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MENIGHEDSRÅDETS MØDER
Menighedsrådsmøder er åbne for alle. Der er
spørgetid det første kvarter af mødet, hvor formanden besvarer spørgsmål. Sager til behandling afleveres til formanden senest mandag i
ugen inden mødet. Dagsorden og referat kan
ses på hjemmesiden. Bilag kan ses på kirkekontoret.

FORÅR MED FORANDRINGER
Selvom vinteren denne gang har
vist sig fra sin milde side, er det
dejligt, at lysere tider nu er på
vej. Dagen er tiltaget med mere
end to timer, hvilket er tydeligt
mærkbart. Ligesom alle forårsbebuderne, der pibler op af jorden, er det tegn på, at foråret
ikke er langt borte. Når årstiderne skifter, sker der ting og sager
omkring os. Forandring hører sig
til på både godt og ondt, og sådan skal det være, for ellers går
livet i stå.

lem, hvilket vidner om, at Avedøre Kirkes omdømme ikke er så
ringe endda, sagt på godt jysk.
At læse de mange ansøgninger
fra dygtige mennesker med så
forskellige kompetencer, aldre og
erfaringer har været meget interessant, ligesom den videre udvælgelsesproces også var et ganske udviklende forløb for denne
forholdsvis nye formand. Jeg tror
på, at vi ved fælles hjælp nu, har
fundet det helt rette nye medlem
af præsteteamet i Avedøre Kirke.

Ny præst på vej
At skulle tage afsked med medarbejdere og kollegaer er som oftest
en blandet fornøjelse. Det er trist
at skulle tage afsked med en person, som man har sat pris på i det
daglige, men samtidig er der en
vis glæde ved at ønske god vind
til et menneske, der vælger en
ny og spændende vej at gå – vel
vidende at de gode stunder man
har haft sammen, jo ikke kommer
skidt tilbage. Denne situation har
været og er stadig ganske aktuel i
Avedøre Kirke.

Farvel til Karin og Jacob
Efter mere end tre år som kirketjener her hos os har Jacob Jensen
sagt ja-tak til et ønskejob på Københavns Museum i Stormgade. På
hans sidste arbejdsdag 21. februar
sendte vi Jacob godt på vej med et
stort tillykke med den nye stilling
og de bedste ønsker om alt held
og lykke i fremtiden. Knap har vi
sagt farvel til en kirketjener, førend
det gælder en organist. Karin Bech
har nemlig ønsket at gå på velfortjent pension i løbet af foråret. Jeg
nærer ingen tvivl om at både Karin
og Jacob vil blive husket for deres
store engagement, og det bliver en
spændende opgave at finde frem
til værdige efterfølgere.

Menighedsrådet har i den seneste
tid været travlt beskæftiget med
at gennemgå ansøgninger til den
vakante præstestilling i Avedøre
kirke. Den verserende præstemangel til trods har vi haft et helt
dusin kandidater at vælge i mel-

Så velkommen, forår! Vi glæder
os til at se, hvilke skønne nye spirer, du vil bringe i Avedøre Kirke.

HAR DU NOGET AT SIGE
OM DIN KIRKE?
Menighedsrådsvalg 2020: Vil du vide mere om at sidde i menighedsrådet?
Kom til orienteringsmøde den 12. maj kl. 19.00 i Avedøre Kirke.
Et menighedsråd leder den
lokale kirke, og sammen
med præsterne er rådet med
til at skabe gode rammer om
kirkens liv og vækst.
I 2020 skal der være menighedsrådsvalg, der skal vælges de personer, der skal sidde i rådet i de
næste 2 år i Avedøre Kirke. Derfor inviterer menighedsrådet til
offentligt orienteringsmøde den
12. maj kl. 19.00 Her vil rådet
orientere om det forgangne år,
budgetter samt give en orientering om det kommende menighedsråds valg. Der vil også være
mulighed for at tale med nuværende medlemmer af menighedsrådet om deres syn på det
at sidde i menighedsrådet.

Foto: Sommerkirke i strålende sol. Menighedsrådet lægger rammerne for kirkens liv
og vækst - fx at der hvert år afholdes sommerkirke.

Vi du være med?
Har du en mening om livet i og omkring din kirke? Så var det måske
noget for dig at sidde i menigheds-

rådet. Alle er velkomne til mødet.
Både hvis man overvejer at stille
op eller blot er nysgerrig. Der serveres kaffe og kage til mødet.

PÅSKEN 2020 I AVEDØRE KIRKE
Palmesøndag
Familiegudstjeneste ved Birgitte Jeppesen kl. 10.30.
Minikonfirmanderne optræder med påskedramaet.
Skærtorsdag
Påskevandring kl. 12.00-16.00. Mere info hos Inge Lund på tlf.: 21162655.
Gudstjeneste kl. 17.00 ved Inge Lund.
Fællesspisning og påskemiddag kl. 18.00.
Billetter til middagen købes hos kordegnen for 75 kr.
Langfredag
Meditativ gennemlevning af langfredagsberetningen kl 15.00 ved
Birgitte Jeppesen. Desuden med cello akkompagnement ved Anja
Zdyb Lillemæhlum.
Påskedag
Festgudstjeneste kl. 10.30 ved Inge Lund.
2. påskedag
Hverdagsopstandelser kl. 15.00 ved Birgitte Jeppesen og Inge Lund.
En vekslen mellem fortælling og musik.
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VÆR IKKE BANGE FOR AT
Foto: Juleaften i Aveøre Kirke

