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EFTERÅR I VALGETS TEGN
Endnu en sommer går snart på
hæld og Avedøre Kirke står stadig
strunk og stolt i det strålende solskinsvejr. De fleste af os ser i bakspejlet på sommerferien, som for
rigtig mange blev helt anderledes
end forventet, men forhåbentlig alligevel bød på mange gode
stunder til at lade op og samle
kræfter. For nu står et særdeles
spændende efterår for døren.
Valg til menighedsrådet
I løbet af de næste måneder skal
vi nå flere milepæle, som hver
især har afgørende betydning
for alle aspekter af dagligdagen
i vores skønne kirke. Det er MR
valgår, og vi har akut brug for
nye medlemmer, da et antal af
de siddende ”menighedsrødder”
ikke ønsker at genopstille. Præcis
hvor mange, det drejer sig om er
endnu uvist, men helt tydeligt
er det, at der er ledige pladser,
der skal fyldes, så vi er fuldtallige ved begyndelsen af den kommende valgperiode.
Derfor vil jeg meget gerne opfordre til, at alle – ALLE – der er den
mindste smule nysgerrige på,
hvordan kirken ser ud fra kulissen, afsætter lidt tid til at besøge
kirken og indsnuse atmosfæren
både indendørs og udendørs, få
en snak med brugere og ansatte

om, hvordan det er at have sin faste gang i Avedøre Kirke og mærke efter, om ikke det kunne være
interessant at blive en bærende
del af netop dette fællesskab.
Opgaver for enhver smag
Her hos os er valgperioden ret
overskuelig – vi opererer med 2
år i forhold til de gængse 4 – og
jeg kan love for, at tiden går hurtigt! Der er nemlig nok at tage fat
på, når det gode skib skal klare
skærene, der skånselsløst bliver
ved at tone frem på horisonten.
Som rådsmedlem får man indblik
i så varierede forhold som økonomi, personaleledelse, bygningsvedligeholdelse, organisationsopbygning og udvalgsarbejde,
menighedspleje,
projektudvikling og -ledelse, samarbejde på
kryds og tværs og umådelig meget mere. Der er opgaver for enhver smag og evne – og alt, hvad
der kræves, er engagement.
Tillid er kirkens mørtel
Men engagement er altså også
alfa og omega, for vores kirke er
ikke blot et stykke arkitektur fra
´70’erne. Den er bygget af levende stene, der holdes sammen
af en ganske særlig mørtel, nemlig tillid. Tillid til, at alle vi møder
her, nærer et virkeligt ønske om,
at her skal være godt at være, og

HVORFOR MELDE SIG TIL
AT TAGE EN TØRN?
Siden 1901 har det været bestemt, at ved alle kirker i den danske Folkekirke, skal der være et menighedsråd til at varetage
kirkens og folkets interesse
Det er menighedsrådenes fornemmeste opgave, at være med
til at mennesker i sognet får
kærlighed til deres kirke. Holdning og handling virker stærkere end ord. Det er ikke nok med
dygtige præster til at holde gode
prædikener, hvis man ikke føler
sig velkommen i kirken. Menighedsrådene har ansvar for personalet i kirken. De har ansvar
for, at alle må trives og yde deres
bedste, og ansvar for at de skattemidler som kirken drives for, at
de bruges på ansvarlig vis.
Avedøre Kirke skal føres
videre
Vi har en rigtig dejlig kirke i Avedøre, med en gudstjeneste, som
mange holder af, og med mange
gode tilbud til mange forskellige
mennesker. Det er en stor opgave at forvalte og føre det videre,
som er i gang. Det er i det hele
taget en meget fornem opgave,
at arbejde med i menighedsrådet. Her er man med til at forvalte hele den kulturskat som vores
kirke rummer, både åndeligt og
materielt.

Hans Raun Iversen
Tidligere leder af Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet.
Nuværende præstevikarkone i Avedøre Kirke.

er parate til at yde deres bedste
for, at det ønske er og forbliver
opfyldt. Vores fornemste opgave
som menighedsråd er at værne
om den tillid, give den gode betingelser, så den hærdes og ikke
nedbrydes. Når det lykkes, giver

vi nemlig de levende stene ro til
hver især at finde deres egen
plads og funktion i kirken. Og
når det sker, så gror de, slår rødder, skyder grene og sætter blade og blomster til usigelig gavn
og glæde for alle, der kommer

Tak til alle, der stiller op til en
tørn i menighedsrådet!

forbi. Og se, det er hele indsatsen værd!
Håber vi ses til Valgforsamlingen
15. september.
Dorte Stollesen
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DET SKER I EFTERÅRET
FILMAFTEN

Mathilde som har lavet filmen
vil fortælle om sine overvejelser og oplevelser i forbindelse
med at lave filmen. Efterfølgende er der kaffe, samtale og
debat omkring kvinder, ligestilling og ligeværd.

Torsdag den 1. oktober
kl. 19.00 i Avedøre Kirke.
Mathilde Brok Brandi viser film
fra Ghana om kvinders mulighed for at lave radio og komme
til orde i samfundet.

