det bare med at få besluttet,
hvilken distance, der vil være
passende for én.

Hvad glæder du dig mest til
ved at skulle være præst i
Avedøre?
Mads glæder sig allermest til at
møde menigheden. Fx til gudstjenester og under kirkekaffen bagefter, så han kan blive en del af det
liv, som han ved, der er i kirken.

De tre afgange ser således ud:
• Kl. 9:00 går Birgitte en
tur på ca. 10 km.

”På grund af Coronakrisen er jeg
nok indsat som præst, men jeg
har ikke mødt min menighed. Det
er meget mærkeligt. Jeg håber,
at vi hurtigst muligt kommer ud
på den anden side, så kirken igen
kan blive fuld af liv, og vi alle kan
få hverdagen tilbage!”

Husk mad og drikke
Det vil være en god idé at
medbringe en madpakke, en
flaske vand, en kande kaffe
eller hvad man kunne få lyst
til på sådan en tur ud i det blå.
Alle er velkomne. Tilmelding
er ikke nødvendig.

•

Kl. 9:30 går Mads en tur
på ca. 5 km.

•

Kl. 10:00 går Inge en tur
på ca. 2 km
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MUSIKKEN FYLDER NOGENLUNDE ALTING I MIT LIV

Af Rikke Strandgaard

Interview med Avedøre
Kirkes nye organist, Per
Egholm
Man behøver bare at have talt
kort tid med Per for at forstå, at
han er et meget dedikeret musikmenneske. Han brænder for
musikken, og det på en måde, så
han helt sikkert vil kunne tænde
en interesse for musik hos både
børn og voksne her i Avedøre.
Et barn med talent
Per har dyrket musikken hele sit
liv - først og fremmest den klassiske musik. Han har altid spillet
klaver, og er da også konservatorieuddannet pianist.
Han fortæller en sigende historie
fra sin barndom. Når Per indimellem var med sin far på arbejde på seminariet, blev han altid
placeret i et musiklokale, når faderen skulle arbejde. Her kunne
han så spille på klaveret så længe. En dag, hvor Per er 11 år og
sidder og spiller, kommer pludselig en ældre mand ind i lokalet,
og udbryder: ”Sådan spiller man
ikke Beethoven!” og går i gang
med at undervise den lille Per.
Det gør han en hel time, hvorefter han går igen. Det viser sig, at
den ældre mand var Egil Harder,
pianist og komponist til bl.a. Juletræet med sin pynt og Den blå
anemone. Typisk for Per fortæl-
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Foto: Per ved kirkens flygel

ler han historien for mig, for at
fortælle noget om Harders passion for musikken, men jeg tænker straks – Harder ville næppe
bruge en time på at undervise en
tilfældig 11-årig dreng, hvis han
ikke kunne lugte et talent her.
Per glæder sig til at spille i
kirken
Siden da har Per Egholm brugt
al sin tid på musikken. Udover
klaveret er saxofonen også hans
instrument. Derudover blev han,
inspireret af sin kone, som er organist i Risbjerg Kirke, uddannet
organist i 2010 fra Kirkemusikskolen.
Faktisk har Per altid været meget glad for kirker, så det undrer
ham egentligt, at han er kommet
så forholdsvis sent i gang med
orglet. ”Avedøre Kirkes orgel
er fantastisk at spille på og kirkens flygel er helt suverænt. Jeg
glæder mig i den grad til rigtig
at komme i gang,” siger Per og

glæder sig over, at han allerede
nu har haft flere opgaver i kirken,
selv om det er coronatid: ”Det
var også dejligt at være med ude
ved plejehjemmene og få lov at
spille på saxen.”
Erfaren underviser
Per Egholm er en rigtig Hvidovreborger, selvom han er født i
Rødovre. Han har boet i Hvidovre
i 30 år. Her har han i de sidste
mange år været leder af Hvidovres musikskole, hvor han har
nydt at have med børn og unge
og undervisning at gøre. Han
har også altid glædet sig over, at
Avedøre Kirke har brugt musikskolens unge ved mange lejligheder, og håber vi kan blive ved
med det. Da jeg spørger til, hvorfor han gerne vil arbejde i vores
kirke, svarer han, at han altid
har hørt godt om kirken og om
Wents og pigekoret. Nu hvor han
er kommet hertil og hvor det er
gået op for ham, hvor glade alle
i kirken er for at synge, er han