Karin Helmersen

Lene Humle

Af Karin Bjerg Helmersen

Interview med Lene
Humle. Medlem af menighedsrådet fra 1988 til
2000 og igen fra 2016.
Jeg tænker med den allerstørste
glæde og stolthed på den første
gang, jeg sammen med mange
andre frivillige fik den ide at holde juleaften her i Avedøre kirke.
Det blev en kæmpe succes, og
det er stadig en kæmpe succes
her i kirken, og det fylder mig
stadig med stolthed og glæde.
Hvordan blev du interesseret
i menighedsrådsarbejde?
Som helt ung teenager var jeg noget af en krudtugle, eller på godt
dansk lidt af en rod. Men så kom
jeg til konfirmationsforberedelse
og blev konfirmeret hos den nye
unge sognepræst ved den gamle trækirke her i Avedøre, Paul
Kühle. Derefter kom jeg på efterskole i Kalundborg. Disse år gav
mig en ”åndelig dannelse,” nogle
grundlæggende værdier, som jeg
har med mig den dag i dag. Værdier som har sin grund i kristendommen. Jeg fik blik for de små
i samfundet og buddet om, at du
skal elske din næste som dig selv.
Så da Paul Kühle lokkede, og bad
mig om at gå ind i Menighedsrådet, sagde jeg ja tak.
Hvordan vil du beskrive
arbejdet i menighedsrådet i
80’erne og 90’erne og i dag?
Da jeg begyndte at komme i kirken lukkede og låste man kirken
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hver dag kl. 13.00. Der var lidt
børneklub og ældreklub, Venskabsforeningen, og til gudstjenesterne kom der mildt sagt ikke
så mange. Så noget måtte gøres.
I begyndelsen af 90´erne fik alle
beboere, på initiativ fra præsten
Paul Kühle, i hele sognet både i
stationsbyen og i villakvarterne,
så en indbydelse til et stormøde
i kirken, hvor de kunne komme
og give udtryk for deres mening
om, hvordan de synes, en kirke
skulle være, så de havde lyst til
at komme der.
Stormøderne i kirken blev et stort
tilløbsstykke, og vi fik ansat en
konsulent, Elizabeth Knox-Seit,
til at hjælpe os med at styre processerne med de mange mennesker, og alle de forslag, der kom
frem til en Aktiv Kirke, som projektet blev kaldt.

nogle meget populære revyer og
så selvfølgelig den idé med, at
kirken skulle have en café.
Det var det år jeg stillede op til
menighedsrådsvalget med et
ønske om, at kirken skulle have
en café, at jeg blev stemmesluger ved valget. Og vi besluttede,
at en café kunne åbne i menighedssalen, indtil en udbygning af
kirken til en cafe kunne blive en
realitet.
I dag har vi mange ansatte i kirken og alle gør et fantastisk godt
stykke arbejde, så stor tak og ros
for det, men jeg savner det gamle Frivilligkontor, hvor alle kunne
komme forbi med ideer til aktiviteter og så være med til at tage ansvar for, at de blev til virkelighed.

Der blev oprettet et Frivilligkontor, som blev hjertet i kirken, og
her var kaffe på kanden hele dagen og både pæne damer og ham
med en bajer i lommen hang ud
på kontoret og var med til at tænke store tanker om kirkens liv.

Jeg har altid været med i menighedsplejens arbejde, og det er
jeg stadig. Jeg synes det er vigtigt, at vi f.eks. uddeler julehjælp
til trængte familie, at vi åbnede
kirken for hjemløse, da vi havde
en isvinter, og at konfirmander
kan låne genbrugstøj til den store dag.

Det, der står tydeligst for mig i
Aktiv Kirke tiden, er nok de store
Kirkefestivals vi havde; teaterforeningen, som hvert år spillede

Hvad inspirerer dig til arbejdet i menighedsrådet?
Lige nu følger jeg lidt med i artiklerne i Kristeligt Dagblad om

RYSTE POSEN
Anders Gadegård og hans nye
bog Tro mod politik.
Jeg synes, at det jeg hører om i
kirkerummet fra præstens prædiken, inspirerer og giver mod
til at handle ude i hverdagslivet.
Jeg fik som sagt tidligt blik for
de små i samfundet, også gennem min opvækst her i Avedøre,
og det var også den værdi, som
lå bag tankerne om at skabe en
café i kirken, Café Hjertetræet,
et sted hvor man for små penge
kunne købe et måltid varm mad
til hele familien.
Hvilken oplevelse har været
den sjoveste ved dit arbejde
i Menighedsrådet?
Da vi skulle åbne Café Hjertetræet, besluttede vi at holde en
stor indvielsesfest i gården. Vi
besluttede at sende 3000 balloner op i luften med en gratis
spisebillet inden i.
En masse børn blev inviteret til
at være med til at puste ballonerne op, men da vi sendte ballonerne op i luften under stor
larm og ballade og musik, gik der
ikke lang tid, før vi fik sendt både
politi, hær og luftvåbnet på halFoto: Café Hjertetræet

sen. Hvad var det dog der skete
i luftrummet over Avedøre kirke?
Det har vi grinet meget af siden.
Hvad er den største udfordring for dig i menighedsrådsarbejdet i dag?
For mig er det så fundamentalt
vigtigt, at der er plads til alle i
kirken, både folk i pænt tøj,
manden med bajeren i lommen,
børn, unge, gamle og dem midt
i mellem. Alle skal føle sig velkommen i kirken, for her i kirken
kommer det ikke an på at være
høj eller lav, men vi har et fællesskab i troen på den som er så
meget større end den slags.
Det har altid været en udfordring, og er det selvfølgelig også
i dag, men vi kan arbejde på det
og gøre os umage med respekt
og tolerance over for hinanden.
Men jeg synes vi mangler en hel
generation her i kirken. Min egen.
Har du et godt råd til et nyt
menighedsrådsmedlem?
Vær ikke bange for at ryste posen og skab nogle nye traditioner
for fællesskabet i kirken. For hvis
man ikke tænker i firkanter, men
i trekanter, så kan man skabe så
mange flere smukke mønstre.

Hvad betyder det at engagere sig i Avedøre Kirke
f.eks. i menighedsplejen?
Ida Kongsbak har talt med
Marie Bang, der efter 3 år i
menighedsplejen siger et foreløbigt farvel, for at engagere
sig i et projekt i Kenya.
Nye udfordringer
Efter nogen tid som efterlønner trængte Marie til at være
engageret uden for hjemmet
og familien. Trængte til udfordringer og fornemmelsen af at
høre sammen med andre i et
meningsfuldt fællesskab.
I menighedsplejen kunne Marie bruge mange af sine erfaringer fra sin tid som sundhedsplejerske, og hun havde
fornemmelsen af at være med
til at gøre noget godt for andre, uden at skulle stå med et
stort ansvar alene.
”Alle de praktiske opgaver,
menighedsplejen er engageret
i, har været rigtig skønne at
være med i. At komme med i
fællesskabet i menighedsplejen og i Avedøre kirke i det
hele taget, er lidt som at få
kollegaer igen,” fortalte Marie.
Lad Maries erfaring være en
opfordring til andre, der overvejer at engagere sig i Avedøre Kirke.
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THANK YOU FOR