GOSPELWORKSHOP
Avedøre Kirke arbejder på at
arrangere en gospelworkshop
med optræden til gudstjenesten den 18. oktober.
I disse ”corona-tider” er der
dog meget der skal på plads,
når det handler om at synge
sammen. Derfor er alle detaljer endnu ikke på plads. Men
hold øje med med hjemmesiden, facebook og plakater i
kirken.

Foto: Erik Clausen. Taget af Kristian Brasen

KIRKEHØJSKOLEN: BLIV KLOGERE PÅ CARL NIELSEN
Kender du kirkehøjskolen?
Kirkehøjskolen er et godt sted at
få fyldt på af både det sociale og
det intellektuelle. Vi dykker ned i
forskellige emner og har også tid
til en fadøl eller en sodavand. Det
er et samarbejde mellem alle fire
kirker i Hvidovre kommune. Der
er gratis adgang og ingen tilmelding.
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Carl Nielsen i efteråret
I efteråret fokuserer kirkehøjskolen over to aftener på komponisten Carl Nielsen.
Onsdag den 16. september kl.
18.00 i Strandmarkskirken:
Vi spiser sammen og ser filmen
Min fynske barndom. Pris for mad
kr. 20,-

Onsdag den 23. september kl.
19:00 i Strandmarkskirken:
Den anden af to aftener om
Carl Nielsen. Denne dag med
foredrag af Erik Clausen der
har instrueret filmen Min fynske
barndom.
Velkommen til kirkehøjskolen i
Hvidovre kommune!

VI SER FREM MOD JUL
AVEDØRE KIRKES
FØDSELSDAG

JULEBANKO FOR HELE FAMILIEN
Kom til menighedsplejens julebanko for hele familien. Det
finder i år sted lørdag den 7.
november. Der vil være gode
gevinster, sidegevinster og noget
særligt til børnene.

Kirkens fødselsdag fejres som
altid den 1. søndag i advent
med en festlig gudstjeneste kl.
10.30 hvor alle kirkens præster
deltager. Efterfølgende er der
frokost eller en anden festlig
fejring i menighedssalen.

Salget af spilleplader begynder
kl. 14.00, og selve spillet begynder kl. 15.00. I pausen sælges
te, kaffe, sodavand og kage.
Alt overskuddet fra bankospillet
går til uddeling af kirkens julehjælp!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 3. december
kl. 19. Her vil vi traditionen tro
synge julen ind i Avedøre Kirke
med de dejligste julesange, så vi

Den første søndag i advent
falder i år søndag den 29. november.
Julemarked og julehjælp
Som altid åbner menighedsplejens julemarked også 1.
søndag i advent. Her kan du
bl.a. købe flotte dekorationer
og samtidig støtte menighedsplejens julehjælp. Julehjælpen er helt afgørende for
mange familiers mulighed for
at fejre jul!

SYNG JULEN IND

Hold øje med hjemmesiden
På grund af Covid19 er det
endnu uklart, præsis hvordan vi afvilkler gudstjenesten
og den efterfølgende frokost.
Men sæt x i kalenderen og
hold øje med hjemmesiden,
facebook og plakater i kirken.

rigtig kan komme i stemning til
julemåneden. Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver. Alle er
velkomne, og tilmelding er ikke
nødvendig.

WENTS SPILLER OP TIL SYNG DANSK!
SYNG DANSK: Vær med til
Syng Dansk Dag i Avedøre
Kirke den 25. oktober
I år er det organist Wents Reinbergs der spiller for, når vi traditionen tro synger sammen fra
højskolesangbogen ved årets
Syng Dansk Dag. Kom og syng
med søndag den 25. oktober
kl. 14.00 til 16.00.

Hold øje med hjemmesiden
Det er sikkert og vist, at vi synger
sammen den 25. oktober. Men
hvordan vi lige gør med kaffe og
kage, og hvem der præsenterer
sangene er endnu ikke besluttet.
Så hold øje med hjemmesiden,
facebook og plakater i kirken.
Alle er meget velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.
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SORGGRUPPEN BEGYNDER
Nu begynder en ny sæson i Avedøre Kirkes sorggruppe. Gruppen
ledes af Ida Kongsbak og Louise West
Sorggruppen i Avedøre Kirke
begynder igen torsdag den 17.
september kl. 13-15. Der er tid
til kaffedrikning bagefter! Sorggruppen mødes torsdag i lige
uger i et lokale i Avedøre Kirke.
En mulighed for at arbejde
med sorgen
Du, som har mistet en ægtefælle,
forældre, en voksen søn eller datter, eller en bedste ven, og som
føler, at det er svært at finde vej
i livet igen, inviteres til at være
med i sorggruppen. I den kan du
sammen med andre, som også
har mistet, få mulighed for at arbejde med din sorg. Sorgen over
at have mistet, kan ikke fjernes,

men du kan få hjælp til at leve
med sorgen, uden at den skal fylde dig helt.