blevet endnu mere begejstret.
”Selv kordegn og personalekontakt synger jo gerne for,” siger
han og glæder sig til at høre menigheden synge.
Musik i hele familien
Alt i Pers liv handler om musik og
hans familie er nærmest en hel
Von Trap-familie, der også har
lavet flere koncerter sammen.
Hans kone og ældste søn er organister og hans tre andre børn
er også musikere. Det er først og
fremmest den klassiske musik
der er Pers passion, hvor Bach er
yndlingskomponisten. Men da jeg
spørger til andre genrer, kommer
det da frem, at Per også spiller
Jazz og har udgivet en Tango-CD,
så mon ikke kirken vil få glæde af
flere musiksider fra Per.

Pers
1.
2.
3.

tre yndlingssalmer:
Befal du dine veje af Gerhardt og Zinck
Af dybsens nød af Luther og Walter
Den klare sol går ned af Kingo og Schop

Pers
1.
2.
3.

tre nyere yndlingssalmer:
Som vintergrene af Michaelsen og Bjergborg
Jeg har en angst af H.C Andersen og Harder
De dybeste lag i mit hjerte af Rosendahl og Pedersen

”Har du en drøm om at komponere?” spørger jeg. ”Så hellere
skrive teksten,” kommer det fra
Per. ”Top,” siger jeg, ”du skal nok
få lov at skrive lejlighedsviser her
i Avedøre kirke!”
Hvis musikken ikke var kommet
til at fylde alt i Pers liv, kunne
han drømme om at være naturvejleder. ”At sidde i en mose og
finde nogle frøer, kan også være
en stor lykke,” smiler Per.

Foto: Per spiller saxofon ved påskeandagt på Dybenskærhave

AFTENRINGNING I AVEDØRE KIRKE
Når kirkeklokker ringer er det
tegn på, at kirken vil os noget.
Den opfordrer til bøn og andagt og giver anledning til refleksion over kirkens budskab

opfordret til, at alle kirker i Danmark i fællesskab ringer solen
ned kl. 17 for at minde os om, at
vi alle er i samme båd – sammen
og hver for sig.

I disse Coronatider hører vi ikke
Avedøre Kirkes klokker om søndagen før gudstjeneste. Naturligvis ikke, for der er jo ingen gudstjeneste. Men biskopperne har

Avedøre Kirke har tilsluttet sig
den fælles aftenringning. Lyt til
klokkerne de kommende eftermiddage og bed en bøn for de
syge og alle de, der passer og

plejer dem. Når
Corona-virussen ikke længere
hærger
og hverdagen
i Danmark atter ligner sig selv,
vender vi tilbage til den sædvanlige aftenringning kl. 18.
Dorte Stollesen,
Formand for menighedsrådet
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KIRKENS TELEFONKÆDE

Af Birgitte Jeppesen

Avedøre Kirkes telefonkæde er en god begyndelse
på dagen i en svær tid
”Godmorgen, hvordan har du
det?” Sådan lyder det hver morgen omkring klokken 9, når telefonen ringer. Det er den faste telefonven, der ringer. Vi taler lidt løst
og fast om, hvordan dagsformen
er, og hvad dagen byder på. Og så
har vi hver dag kunnet glæde os
over, at solen skinner, og vejret er
godt. Det er de små ting, som gør
hele forskellen lige nu.
Vi har også kunnet dele bekymringer over dem, vi kender, som
lige nu har det svært. Vi har kunnet være sammen i frustrationen
over ikke rigtig at vide, hvornår
det her får ende. Ting som bare
er lettere at bære, når man ved,
at man ikke bærer alene, men at
andre oplever noget lignende.
Vi er ikke alene
I telefonkæden bliver vi lige mindet om, at vi ikke er alene. At
der er andre, der kludrer rundt i,
om det er mandag eller tirsdag,
hverdag eller helligdag, fordi det
lige nu ikke gør den store forskel.
At der er andre, der står foran
fjernsynet og laver skøre ansigter med Phillip Faber. At der er
andre, hvis hår gror, uden de kan
komme til frisøren. At der er andre, der længes efter de daglige
gøremål – ja, efter morgenrøden,
tænkepausen og gudstjenesterne, hvor man sammen kan synge,
så taget letter.
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Foto: Telefonsamtale i pejsestuen.