Af Ida Kongsbak

Søndag d. 29. marts,
Mariæ Bebudelsesdag,
skal vi i Avedøre Kirke
sige farvel til organist
Karin Bech.
Karin går på pension efter 33 år
som organistassistent i Avedøre Kirke. Det bliver et KÆMPE
savn for os alle i kirken. Karin
har med sine mange talenter udfyldt sin stilling til det ypperste.
For ikke nok med, at hun er en
meget dygtig organist og pianist,
som kan spille alle de traditionelle
melodier, hun kan også spille de
rytmiske melodier, og hun er ikke
er bange for at vælge utraditionel
musik til præ- og postludium. Det
har ofte lige givet en gudstjeneste
lidt ekstra power! Hun kan også
strikke og sy, skrive sange, tegne
og male, og så kan hun noget helt
særligt med mennesker. Det er altid vigtigt for Karin at se det enkelte menneske. At hilse på hver
enkelt, og lige spørge ind til, hvordan han eller hun har det. Det er
vigtigt for hende, at hver enkelt
skal mærke, at han eller hun er
betydningsfuld.
Sådan kom Karin til Avedøre
Jeg har spurgt Karin, hvordan det
gik til, at hun blev ansat i Avedøre Kirke? Karin fortæller, at hun
kendte ham, som havde stillingen
før hende. Han ønskede at stoppe
og sagde, at det lige var en stilling til hende. Hun kunne begynde med det samme. Karin kunne
dengang ikke spille på orglet – i
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hvert fald ikke med fødderne!! Og
hun havde slet ikke fornemmelse for, hvordan en gudstjeneste
var sat sammen. Men spille, det
kunne hun. Det havde hun lært,
helt fra hun var en lille pige - hun
begyndte at gå til klaverundervisning som 6-årig! Sådan kom Karin i gang i Avedøre Kirke.
Karin er med på noderne
I begyndelsen var hendes opgave
at spille, når den fastansatte organist havde fri. Og så skulle hun
spille ved sangaftner, hvad der
var et par gange om måneden i
vinterhalvåret. Men arbejdet voksede. Karin var med til at starte
Avedørekoret. Senere kom Morgenrøden. En gruppe som mødes
hver anden mandag kl. 10. De
synger meget, gerne nye sange
og salmer. Takket være Karin er
mange nye sange og salmer her
blevet sunget ind. Men de drikker
også kaffe, og Karin er god til at få

vigtige samtaler sat i gang. Måske
har hun en lille fortælling eller et
lille digt, hun læser op som inspiration til samtale. Så kom der et
børnekor, som den fastansatte organist egentlig skulle stå for. Men
det kræver helt specielle pædagogiske evner at få et børnekor til
at fungere i Avedøre. Og det blev
altså Karin, der mestrede det.
Så kom sygruppen
I Aktiv kirke-tiden var Karin medvirkende til, at der i kirken kom
en international sygruppe. En
åben gruppe, som fortsat mødes
hver onsdag formiddag. Her bliver
der strikket meget til menighedsplejens årlige julemarked! I 5 år
stod Karin også for en ”livsfortællegruppe” en gruppe, som havde
stor betydning for mange, fordi
de her fik fortalt deres livshistorie og fik hjælp til bedre at komme overens med de traumer eller
svære oplevelser, de bar rundt på.

THE MUSIC... KARIN BECH
Frem med hamonikaen
Jeg husker også mange gudstjenester på Volden aftenen før Store
Bededag, hvor Karin spillede harmonika. Det gjorde disse aftener ekstra festlige. På de fælles
konfirmanddage har Karin også i
mange år stået for forskellige kreative aktiviteter. I Avedøre kirke
er vi gode til at holde fester! Til
flere af disse fester er der blevet lavet sjove revyer, som Karin
har skrevet mange tekster til, og
selvfølgelig medvirkede hun også
som pianist. Karin var også en
vigtig del i teatret Liv, som havde
sin storhedstid i halvfemserne.
Det bedste og det værste
Jeg spurgte Karin, hvad der havde været det bedste og det værste ved arbejdet i Avedøre kirke.
Det bedste siger Karin, er at spille
og at høre mange synge med. Det
værste er, når der har været konflikter i personalegruppen eller i

de forskellige grupper, som Karin
har været leder for. En af Karins
stærke sider er hendes store empati for andre. Men evnen til at
leve sig ind i andre, følsomheden,
gør hende også meget udsat i forhold til konflikter. De går lige ind
og tærer på hendes kræfter.

gement i Avedøre Kirke. Vi ønsker
hende alt godt i hendes velfortjente otium. Vi er overbeviste om, at
du, Karin, nu får mere tid til at dyrke alle dine kreative sider. Og så
glæder vi os over, at du fortsætter
i sygruppen. Vi håber også, at du
ind imellem dukker op til Tænkepause, og når der er gået tilpas
lang tid, og vi måske lige står og
mangler en organist, at vi så må
ringe til dig. ”Kan du komme og
spille til… ?”

Hvad nu Karin?
Jeg spørger Karin, hvad nu? Hvad
ser du frem til i dit otium? Det
kommer hurtigt fra Karin: ”Til fred
og ro!” Og Karin ser frem til
Kom til afskedsreception for Karin
at kunne være i sommerBech søndag den 29. marts efter
huset i Rørvig i lange stræk
gudstjenesten.
hen over sommeren. I slutningen af juli har Karin og
John inviteret hele familien
med til Sicilien. En ferie de
alle ser frem til!
Stor tak
Her i Kirkebladet skal der
lyde en kæmpe TAK til Karin for hendes store enga-

KONCERT MED DE TO KOR SONORA OG SANGVINERNE
SAMT BIGBANDET SWING & SWEET
I Avedøre Kirke, torsdag d. 14. maj 2020, Kl. 16.00–17.00
Vi får besøg fra Asmundtorp i Sverige og Brøndby i Danmark med
de dygtige sangere og musikere som er venskabskor og orkester.
Det svenske kor, som nu hedder SONORA og det herlige bigband
SWING & SWEET. Vores lokale kor fra Brøndby er SANGVINERNE,
som stadig ledes af Ann Dybdahl Eriksen med Karin Bech på flygelet.
De besøgte os i kirken for 2 år siden, og de, der overværede
denne koncert syntes, det var en dejlig eftermiddag fuld af sang,
musik og stor livsglæde.
Hvis man har lyst til kaffe og
kage inden koncerten serveres dette formedelst 20,- kr.
fra 15.15 – 16.