1997-2018 præst i kirken, og var
i mange år med til at lede sorggruppen.

En hjælp og støtte
Fra dem, som tidligere har været med i sorggruppen, véd vi, at
sorggruppen har været en uvurderlig hjælp og støtte for dem til
at komme videre på livets vej!

Kontakt
Hvis du er interesseret i at være
med i sorggruppen så henvend
dig til Ida Kongsbak og få en
indledende samtale med hende.
Hun træffes på mail IKO@km.dk
eller tlf. 23 11 80 37.

Sorggruppen ledes af Louise
West og Ida Kongsbak. Louise er
kandidat i pædagogisk psykologi
og arbejder nu i ”Porten” i Avedøre.
Ida Kongsbak er vikarpræst
i Avedøre Kirke, men var fra

Foto: Louise West i Avedøre Kirkes gård
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Søren Kirkegaard
siger:
”Du skal sørge! Men du
må ikke fortvivle!
Du skal sørge. I sorgen
og i gråden kan vi få luft
for al vor klagen! Sorgen
er tegn på, at vi har elsket dem vi har mistet.
Sorg er den dybeste ære
glæden kan få. Hvis ikke
vi havde noget at sørge over, så har vi heller ikke haft nogen eller
noget, som var virkeligt
dyrebart for os. Så har
vi elsket for lidt!”

NINA SMILER TIL OS
Velkommen til vores nye kirketjener Nina, der møder verden og
Avedøre Kirke med et smil
Ingen der møder vores nye kirketjener Nina Jørgensen kan være
i tvivl om, at hun er et åbent og
socialt menneske. Hun er, med et
lidt gammeldags udtryk ”en der
går i folk med træsko på.”
Hvem er Nina?
Jeg mødes med Nina og spørger lidt ind til, hvem hun egentlig er, og med et smil på læben
fortæller Nina, at hun er typen,
der involverer sig i mennesker
og inkluderer mennesker. Gode
egenskaber, når man som kirketjener står i døren søndag formiddag eller byder folk inden for
i kirken i løbet af ugen.
”Jeg kan selv lide at blive mødt
med et smil, så det kan andre
nok også,” kommer det fra Nina,
som har fået hjælpsomhed og
evnen til at tage fat med hjemmefra. Hun har 8 søskende, som
altid har været og stadig er der
for hinanden.
Hvorfor kirketjener?
Nina har siden hun var 17 år arbejdet på hotel, først som stuepige og derefter i mange år som
oldfrue - så hvorfor skifte til kirketjener nu?
”Jeg har faktisk drømt om at
være kirketjener i mange år. Jeg
er kristen og jobbet er en rigtig
god blanding af kirkelige tjene-

ster, praktisk arbejde og masser af kontakt med mennesker.
Jeg elsker at få noget fra hånden, bruge mine hænder og selv
være med til at planlægge mit
arbejde, da jeg er meget struktureret anlagt.”

jeg rigtig meget. Jeg ser også en
masse veninder og selvfølgelig
familien. En rigtig hyggelig aften for mig kan også være, at
jeg hører P4 i radioen, mens jeg
reparerer noget tøj for nogen fra
min familie.”

Hvad laver du, i din fritid?
”Jeg bor for mig selv i en lejlighed i Valby og er formand for andelsforeningen der. Jeg elsker at
gå på loppemarkeder, gå i Valby
Bio, gå ud at spise og så læser

Hvad er dit forhold til kirken?
”Da jeg hørte om Adam og Eva i
første klasse, var jeg solgt og har
været det siden. Jeg er vild med
Jesus, både for alt det han står
for, og så er han min ven i livet.
Jeg prøver at efterleve at være
overfor andre, som jeg ønsker,
de skal være overfor mig. Jeg
nyder gudstjenesterne i Avedøre
Kirke, hvor jeg jo for resten selv
er blevet konfirmeret.”

Ninas ...

Yndlingsfilm:
Breaking the waves
						af Lars Von Trier
			Yndlingsbog:

alt af Steven King

			Yndlingsmusik:
						

AC/DC
er godt at gøre rent til

			Yndlingssalme:

Tak Gud

Rikke Strandgaard
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OPLEV MERE SAMMEN
BOBLERNES EFTERÅR I AVEDØRE KIRKE

BOBLERNE arrangerer spændende foredrag og udflugter og mødes
hver mandag i lige uger. Husk tilmelding til udflugterne til formand
Kirsten Wichmann, tlf. 36 78 01 72. Se et udpluk af efterårets arrangementer herunder. Der serveres kaffe og brød ved møderne i kirken.

OM ARV OG GÆLD

Advokat Janne Køster fortæller.

LITTERATURKREDSEN

Kirkens Litteraturkreds er klar
til endnu en sæson. Vi mødes
altid er en torsdag fra 17-19,
og er åben for nye medlemmer - både den garvede læser
og nybegynderen!
Kirken sørger for at låne de
bøger, der læses.