Det er enormt hyggeligt og meningsfuldt, som start på dagen,
lige at blive mindet om, at vi
selvom vi ikke ses, alligevel på
en eller anden mærkelig måde
deler liv og hverdag. At vi er forbundne trods afstand.
Lidt over 9 ved vi, at de to telefonkæder med i alt ti i hver har
været hele vejen rundt. De tyve
der er med, er altså hver og én af
en anden i kæden blevet ønsket
en god dag. Så kan dagen ikke
andet end bare blive lidt bedre!
Sådan fungerer telefonkæden
I telefonkæden ringer vi til hinanden i en bestemt rækkefølge
eller "kæde". Du bliver således

hver dag ringet op af den samme person, og du skal selv ringe
videre til den næste i kæden. Du
skal blot høre om alt står vel til
og ønske en god dag.
I telefonkæden bliver du ringet
op hver morgen mellem kl. 8.30
og 9.00 og ringer selv videre.
Hvis én i telefonkæden ikke svarer, undersøger en person fra
kirken, hvad der kan være sket.
Det er en god sikkerhed at have,
for dig der er med.
Vil du være med?
Telefonkæderne er åbne, så ønsker du at komme med i én, så
ring eller skriv til Birgitte Jeppesen på 21162961.

SANG MED MOBILKIRKEN
Sang for plejehjemsbeboere
Påskedag kørte kirken ud med
vores mobile kirke til to plejehjem. Først Retræten og dernæst
Dybenskærhave.
Ti personer fra kirken, personale og menighedsrådmedlemmer,
gennemførte en lille gudstjeneste
med sange, refleksion, Fadervor
og velsignelse sammen med beboere fra hjemmene. Mange var
kommet ud på altaner og i vinduerne for at synge med på de
uddelte sangark.
Det var en meget stemningsfuld
og hyggelig formiddag, som kirken påtænker at gentage, hvis
coronatidens isolation fortsætter.

I KIRKE MED
HVIDOVRE NÆRRADIO
LYT MED PÅ 95,2 FM

Foto: Minigudstjeneste ved Dybenskærhave

IDA KONGSBAK SIGER FARVEL OG TAK FOR
DENNE GANG

Sidst i marts blev de fire folkekirker i Hvidovre kontaktet af
Hvidovre Nærradio. De tilbød,
at vi på skift i april måned kunne få en prædiken med i radioen. Det udviklede sig til, at hver
kirke lavede en kort tænkepause, som blev sendt søndag eftermiddag kl. 14.00.
Igen noget nyt men meget fint
at prøve. Radioen kan nå ud
til kirkegængere, der for tiden
ikke kan komme i kirke, og som
måske ikke bruger internettet.
Lyt med søndag kl. 16.30
Alle fire kirker har nu prøvet at
sende en tænkepause fra nærradioen, og det er besluttet, at vi
på skift sender hver søndag kl.
16.30. Søndag d. 3. maj er det
således vores præst, Mads Jacob
Iversen, der kommer med en
fortolkning af søndagens tekster.

Foto: Ida under en gudstjeneste i Avedøre Kirke

Avedøre Kirkes pensionerede præst, Ida Kongsbak, var klar
som vikar, da kirken kaldte
Ida Kongsbaks vikariat er nu
slut for denne gang. Mads Jacob Iversen er ansat som præst i
Avedøre kirke fra d. 15. april. Ida
takker derfor af!
”Det har været så fint, at være tilbage i Avedøre kirke som præst”,
siger hun. ”Jeg er fyldt af TAK

for den måde, jeg er blevet taget imod af alle: kollegaer, menighed, ja af de mange i sognet,
som har givet udtryk for, at de
var glade for, at jeg igen kunne
virke som deres præst! Af hjertet TAK”, siger Ida! ”Får Avedøre
Kirke igen brug for en vikar, så er
jeg klar”, tilføjer hun!
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GÆT EN PÅSKEILLUSTRATION
Konfirmander og minikonfirmander illustrerede i påsken alle højtidens dage
I påsken kunne konfirmander og
mini-konfirmander på alle helligdage se en særlig film lavet af
en af kirkens præster. I filmene
fortalte præsterne om påskens
beretninger dag for dag. Filmene var i et børne- og ungevenligt
sprog.
Illustrationsopgave
Der var tilknyttet en opgave til
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hver dag, nemlig at illustrere
dagens fortælling enten med en
tegning, foto, digt eller lignende.
Det kom der mange flotte illustrationer ud af, hvor de bedste og
mest opfindsomme kom på kirkens hjemmeside og Facebookside. På Facebook kan de for øvrigt
stadig ses. Der blev også kåret dagens vindere, som fik et påskeæg.