Foto: Vores lokale kor fra Brøndby
SANGVINERNE

KONCERTEN ER GRATIS!
Vel mødt.
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EN SIDSTE SVINGOM
Avedøre kirke har sagt farvel til vores meget afholdte kirketjener Jacob Jensen.
En meget stor TAK til Jacob for hans
virke i Avedøre Kirke. Det kan være
et utaknemmeligt job at være kirketjener. Selv om han lige har vasket gulv, kan det måske ikke ses
to timer efter, og bedst som han
er i gang med ét arbejde, kommer
der bud om, at nogen mangler kaffe eller toiletpapir et andet sted.
Men Jacob har altid virket rolig og
glad, så vi kunne føle os trygge.
Fra Avedøre Kirke ønskes Jacob
TIL LYKKE med stillingen på Københavns Museum og alt godt i
den nye tilværelse.

Farvel fra Jacob
”Da jeg i efteråret 2016 startede
som kirketjener i Avedøre Kirke
var alt nyt. Jeg kendte intet til
kirkelivet foruden en juleaftensgudstjeneste hér og en konfirmation dér. Alt fra diakoni og kirkeligt
fællesskab til gulvvaskemaskiner
og oblater var en by i Rusland.
Som I sikkert har bemærket,
når nullermændene er løbet som
vindhekse over kirkegulvet, kan
det stadig virke som om, jeg ikke
helt har lært at betjene gulvva-

skemaskinen. Men det jeg har lært
her i Avedøre, er hvad kirke er – det
er et fantastisk og næstekærligt
sted fyldt med dejlige mennesker.
Her er rummelighed og åbenhed.
Jeg har været så glad for alle i menigheden, og hver dag glædet mig
over at møde jer, som har fundet
vej til kirken - både til gudstjenester og til hverdag på gangene.
Nu er tiden kommet til, at jeg
skal videre og starte et nyt kapitel i mit liv. Jeg starter som vært

på det nyåbnede Københavns
Museum, hvor jeg håber, at I vil
lægge vejen forbi. Selvom jeg
glæder mig til at komme i gang
et nyt sted med nye spændende
udfordringer, er det ikke uden
vemod, at jeg tager afsked med
Avedøre Kirke. For som tidligere
præst Lars Gustav sagde: man
kan tage Kirketjeneren (læs:
præsten) ud af Avedøre, men
man kan ikke tage Avedøre ud
af Kirketjeneren.”
Jacob Helbo Jensen

TINA ER I PRAKTIK SOM KIRKEKULTURMEDARBEJDER I AVEDØRE KIRKE
Jeg har været så heldig, af få mulighed for, at være med som kirkekulturmedarbejder her i Avedøre Kirke, hvor jeg som praktikant
skal følge Rikke i10 uger. Jeg er
studerende på Diakonissestiftelsen, hvor jeg læser Kristendom,
Kultur og Kommunikation.
Fuld tryk på i Avedøre Kirke
De sidste to uger hvor jeg har fulgt
Rikke, har mine dage været fuldt
optagede af at lære kirken at kende, være med til babysalmesang,
agere fotograf, deltage i et utal af
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møder, spraymale barbiedukker,
øve og opføre showdans til årets
trivselsfest samt klippe masser af
guldstjerner.
Alsidigheden som kirkekulturmedarbejder i Avedøre kirke har ingen grænser, ej heller det væld af
fantastiske, initiativrige og meget
imødekommende mennesker, der
brænder for Avedøre Kirke, jeg
har haft fornøjelsen af at møde.
Jeg ser frem til den resterende periodes spændende udfordringer.
Tina Riis Wildau

MARTS KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Søndag d. 1.

10.30 Gudstjeneste med Jazz ved Inge Lund

Mandag d. 2.

10.00 Boblerne

Tirsdag d. 3.

09.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander

Onsdag d. 4.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekor,
19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 5.

10.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppe

Fredag d. 6.

10.00 Konfirmander

Søndag d. 8.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen,
12.00 Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling

Mandag d. 9.

08.00 Konfirmanddag, 10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 10.

09.15 Tænkepause, 10.00 Gruppekontaktmøde, 14.30 Minikonfirmander,
18.00 Caféforeningens generalforsamling

Onsdag d. 11.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 12.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave,
17.00 Litteraturkredsen

Fredag d. 13.

10.00 Konfirmander

Søndag d. 15.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 16.

10.00 Boblerne på tur

Tirsdag d. 17.

09.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 18.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekor,
19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 19.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppen,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Fredag d. 20.

10.00 Konfirmander

Søndag d. 22.

10.30 Gudstjeneste ved Ida Kongsbak

Mandag d. 23.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 24.

09.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander

Onsdag d. 25.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Konfirmandindskrivning,
19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 26.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

Fredag d. 27.

10.00 Konfirmander

Søndag d. 29.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 30.

10.00 Boblerne foredrag

Tirsdag d. 31.

09.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander, 19.00 Studiekreds

NYHED

Nu kan man også bruge MobilePay
til kollekten ved alle gudstjenester i Avedøre Kirke. Nummeret er:
563041.
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APRIL KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Onsdag d. 1.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 2.

10.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppen,
14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Thorndalshave, 17.30 IN-TRO

Fredag d. 3.

10.00 Konfirmander

Søndag d. 5.

10.30 Palmesøndagsgudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 6.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 7.

09.15 Tænkepause, 17.00 Gud og Lasagne

Onsdag d. 8.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 9.

12.00 Påskevandring, 17.00 Skærtorsdagsgudstjeneste ved Inge Lund
18.00 Påskemiddag

Fredag d. 10.

15.00 Langfredagsgudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Søndag d. 12.

10.30 Påskedagsgudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 13.

15.00 2. påskedags-gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen og Inge Lund

Tirsdag d. 14.

09.15 Tænkepause, 10.00 Boblerne på tur, 14.30 Minikonfirmander

Onsdag d. 15.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 16.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppen,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården, 17.00 Litteraturkredsen

Fredag d. 17.