Pris: Kr. 25.-, Gæster kr. 35,Mandag den 14. september.
kl. 10 i Avedøre Kirke.

I efteråret mødes vi og læser
følgende:

Bybesøg

10. september, sæssonstart
Vi spiser sammen i cafeen,
udveksler sommerhistorier og
henter oktober måneds læseoplevelse. Ida Kongsbak har lovet at spise med.

Under planlægning.
Mandag den 28. september.

MADS FORTÆLLER

Sognepræst Mads J. Iversen fortæller.
Pris: Kr. 25.-, Gæster kr. 35,-

08. oktober:
De vægtløse,
af Valeria Luiselli
12. november:
Kvinderne fra Thy,
af Maria Helleberg

Mandag den 12. oktober.
Kl. 10 i Avedøre Kirke.

SKIBSKLARERERGAARDEN

10. december:
Let gang på jorden,
af Agnes Henningsen

Pris: Kr. 150.-, Gæster kr. 180,-

Vil du læse med?

Med tog til museet i Helsingør.

Tirsdag den 27. oktober. kl. 09.15
fra Avedøre station.

Husk
gode sko
- vi skal gå lidt.
Hjemkomst
ca. kl. 16.

NATURFREDNINGER

Birgitte Bang Ingrisch fortæller.
Pris: Kr. 25.-, Gæster kr. 35,Mandag den 11. november.
Kl. 10 i Avedøre Kirke.

DET GRØNLANDSKE HUS
Løvstræde 6, København.

Pris: Kr. 75.-, Gæster kr. 100,Mandag den 23. november. kl. 09.50
fra Avedøre station.
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Kontakt:

Charlotte Freudendal,
tlf. 25 78 17 67

TRO OG POLITIK

Studiekredsen tager tråden op
fra før corona-lukningen med
temaet tro og politik.
Vi mødes i efteråret tirsdag
den 3. november og den 1.
december kl. 19.00 – 21.00 i
kirken.
Vil du være med?
Kontakt sognepræst Inge Lund,
hvis du har lyst til at være med.

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

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Tirsdag d. 1.

09.15 Tænkepause

Onsdag d. 2.

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

Fredag d. 4.

18.00 Musik i gården

Søndag d. 6.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund, 11.30 Afskedsreception for Karin Bech

Mandag d. 7.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 8.

09.15 Tænkepause

Onsdag d. 9.

10.00 Sygruppen, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 10.

14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 17.00 Litteraturkreds

Lørdag d. 12.

11.00 Konfirmation, 13.00 Konfirmation

Søndag d. 13.

10.30 Gudstjeneste ved Ida Kongsbak

Mandag d. 14.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 15.

09.15 Tænkepause, 13.30 Minikonfirmander
19.00 Valgforsamling til Menighedsrådsvalget 2020

Onsdag d. 16.

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

Torsdag d. 17.

10.30 Babysalmesang, 13.00 Sorgruppen,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Søndag d. 20.

10.30 Gudstjeneste ved Mads Jacob Iversen

Tirsdag d. 22.

09.15 Tænkepause, 13.30 Minikonfirmander

Onsdag d. 23.

10.00 Sygruppen, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 24.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave,
16.00 Hjertespire

Søndag d. 27.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 28.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 29.

09.15 Tænkepause, 13.30 Minikonfirmander, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 30.

10.00 Sygruppen, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

HUSK ... VI SIGER FARVEL TIL KARIN BECH
DEN 6. SEPTEMBER
Den 6. september siger vi, som nævnt i sidste kirkeblad,
farvel til Karin Bech som organist i Avedøre Kirke.
Karin spiller til gudstjenesten kl. 10.30, og bagefter er menighedsrådet vært ved en afskedsreception.
Mød op og gør dagen ekstra festlig. Alle er velkomne - både
til gudstjenesten og ved den efterfølgende reception.
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OKTOBER KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Torsdag d. 1.

10.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppen,
19.00 Filmaften om kvinders vilkår i Ghana

Søndag d. 4.

10.30 Fællesgudstjeneste med Good´s Ambassadors ved Ida Kongsbak

Mandag d. 5.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 6.

09.15 Tænkepause, 13.30 Minikonfirmander

Onsdag d. 7.

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

Torsdag d. 8.

08.30 Konfirmanddag, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshhave,
17.00 Litteraturkreds, 16.00 Hjertespire

Fredag d. 9.

08.30 Konfirmanddag

Søndag d. 11.

10.30 Familievenlig gudstjeneste ved Mads Jacob Iversen

Mandag d. 12.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 13.

09.15 Tænkepause

Onsdag d. 14.

10.00 Sygruppen, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekor

Torsdag d. 15.

10.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppen,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Søndag d. 18.

10.30 Gospelsøndag og gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 19.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 20.

09.15 Tænkepause, 13.30 Minikonfirmand, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 21.

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

Torsdag d. 22.

10.30 Babysalmesang, 16.00 Hjertespire

Søndag d. 25.