Gæt med
Se nogle af de flotte illustrationer
herunder og gæt hvilke der passer til hvilken dag i påsken:
• Palmesøndag
• Skærtorsdag
• Langfredag,
• Påskesøndag
• 2. påskedag
God fornøjelse!

HILSEN FRA KARIN BECH
Avedøre Kirkes pensionerede organist, Karin Bech,
sender en hilsen til menigheden
Da jeg fra 1. april er gået på pension i den mest underlige tid, vi
har oplevet indtil videre, vil jeg
benytte lejligheden til at sige farvel og tak for denne gang. Det
har været gode og sjove år, så
det er meget vemodigt at stoppe. MEN med sådan en arbejdsplads som en kirke jo er, vil det
være nemt at komme igen som
frivillig og ”tyrannisere” de øvrige medarbejdere.
I vil se mig i Sygruppen om onsdagen (når vi nu snart får lov af
Søren og Mette), og jeg vil gøre
min mand den tjeneste at komme nogle gange om tirsdagen til
Tænkepausen og om søndagen
til Højmessen.

Foto: Karins afskedsreception må vente til efter Corona-krisen. Men kirkens personale
sagde farvel i gården med bobler og chokolade og 2 meter mellem hver naturligvis!

Jeg har også altid følt mig godt
tilpas på vores 3 plejehjem
Torndalshave,
Søvangsgården
og Dybenkærshave. Tak til alle

medarbejdere her. Vi ses måske.
Mange kærlige hilsener fra Karin,
nu med pension!

Orienteringsmøde
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020
Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden
Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i lokalsamfundet.
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn.
Ud over aktiviteterne og det at være en repræsentant for menigheden er der andre spændende opgaver, hvor du kan være med til at
bestemme, hvad der skal ske fremadrettet i dit lokale sogn.

Kom til offentligt orienteringsmøde og hør mere om mulighederne i dit lokale menighedsråd

Avedøre Sogn

Risbjerg Sogn

Hvidovre Sogn

Strandmark Sogn

9. juni 2020 kl. 19.00 i Avedøre Kirke, Trædrejerporten 6,

9. juni 2020 kl. 19.00 i Hvidovre Kirke, Hvidovre Kirkelads 3,

9. juni 2020 kl. 19.00 i Risbjerg Kirke, Kirkegade 2

9. juni 2020 kl. 19.00 i Strandmarkskirken, Strandmarksvej 38

Læs mere på menighedsraadsvalg.dk
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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
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

GUDSTJENESTELISTE

Vi ved, at gudstjenesterne til og med 10. maj ikke bliver almindelige gudstjenester, men videooptagede som vi lægger ud på kirkens hjemmeside og Facebook-side. Derefter er det uvist, hvordan
vi må fejre gudstjeneste, så følg med i medierne eller ring til kirkekontoret eller én af præsterne.
Planen for de kommende gudstjenester ser således ud:
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•

3. maj: 				

Mads Jacob Iversen

•

8. maj, St. Bededag: 		

Alle præster, mini-Pilgrimsvandring (se side 13)

•

10. maj: 			Inge Lund

•

17. maj: 			Inge Lund

•

21. maj, Kr. Himmelfart:

•

24. maj: 			Mads Jacob Iversen

•

31. maj, Pinsedag: 		

Birgitte Jeppesen

•

1. juni, 2. pinsedag: 		

Hvidovre Kirke, alle præster

•

6. juni, konfirmationer:

Birgitte Jeppesen og Inge Lund

•

7. juni: 				Mads Jacob Iversen

•

14. juni: 				

•

21. juni: 				Inge Lund

•

27. juni: 			

Konfirmationer Birgitte Jeppesen og Inge Lund

•

28. juni: 				

Mads Jacob Iversen

•

28. juni, konfirmationer:

Birgitte Jeppesen og Inge Lund

Alle præster, vandregudstjenester (se side 3)

Birgitte Jeppesen