10.00 Konfirmander

Søndag d. 19.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 20.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 21.

09.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 22.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 23.

10.30 Babysalmesang

Fredag d. 24.

10.00 Konfirmander

Lørdag d. 25.

11.00 Konfirmation

Søndag d. 26.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 27.

10.00 Boblerne foredrag

Tirsdag d. 28.

09.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander

Onsdag d. 29.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 19.00 Konfirmandoverhøring,
19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 30.

10.30 Babysalmesang, 13.00 Sorggruppen,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

AFTENEN FØR STORE BEDEDAG: VANDRING PÅ VOLDEN TORSDAG DEN 7. MAJ KL. 19.00
Igen i år vil der være mulighed Undervejs vil vi synge et par salfor at strække benene og deltage mer og høre et par refleksioner.
i Avedøre Kirkes tradition: Vandring på volden aftenen før store Varme hveder kl. 20.00
bededag. Det vil sige den 7. maj. Efter vandreturen forventer vi,
Vi går fra kirken klokken 19.00 at vores hårdtarbejdende meog går en lille tur på ca. 2 kilo- nighedspleje vil sørge for varme
meter rundt i området. Vi holder hveder tilbage i kirken klokken
os til stier og veje så vandrestøv- ca. 20. Vi glæder os til at se jer.
ler er ikke påkrævet.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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MAJ KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

TIDSPUNKT & AKTIVITET

Søndag d. 3.

10.30 Gudstjeneste

Mandag. 4.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 5.

09.15 Tænkepause, 19.00 Studiekreds

Onsdag d. 6.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 7.

10.30 Babysalmesang, 19.00 Vandring på Volden

Fredag d. 8.

11.00 Konfirmation, 13.00 Konfirmation, 15.00 Konfirmation

Lørdasg d. 9.

11.00 Konfirmation, 13.00 Konfirmation

Søndag d. 10.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 11.

10.00 Boblerne på tur

Tirsdag d. 12.

09.15 Tænkepause, 19.00 Menighedsmøde

Onsdag d. 13.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 14.

10.00 Kortræf, 13.00 Sorggruppe,
14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 16.00 Koncert med kor og band,
17.00 Litteraturkreds

Søndag d. 17.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 18.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 19.

9.15 Tænkepause, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 20.

10.00 Sygruppen, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården,
14.00 Venskabskredsen på tur, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 21.

10.30 Kristihimmelfartsgudtjeneste ved Inge Lund og Birgitte Jeppesen

Søndag d. 24.

10.30 Gudstjeneste

Mandag d. 25.

10.00 Boblernes sommerafslutning

Tirsdag d. 26.

09.15 Tænkepause, 17.00 Gud og Grill

Onsdag. 27.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 28.

13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

Søndag d. 31.

10.30 Pinsegudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 1. juni

11.00 Fælles 2. pinsedagsgudstjeneste i Hvidovre Kirke

GUDSTJENESTE UNDER ÅBEN HIMMEL 2. PINSEDAG, DEN 1. JUNI, KL. 11.00
Pinsegudstjenesten 2. pinsedag
er et festligt fællesarrangement
mellem de fire kirker i Hvidovre
kommune. I år er det Hvidovre
Kirke, der er vært, og gudstjenesten holdes her.
Hvad handler pinsen om?
Til pinse fejrer vi populært sagt
kirkens fødselsdag. Den dag
helligånden kom til disciplene
og de pludselig kunne prædike på alverdens sprog. Pinsen
handler altså om at fortælle
budskabet om Gud, om tro, håb

og fælleskab videre. Så kom og
vær med til at bygge kirke. Der
er forskellige kirkeværksteder og
pinsebudskabet kan du høre på
forskellige sprog.
Frokost kan købes
Efter gudstjenesten står pølsemanden parat med lidt frokost.
Husk at tage penge og evt. en
campingstol eller et tæppe med.
Hvad hvis det regner?
I tilfælde af regn flytter gudstjenesten indendørs.
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SYNDERNES FORLADELSE

Af Inge Lund

Synden findes, men det
gør ”syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv” også.
Synden findes, men …… det gør
også ”syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv”
slår Gudmund Rask Pedersen fast
i sin bog ”At tænke STORT – omkring Jan Kjærstads Forføreren,
Erobreren & Opdageren”
Er det ikke ligemeget – det
med synden?
Jesus har jo overvundet døden
og det onde! Vi lever i tiden efter den påske, hvor Jesus stod op
fra de døde og dermed besejrede
døden. Tiden hvor alt er godt.
Jesus stod ganske rigtigt op fra
de døde og viste dermed, at Gud
er stærkere end døden og det
onde, men hverken døden eller
det onde blev udraderet, og derfor er det med synden ikke ligemeget, for den findes.
Kristendommen er virkelighedens tro
I kristendommen arbejder vi ikke
på at meditere eller bede alt ondt
væk. Vi arbejder på at leve i og
være i verden med alt, hvad der
rører sig og er i livet. Det kan
gøre ondt, for det onde findes,
men det gør også ”syndernes
forladelse, kødets opstandelse og
det evige liv”.
Det er ikke altid nemt at leve i
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den virkelighed. Vi kan sågar
selv være dem, der påfører andre ondt bevidst eller ubevidst. I
Bibelen kan vi finde mange vejledninger til, hvordan vi kan leve
i den virkelighed, at også synden
og det onde findes. Jesus fortæller lignelsen om den barmhjertige samaritaner, hvor han
opfordrer til at være ”en næste”
og hjælpe dem der lider (Lukas
evangeliet kap. 10), og Paulus
fortæller, hvordan han gennem
dåben, gennem Kristus bliver et
nyt menneske ved, at ikke længere han selv, men Kristus lever i
ham (Galaterbrevet kap. 2,20 og
Romerbrevet kap. 6,1-11).
Opstandelsen findes
Vi siger det, hver gang vi siger
trosbekendelsen, at vi tror på
”syndernes forladelse, kødets
opstandelse og det evige liv”.
Syndernes forladelse vil vi gerne
tro på – særligt når det gælder
vores egne synders forladelse.
Kødets opstandelse og det evige
liv kan det være lidt sværere med.