10.30 Gudstjeneste ved Ida Kongsbak, 14.00 Syng Dansk

Tirsdag d. 27.

09.15 Tænkepause, 09.15 Boblerne på tur

Onsdag d. 28.

10.00 Sygruppen, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere,
18.30 Konfirmandforældre-aften, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 29.

10.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppen,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave, 19.00 Konfirmandforældre-aften

FESTLIG FÆLLESGUDSTJENESTE
Avedøre Kirke afholder også dette efterår en festlig fællesgudstjeneste med God’s Ambassadors søndag den 4.
oktober.
God’s Ambassadors er en afrikansk kristen menighed,
som låner Avedøre Kirke til gudstjenester søndag eftermiddag.
Den fælles gudstjeneste den 4. oktober begynder som
sædvaneligt kl. 10.30 og alle er meget velkomne!
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NOVEMBER KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Søndag d. 1

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund og Mads Jacob Iversen

Mandag d. 2.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 3.

09.15 Tænkepause, 13.30 Minikonfirmander, 19.00 Studiekreds

Onsdag d. 4.

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

Torsdag d. 5.

10.30 Babysalmesang, 16.00 Hjertespire, 14.00 julebanko

Søndag d. 8.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund,

Mandag d. 9.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 10.

09.15 Tænkepause, 13.30 Minikonfirmander

Onsdag d. 11.

10.00 Sygruppen, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 12.

10.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppen,
14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 17.00 Litteraturkreds

Søndag d. 15.

10.30 Familievenlig gudstjeneste med koncert og minikonfirmander
ved Ida Kongsbak

Mandag d. 16.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 17.

09.15 Tænkepause, 13.30 Minikonfirmander, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 18.

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

Torsdag d. 19.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården,
16.00 Hjertespire

Søndag d. 22.

10.30 Gudstjeneste ved Mad Jacob Iversen

Mandag d. 23.

10.00 Boblerne på tur

Tirsdag d. 24.

09.15 Tænkepause, 13.30 Minikonfirmander,

Onsdag d. 25.

10.00 Sygruppen, 15.45 Børnekor, 17.00 Spejdere, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 26.

10.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppen,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

Søndag d. 29.

10.30 1. søndag i advent. Gudstjeneste ved alle kirkens præster,
11.30 Julemarked og fejring af kirkens fødselsdag

VIL DU SYNGE MED AVEDØRE KIRKE?
Morgenrøden synger hver anden mandag kl. 10 til 12
ligesom altid. Alle er velkomne! Avedørekoret er også efter en meget lang pause - begyndt igen. Vi øver onsdage
kl. 19. Alle er velkomne - og mandlige sangere er særligt
velkomne!
Børnekoret øver onsdage kl. 15.45. Både mindre og
større børn er velkomne.
Vil du være med? Kontakt: Per Egholm telefon: 20 23 33 82.
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NYT SYN
”Shangri-La
ligger meget langt herfra
og mange år tilbage,
og fordi et smukt træ
ældes,
skal det ikke bare fældes,
og for øvrigt synes jeg, du
er smuk endnu”
Disse ord vækker genklang hos
mig af en skarp kvindelig protest sanger-stemme og en noget blødere dyb mandestemme.
For mig er teksten i dette omkvæd genial. Det er smukt og
kærligt og minder os om, at når
vi ser bag om det første indtryk,
vi får, ser vi noget smukt.
Sangen kan høres som skrevet til
enten en kæreste eller et ældre
familiemedlem eller ven, for resten af teksten er formet som en
hyldest til én, der går og er misfornøjet med sig selv. Hyldesten
tager afsæt i alt det personen har
oplevet og bærer med sig af erfaringer og historie – intet mindre
end det ”grå guld” eller den ”furrede diamant”!
Vi bærer levet liv i os
Vi mennesker bærer levet liv
med os - levet liv på godt og
ondt. Helt fra vi er små ophober vi glæder, sorg, skuffelser og
lykkelige øjeblikke i os. De fleste af os har oplevet ufred, måske været en del af det måske
endda været medskyldig i ufred.
Når tiden så bliver til eftertanke,
kan sådanne oplevelser trække
gråt slør over os, ja til tider kan
det komme til at fylde alt. Men
de fleste af os har også oplevet
fredfyldte stunder og glæder, og
på samme måde måske også ind
imellem været ophav til fred og
glæde for andre.
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Ser vi hinanden?
Jesus taler ofte om at ”se”. Og
når Jesus vil have os til at se,
vil han have os til at se bagom.
Se mere end det vi ser i første
omgang. Da han er på besøg hos
Simon (Lukasevangeliet 7,3650) kommer der en ”syndig kvinde” ind i huset. Vi ved ikke hvad
der er hendes synd, men Simon
kan ikke se andet end synden.
Kvinden vasker og salver Jesus’
fødder, men det bemærker Simon ikke, han ser kun det syndige eller det forargelige forkerte
kvinden har gjort. Jesus spørger
Simon: ”Ser du denne kvinde?”
Simon svarer ikke, men måske

har han fået nyt syn, måske får
han øje på det gode kvinden gør.
Lad os spejle hinanden smukt
På vores grå dage har vi brug for,
at andre ser på os, ser bag om
det ydre grå og furrede og ser
det smukke i os. Det som ikke må
fældes. Når det konkrete spejlbillede gør os triste og modfaldne,
er der ikke noget bedre (og bestemt heller ikke noget klogere)
i stedet for spejlet på væggen
end at spejle os i et andet menneske. Netop et menneske som
spejler det smukke bag det grå.
Et menneske som ser værdien af
alt det, som er samlet netop i os.