Kødets opstandelse tror jeg ikke,
vi helt kan begribe med vores
forstand, men hjertet og kroppens erfaringer kan være en
hjælp her.
Kødets opstandelse og døden
Når døden rammer ind i vores liv.
Når vi mister én vi holder af, kan
det være en trøst at tænke på,
at han eller hun er hos Gud og
lever videre i det evige liv sammen med andre kære, som også
er gået bort. Det er måske som
om ”kødets opstandelse” og ”det
evige liv” bliver smukke og trøsterige billeder, som kan hjælpe
os med at leve videre med vores
tab. Og på den måde begriber vi
kødets opstandelse med hjertet.
Levende død
De fleste af os kender til at være
kede af det, nedtrykte, lukkede
inde eller ligefrem fanget i et sort
hul. I romanen ”Erobreren” (af
Jan Kjærstad) bliver hovedpersonen, Jonas, som barn smidt i et
mørkt hul og lukket inde. Det er

endda en nygravet grav på kirkegården. Selvfølgelig bliver Jonas
bange, og hans angst beskrives
således: ”Det var, som om angsten gjorde mørket endnu mørkere. Han sad i et rum, der snørede sig sammen om ham. Eller
blev uendelig stort. Det var så
mørkt, at hans skrig blev kvalt
allerede i fødslen. Så, pludselig,
forsvandt tid og rum”. Og videre i bogen står der: ”Mørket viste ham, at det ikke er øjnene,
men hjernen, der er ophav til alle
væsentlige billeder. Og nede på
bunden af den grusomme skræk,
anede han… at mørket i enkelte
tilfælde er nødvendigt for at erfare, eller se noget vigtigt”.
Jonas holder fast i erfaringen af,
at det ikke er øjnene, men hjernen der er ophav til alle væsentlige billeder. Han bliver senere en
stor filmskaber.
Som konklusion på Jonas’ oplevelse i den mørke grav skriver
Gudmund Rask Pedersen: ”At gå

ind i mørket og for en tid være
derinde kan, selvom det sker
fuldstændig ufrivilligt, være en
nødvendig del af vejen frem mod
lyset. Det er en banal terapeutisk sandhed,” og han siger, at
en lige så banal sandhed er det,
at mørket, også gravmørket er
en ligefrem, enkel og uomgængelig forudsætning for evangeliets tale om syndernes forladelse og kødets opstandelse. Det
ender bare ikke i mørket eller i
gravmørket.
Kødets opstandelse i livet
En anden måde at forstå kødets
opstandelse på er gennem kroppens erfaringer. Gudmund Rask
Pedersen skriver, at mørket og
gravmørket er forudsætning for
evangeliets tale om syndernes
forladelse og kødets opstandelse. Og man kan måske tilføje, at
det at komme ud af mørket er en
måde at forstå kødets opstandelse. Den frihed og lettelse, det
er at komme ud i lyset igen, kan
mærkes i kroppen og kan være

en vej til at forstå kødets opstandelse.
I det Gamle Testamente hører vi
om Josef (1. Mosebog kap. 3745). Han bliver solgt som slave
af sine brødre og kommer senere
uretmæssigt i fængsel. I fængslet lærer han at tyde drømme
(får en indsigt ligesom Jonas)
og ender som en rig og betroet
mand ved Faraos hof. Mange år
efter, at hans brødre solgte ham
som slave, kommer de til Josef
for at bede om hjælp, og gennem
sine mange oplevelser er Josef
klar til at tilgive sine brødre og
hjælpe dem. Her har vi både et
eksempel på kødets opstandelse
og syndernes tilgivelse.
Synden findes, men det gør også
”syndernes forladelse, kødets
opstandelse og det evige liv.”
Rigtig glædelig påske
(opstandelse)!

Det er påske! Alting springer ud,
alle knopperne er lige ved at briste,
det er livet, der vil leves. Det er Gud,
der vil trøste alle os, der måtte miste.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt og grønt,
blir det påske og opstandelse
og skønt!
Det er håbet, og det gir os mod,
og det gør, at vi kan leve her med døden.
Det er håbets puls, der banker i vort blod,
når vi synes, vi må segne under nøden.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt af trods,
blir det påske og opstandelse
hos os! (Holger Lisner, 1993)
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INTRO
INTRO den 2. april kl. 17.30 til 20.00. Tema: Kirke og samfund
Ville vores danske samfund
have været det samme i dag
uden Folkekirken?
Hør Hans Raun Iversen
Lektor i teologi Hans Raun Iversen kommer og giver sit bud
på kirkens og kristendommens
synlige og usynlige påvirkning
på det samfund, vi har i dag.
Har kristendommen fortsat
samme påvirkningskraft, som
den har haft gennem tiden og
hvis ikke, hvordan står det så til
med Folkekirken – ja, eller med
samfundet?
Kom og vær med i en spændende samtale, hvor Hans vil tage
udgangspunkt i sit personlige
engagement i emnet.

Vi spiser sammen
Efter Hans Raun Iversens oplæg
spiser vi sammen, og der følger
et kort teologisk indblik. Endelig vil vi over ost og et glas rødvin tale videre sammen i mindre
gruppe ud fra en samtalemenu,
som er forberedt med spørgsmål

om aftenens emne. Vi slutter af
i kirken med en aftensang.
Husk tilmelding
Tilmelding er påkrævet af hensyn til maden og sker til Birgitte
Jeppesen på 21162961. Maden
koster 30 kr.

KONFIRMANDER 2020
Vi er godt i gang med konfirmandforberedelsen i foråret.
Udover de 55 konfirmander, vi
har om onsdagen, er der også
startet et lille hold med konfirmander fra Frydenhøjskolens
K-klasse. Vi er rigtig glade for
at kunne byde dem velkomne i kirken og håber på nogle
gode timer sammen, både til
gudstjenester og fredag formiddag, hvor de kommer til
forberedelse.

INFOAFTEN OM KONFIRMATION
ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 17.00

Vi mødes på tværs
Det er dejligt at opleve den
nysgerrighed konfirmanderne
bringer med sig og ikke mindst
at se at kirken er et sted, hvor
vi mødes på tværs. Unge som
gamle.

Konfirmationer i 2021
Konfirmationsdatoerne i 2021 er:
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Overvejer du konfirmation?
Går du i 7. klasse? Så er der infoaften for alle, som har lyst til at
høre om konfirmation og konfirmationsforberedelse i Avedøre
Kirke onsdag d. 25. marts kl.
17.00.
Både kommende konfirmander
og forældre er velkomne! Tilmelding er ikke nødvendig.

• 30. april 2021
Fortrinsvis Frydenhøjskolen
• 1. maj 2021
Fortrinsvis Avedøre Skole

DET ER FOR BØRN
FRISKE MINIKONFIRMANDER FRA AVEDØRE SKOLE
Et hold på 20 børn fra 3. klasse
fra Avedøre skole er begyndt som
minikonfirmander i kirken. De
skaber liv og glade dage tirsdag
eftermiddage, hvor sognepræst
Birgitte Jeppesen og kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard
styrer løjerne.
Bibelhistorie og egne bønner
Børnene bliver præsenteret for
bibelhistorier og lærer kirken at
kende gennem fortællinger, leg,
sang og hyggeligt samvær. De
skal i forløbet bl.a. lave deres
egne bønner, besøge Risbjerg
Kirkegård og dramatisere påskeevangeliet.

Optræden Palmesøndag
Påskedramaet vil menigheden komme til at opleve til familiegudstjenesten Palmesøndag.

BABYSALMESANG

GUDSTJENESTER FOR BØRN: GUD OG LASAGNE

Torsdag formiddage kan det være
svært at sno sig forbi diverse barnevogne, som fylder godt i kirkens
våbenhus og gård. Det er fordi, der
er babysalmesang i kirkerummet.
Mødre og fædre med deres små
børn fra 0-1 år sidder rundt om det
røde tæppe i kirken og synger med
på kendte salmer og børnesange.
Det er kirkekulturmedarbejder
Rikke Strandgaard og organist
Wents Reinbergs, der synger og
spiller for. Efter en halv times
sang samles forældre og børn i
menighedssalen, hvor de drikker
kaffe, giver børnene mad og får
snakket om mangt og meget. Det
kræver ingen tilmelding at gå til
babysalmesang. Man kan bare
møde op kl. 10.30 om torsdagen.

Tirsdag den 7. april kl. 17.00
Her vil vi gennemleve påskeevangeliet som en slags tegneserie.

Om Gud & Lasagne
Gud og Lasagne er en børnevenlig gudstjeneste, som varer en
god halv time. Sognepræst Inge
Lund,
kirkekulturmedarbejder
Rikke Strandgaard og børnekoret
medvirker.

Tirsdag den 26. maj kl. 17.00
Denne dag skal vi fejre pinse og
kirkens fødselsdag. Gudstjenesten vil traditionen tro foregå i
kirkens gård, hvor vi også vil grille sammen.

Vi spiser sammen
Bagefter spiser vi sammen. Det
koster 10 kr. for børn, 20 kr. for
voksne, dog højst 50 kr. for en
familie. Alle er velkomne til Gud
& Lasagne!

Det overordnede tema for forårets Gud og Lasagne er ”Det levende håb.”
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KIRKENS GRUPPER

MENIGHEDSPLEJEN

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

SORGGRUPPEN

Mødes onsdag kl. 13-15 i lige uger i
kirken.
Kontakt forinden:
Birgitte Jeppesen, tlf. 21 16 29 61
mail: benteholm@dbmail.dk

KIMELAUGET

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

BOBLERNE

Mødes hver mandag i lige uger i
kirken kl. 10-12 eller ved stationen.
Skiftevis debat og udflugter med
kulturelt indhold.
Formand: Kirsten Wichmann,
tlf. 36 78 01 72.

CAFÉFORENINGEN
HJERTETRÆET

BØRNEKORET

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

For børn mel. 10-15 år. Øver hver
onsdag kl. 15.30-17. Synger til Gud
og Lasagne-gudstjenester.
Lille løn gives.
Korleder: Nadja Aristoff,
tlf. 42 77 66 78,
mail: nadja.aristoff@gmail.com

CAFÉSTYRELSEN

PIGEKORET

Formand: VakantBo Stuhr Svensson,
tlf. 60 19 35 07,
mail: bostuhr@gmail.com.

LÆSE-OP-KREDSEN (LOK)
Hver søndag læses nogle af gudstjenestens tekster af lægfolk.
Kontakt Ove Wichmann
tlf. 24 87 46 39.
mail: wicok@pc.dk.

AVEDØREKORET

ENGELSK KONVERSATION

MORGENRØDEN

Hver 3. torsdag i måneden kl. 1012. Henvendelse til Inger Gosden,
tlf. 36 78 81 87.

VENSKABSKREDSEN

Mødes 1. og 3. onsdag i menighedssalen kl. 14-16.30.
Nye er altid velkomne!
Formand: Erwin Varling,
tlf. 53 69 20 06.

SPEJDERE
KFUM-SPEJDERNE
AVEDØREGRUPPEN

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

BÆVERLEDERE
SYGRUPPEN FOR KVINDER
FRA HELE VERDEN

Mødes hver onsdag fra 10.30 - 13.00
i mødelokale 2.
Kontakt: Karin Bech tlf. 21 42 34 97.

GRUPPEKONTAKT

Morten Madsen tlf. 29 90 46 22,
mail: elskeremil@hotmail.com.
Celina Kramer tlf. 60 19 57 89,
mail: celinahk@live.dk.
Bæverne: 6-8 år, onsdag 17.30-19.

ULVELEDER

Alle er velkomne. Her kan du være
med til at forme kirkens liv og vækst.

Paul Hogg tlf. 23 20 77 94,
mail: paulhogg@dbmail.dk
Ulvene: 8-11 år, mandag 17.30-19.

Du kan høre om, hvad der foregår
og komme med nye idéer.

TROPSLEDER

Kontakt: Kirkekulturmedarbejder
Rikke Strandgaard tlf. 21 16 27 76
eller Inge Lund tlf. 21 16 26 55.
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Koret medvirker ved alle søndagsgudstjenester, dåbsgudstjenester og
koncerter i kirken. Beskeden løn.
Optagelsesprøve. Korleder: Organist
Wents Reinbergs, tlf. 21 16 28 62.

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

Kor der er åbent for alle. Øver onsdage kl. 19-21.
Korleder: Nadja Aristoff,
Nye medlemmer er velkomne.

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: Organist Karin Bech.