Du har let til tåre
er så nem at såre
Frygtelig frygtelig træt
hver gang du har grædt
Syn´s du altid fejled´
kikker dig i spejlet
Sir: der kan du se,
Jeg slår ikke længere te´
- men
Shangri La
ligger meget langt herfra
og mange mange år tilbage,
og fordi et smukt træ ældes,
ska´det ikke bare fældes,
og forøvrigt syn´s jeg du
... er smuk endnu!
Tænk hvad du har set,
alt hvad der er sket,
stort og lidt af hvert
alt det du har lært.
Kærlighed og krige
hatten af, min pige
alt det har du delt
altid levet fuldt og helt
- skønt
Shangri La ...

Et menneske, som reflekterer de
dybe værdier i os, og derfor smiler og lyser op. Sådan en spejling
kan give os nyt syn på os selv!
Nyt syn til alle
Efteråret er en tid, hvor triste
tanker og tungsind hos mange
for alvor popper op. På en underlig måde bliver alle fejl og
mangler meget tydeligere. Og
det gælder både ens egne og de
andres.
Derfor er det ekstra vigtigt her
i efteråret at tage essensen fra
Shangri-La sangen og fra Jesus’
tale om at se med os.

Vi har en opgave med at se bag
om det grå og furrede hos de
mennesker vi ser, og som spejler
sig i os. Vi må arbejde på at få
nyt syn, for så kan vi også give
det til andre.
Inge Lund
Shangri-La er et fiktivt sted i
bjergene i Tibet. Stedet optræder i James Hiltons roman Tabte horisonter fra 1933. I romanen ældes menneskene, der
bor der, næsten ikke, og det
er et paradisisk sted på jorden
(fra Wikipedia).

Andre tider kommer,
dit efterår bli´r sommer
ny livseliksir
nye livsværdier.
Så nu har du chancen,
brug den, hold balacen,
spir´med nye skud,
lev dit liv og lev det ud
- for
Shangri La ....
Og når døden slukker,
låser af og lukker
ka´du ta´dit hvil
roligt, med et smil.
træt og mæt af dage
afsked uden klage
liv på godt og ondt
alt dét blev dig dog forundt
- for
Shangri La ...
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HJERTESPIREN
NYT TILBUD TIL UNGE I AVEDØRE KIRKE
Nu bliver det muligt for unge at mødes uforpligtende i Café Hjertetræet
Et træ kendes på dets frugter, siger Jesus i Matthæusevangeliet,
og det gode træ bærer således
de gode frugter. Hjertespiren, der
vil holde til i Avedøre Kirkes Café
Hjertetræet, skal være et værested og et uforpligtende tilbud
for unge i udskolingsalderen og
lidt over. Her vil der være plads
til at hænge ud, slappe af og udfolde sig kreativt, men ikke kun.
Det er også tænkt som et pusterum for unge, der måske har det
svært og derfor kunne tænke sig
at tale fuldstændig frit og forudsætningsløst med en præst.
Et forsøgsprojekt
Sognepræst Mads Jacob Iversen
skriver:
”Jeg har tænkt Hjertespiren som
et slags forsøgsprojekt, der meget gerne må kunne knopskyde
i to retninger. Det ene er ganske selvisk mig, der godt kunne
tænke mig at stifte bekendtskab
med nogle unge kreative mennesker i Avedøre, som kunne have
lyst til at dyrke deres kreativitet
og i fællesskab med mig selv og
andre, kunne føre deres ideer til
blomstring, hvad end det er gennem kunst, der kan hænge i kirken eller teater og oplæsning, der
vil kunne fremføres i kirken, hvad

end det er i forbindelse med en
gudstjeneste eller som selvstændige arrangementer. Der er så
mange, der har så stor kreativitet
og ville gavne andre og dem selv
ved at få et publikum og en scene. Det har man i Avedøre Kirke
med en helt fantastisk støttende
menighed.
Det andet knopskud, som Hjertespiren gerne må føre til, er en mulighed for at kunne italesætte de
problemer, som nogle unge måske ikke ellers har muligheden at
få talt om. Derfor vil jeg selv være
til stede, hver gang Hjertespiren
åbner op, og vil i den forbindelse

VELKOMMEN TIL 80 NYE KONFIRMANDER AVEDØRE
Der har været mange konfirmationsgudstjenester i Avedøre
Kirke som i alle andre folkekirker
i år. Lørdag den 12. september
konfirmerer vi de to sidste hold
konfirmander. Allerede ugen efter byder vi velkommen til nye
konfirmander. Dette efterår har
vi over 80 konfirmander, som
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fordeler sig på fem hold, så de
fleste af ugens dage vil der være
konfirmander i huset. Det glæder
vi os til! Søndag er det muligt at
møde dem til gudstjeneste.
Lad også disse konfirmander
møde det gode og åbne fællesskab i Avedøre Kirke!

stå til rådighed, hvis man skulle
gå og tumle med noget inde i sig
selv, som man måske ikke synes,
at man har andre at snakke med
om. Jeg håber det giver mening.
Om ikke andet er Hjertespiren et
hjerteligt rum, og hvad det fyldes
med eller resulterer i, må tiden
vise. Nu skal de unge i området
bare vide, at muligheden er der.”
Torsdage i ulige uger
Hjertespiren vil være at finde i Café
Hjertetræets lokaler hver anden
torsdag fra kl. 16-18. Første gang
vil være torsdag d. 24. september
og vil altså ligge i ulige uger. Tilmelding er ikke nødvendig.

DET ER FOR BØRN
FAMILIEGUDSTJENESTER I AVEDØRE KIRKE
I løbet ad efteråret vil to af søndagens gudstjenester i Avedøre
Kirke være familievenlige. Med
hjælp fra bl.a. minikonfirmanderne i Avedøre Kirke vil disse højmesser i særlig høj grad have fokus på mere børnevenlige salmer
og sange. Desuden vil der være
indslag af underholdende og børnevenlig karakter. Hvad det så
helt præcist dækker over, synes
vi, I skal tage hinanden under armen og komme ned og være en
del af. Alle er velkomne!
Datoerne er
• den 11. oktober kl. 10.30
• den 15. november kl. 10.30

BABYSALMESANG MED CORONA-AFSTAND

MINIKONFIRMANDER

Nu åbner vi igen op for det populære babysalmesang efter en
”corona-pause”

Kirken bliver fuld af minikonfirmander i efteråret
Elever fra Frydenhøjskolens 3.
klasser kommer snart til at fylde kirken tirsdag eftermiddag.
De skal gå til ”minikonfirmand”
– et tilbud kirken udbyder til
alle 3. klassebørn i kommunen. De skal høre bibelhistorier og lære kirken at kende.

Babysalmesang er som sædvanlig torsdag formiddag kl. 10.30. Her mødes babyer mellem 0-1 år og deres forældre i kirkerummet til salmesang og andre kendte børnesange.

Anderledes tilbud
På grund af covid-19 er vi desværre nødt til at indskrænke tilbuddet lidt dette efterår.
Klasserne vil blive holdt adskilt, og vi vil primært opholde
os udendørs og i kirkerummet.
Men sjovt skal det nok blive!

Nu med hver sin måtte
Hvor vi plejer at samles rundt om et fælles tæppe, vil hver forælder
og barn nu få sin egen træningsmåtte og rekvisitter til sangene. Vi
sidder med 2 meters afstand, men der er stadig flygel-akkompagnement ved organist Wents Reinbergs og kirkekulturmedarbejder Rikke
Strandgaard synger for.
Kl. ca 11.15 er der kaffe og snak i gården og eller menighedssalen.
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CAFÉ HJERTETRÆET SIGER
Menuplan september måned, dagens ret
Tirsdag

01

Oksekødboller i krydret tomatsovs med ris

Onsdag

02

Stegt flæsk med nye kartofler & persillesovs

Torsdag

03

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

Fredag

04

Brunch tallerken med bacon & røræg,brunchpølser, røget laks, rullepølse, pandekage, melon, saga/brieost, græsk yoghurt, hjemmebagt bolle, rugbrød, smør
juice, kaffe og the
75 kr.

Mandag

07

Ovnstegt laks med ris og hollandaisesovs

Tirsdag

08

Bøf Lindstrøm med stegte kartofler og sovs

Onsdag

09

Kogt hamburgerryg med sennep, brune-/hvide kartofler og stuvet spinat

Torsdag

10

Mørbradgryde med hjemmelavet kartoffelmos

Fredag

11

Byg din egen burger

Mandag

14

Dejligt stjerneskud med det hele

Tirsdag

15

Krebinet med kartofler & stuvede grønærter & gulerødder

Onsdag

16

Stegt flæsk med nye kartofler & persillesovs

Torsdag

17

Helstegt kylling med kartofler, sovs og agurkesalat

Fredag

18

Dejlig flæskestegssandwich

Mandag

21

Fisk & chips med salat, remoulade og citron

Tirsdag

22

Cordon bleu med sovs og brasede kartofler

Onsdag

23

Kalvelever med bløde løg, kartofler, sovs og agurkesalat

Torsdag

24

Hakkebøf med bløde løg, sovs, kartofler & agurkesalat

Fredag

25

Chili Con Carne med salat og friskbagt brød

Mandag

28

Kentucky Souther fried chicken med ris, peanut butter sovs og soya

Tirsdag

29

Skipperlapsskovs med salat

Onsdag

30

Boller i karry med ris / kartofler

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

Nyt fra Hjertetræet
Café Hjertetræet er fra 1. september igen åben som café fra
kl. 11-14. Nyd din mad i caféen
eller tag den med hjem.
Hold øje med kirkens hjemmeside og Facebook for nyt.
Levering er fortsat mulig i lokalområdet 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,-

Begravelseskaffe mv.
Det er fra 1. september igen
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 oktober måned, dagens ret
Torsdag

1

Forloren hare med kartofler, sovs og ribsgele

Fredag

2

Brunch tallerken med bacon & røræg,brunchpølser, røget laks, rullepølse, pandekage, melon, saga/brieost, græsk yoghurt, hjemmebagt bolle, rugbrød, smør
juice, kaffe og the
75 kr.

Mandag

5

Ovnstegt laks med pasta og gorgonzolasovs

Tirsdag

6

Kåldolmere med kartofler og sovs

Onsdag

7

Stegt flæsk med nye kartofler & persillesovs

Torsdag

8

Bankekød med hjemmelavet kartoffelmos

Fredag

9

Pariserbøf med det hele

Mandag

12

Dejligt stjerneskud med det hele

Tirsdag

13

Oksekødssuppe med kartofler, masser af grøntsager og kød-/melboller

Onsdag

14

Kogt oksebov med kartofler og peberrodssovs

Torsdag

15

Flæskesteg med brune-/kartofler, rødkål og sovs

Fredag

16

Tarteletter med høns i asparges

Mandag

19

Fisk & chips med salat, remoulade og citron

Tirsdag

20

Kogt hamburgerryg med sennep og flødekartofler

Onsdag

21

Stegt flæsk med nye kartofler & persillesovs

Torsdag

22

Mørbradbøffer med brasede kartofler og Champignon a la crème

Fredag

23

Frikadeller med kold kartoffelsalat

Mandag

26

Dejlig flæskestegssandwich

Tirsdag

27

Krebinet med kartofler & stuvet hvidkål

Onsdag

28

Kalvelever med bløde løg, kartofler, sovs og agurkesalat

Torsdag

29

Hakkebøf med bløde løg, kartofler, sovs & agurkesalat

Fredag

30

Frisk rødspættefilet med citron, remoulade, kartofler & persillesovs

Vil du vide mere om
Caféforeningens dejlige
arrangementer?
Læs nyt på Facebook og hjemmesiden!

Nyhed
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
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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.

SYGRUPPEN FOR KVINDER
FRA HELE VERDEN

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.

ULVELEDER

Mødes hver onsdag fra 10.30 - 13.00
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

Bareslsorlov

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

CAFÉ HJERTETRÆET
LAILA ULLMANN

Caféleder. Træffes normalt i cafeen.
Tlf.:
21 16 26 03
Caféen: 21 16 25 58
E-mail: laul@avedoere-kirke.dk

ROXANA CHELU

Souschef.
Tlf.: 21 16 25 58
roch@avedoere-kirke.dk
Brug for frivillige medhjælpere.

KIRKENS KONTOR

SIDSEL LETH SVENSSON
Kommunikationsmedarbejder.
Træffes normalt torsdag.

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

KIRKETJENERE
NINA JØRGENSEN
Kirketjener.

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

NATHALIE BIANCO

IRENE SKYHØJ

JAN SUNKE

HANNE BRENNECKE

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

Regnskabsfører

Kirketjener.
Tlf.: 30 30 34 27

Kirketjener.
Tlf.: 21 16 26 71

Tlf.: 23 74 84 84
E-mail: jasu@avedoere-kirke.dk
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TILBAGEBLIK SOMMERKIRKE

Ingen sommer i Avedøre uden
sommerkirke. Den 30. juni og
1. juli var vi samlet til et af
årets højepunkter

ualmindelig spændende foredrag
om stedet såvel som Grundtvig.
Lidt kaffe og kage sneg sig også
ind i programmet.

Efterfølgende hørte vi en forrygende fælleskoncert med kirkens
to organister Wents Reinbergs og
Per Egholm.

Ude
Den første dag gik turen til København. Først besøgte vi Nationalmuseet og så både fortid og
samtid inden det blev frokosttid
på museets lækre restaurant.
Herefter tog vi over på Vartov til et

Hjemme
Dagen efter blev vi hjemme i
Avedøre kirke klogere på den nye
oversættelse af Bibelen - Bibelen2020, da Cecilie Raabjerg fra
Bibelselskabet tog os helt ind i
bibeloversættelsens maskinrum.

Lækker middag
Sommerkirken sluttede som sædvanelig med et brag af en festmiddag. Da det trak op til regn
blev vi i menighedssalen, og nød
her den gode mad og vin. Ses vi
næste år?
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