LITTERATURKREDSEN

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

STUDIEKREDSEN

Tekster læses og diskuteres i fællesskab.
Kontakt sognepræst Inge Lund, tlf:
21 16 26 55.

KONFIRMANDER

Daglig henvendelse til præsterne.
Inge Lund, tlf. 21 16 26 55.
mail: ilu@km.dk.
Birgitte Jeppesen, tlf. 21 16 29 61
mail: bj@km.dk

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

FØLG KIRKEN PÅ
FACEBOOK
www.facebook.com/avedoerekirke

KIRKENS GRUPPER BILLEDGALLERI

Henning
Johansen

Inger
Gosden

Bente
Fussing

Karin
Andersen

Erwin
Varling

Karin
Bech

Kirsten
Wichmann

Ove
Wichmann

Charlotte
Freudendal

Bo Løvgren
Larsen

Paul
Hogg

Morten
Madsen

Celina
Cramer

Heidi
Lydeking

KIRKEHØJSKOLEN I HVIDOVRE INVITERER
To aftner om Carl Nielsen
Onsdag den 15. april kl. 19.00 vises filmen ”Min fynske barndom”
på storskærmen i Strandmarkskirken. Filmen er instrueret af Erik
Clausen og optaget i Den Fynske
Landsby og baseret på Carl Nielsens selvbiografi af samme navn.
Kl. 18.00 er der mulighed for at
spise en let buffet sammen fra
Café Hjertetræet. Det koster 20
kr. pr. kuvert, som betales kontant
eller via mobilepay ved ankomst.
Torsdag den 23. april kl. 19.00
kommer Erik Clausen selv og fortæller om Carl Nielsen.

Løgstrup i Hitlers Tyskland
Onsdag den 29. april kl. 19.00
i Risbjerg Kirke. Foredrag med
Hans Hauge, lektor emeritus ved
Institut for Kommunikation og
Kultur.

Hent en gratis
folder i kirken, hvis
du vil vide mere
om kirkens mange
grupper.
Eller klik ind på:
www.avedoerekirke.dk

Løgstrup (1905-1981) blev cand.
theol. i 1930. Så fik vennen, Hal
Koch, ham sendt til Tyskland for
at studere videre. Der blev han
indtil 1935.
Foredraget vil fortælle om de fem
år i Tyskland samt lidt om hans
tid som præst på Fyn og professor i Aarhus.

Begge Carl Nielsen arrangementer afholdes i Strandmarkskirken.
OM KIRKEHØJSKOLEN: Kirkehøjskolen i Hvidovre er et samarbejde mellem kirkerne i Hvidovre kommune. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Niels Christian Poulsen på ncp@km.dk. Deltagelse er gratis,
alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.
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NYT FRA HJERTETRÆET
CAFÉ HJERTETRÆET

ÅBNINGSTIDER
Alle hverdage fra kl. 10 - 14.
PRISER
Dagens ret: 55 kr.
Dagens ret, lille: 40 kr.
Almindeligt smørrebrød: 12 kr.

DAGENS RET ELLER
SMØRREBRØD
Besøg caféen og spis en lækker
frokost i hyggelige omgivelser.
Der er hver dag en dagens ret
og et udvalg af forskelligt frisksmurt smørrebrød.

FEST I CAFÉFORENINGEN
GENERALFORSAMLING
10. marts kl. 18.00

DERBY/HATTEFEST
1. maj kl. 18.00

•
•

•
•

2 stk. smørrebrød
1 øl

Der serveres en god menu
Med musik og dans

Billetter kan købes i caféen Billetter kan købes i caféen
af caféforeningen ca. en uge af caféforeningen ca. en uge
før. Pris:
før. Pris:
• Gratis
• 120 kr. for medlemmer
• Kun for medlemmer
• 150 kr. for ikke-medlemmer
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LÆKKER BRUNCH
Café Hjertetræet har hver den
1. fredag i måneden en stor
brunch til 75 kr. På buffeten er
der bl.a. dejlige oste, røget laks,
lækre pølser, dejligt røræg og
bacon og hjemmebagt brød mv.

CAFÉ
HJERTETRÆET ...
er kirkens café.
Cafeén er:
•

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

•

et sted hvor man kan
møde andre mennesker.

•

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

•

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

•

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

KONTAKT PERSONALET
PRÆSTER
INGE LUND

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

BIRGITTE JEPPESEN

Kærgårdsvej 25.
Træffes i kirken samt efter aftale.
Fridag mandag.
E-mail: bj@km.dk, Tlf.: 21 16 29 61

ORGANISTER
WENTS REINBERGS

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

KARIN BECH

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

IDA KONGSBAK (VIKAR)

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

KIRKEKULTURMEDARBEJDER
RIKKE STRANDGAARD

MENIGHEDSRÅDET

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

DORTE STOLLESEN

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

JETTE MORGENSTJERNE

Kirkemedarbejder. Træffes tirsdag
og onsdag 9-13. Tlf.: 40 84 55 63
E-Mail:
Jettemorgenstjerne@hotmail.dk

CAFÉ HJERTETRÆET
LAILA ULLMANN

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

ROXANA CHELU

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

KIRKENS KONTOR

SIDSEL LETH SVENSSON

Kommunikationsmedarbejder.
Træffes normalt torsdag og gerne
efter aftale.
Tlf.: 23 34 08 48
E-mail: sidsel@lethsvensson.dk

KIRKETJENERE
VAKANT

Kirketjener.
Træffes normalt i kirken.
Tlf.: 21 16 26 71
E-mail: jaje@avedoere-kirke.dk

NATHALIE BIANCO

IRENE SKYHØJ

JAN SUNKE

HANNE BRENNECKE

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

Regnskabsfører og daglig leder.

Kirketjener.
Tlf.: 30 30 34 27

Kirketjener.
Tlf.: 21 16 26 71

Tlf.: 23 74 84 84
E-mail: jasu@avedoere-kirke.dk
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KIRKENS TRIVSELSFEST 2020

Stemningsbilleder fra den festlige trivselsfest for alle i Avedøre Kirke fredag den 7. februar. Det var en
rigtig Hollywoodfest med uddeling af statuetter, flot middag og dans til Williams band. Tak til alle for
en dejlig aften!

LANDSINDSANLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Landsindsamling 8. marts
Meld dig som indsamler den 8.
marts og brug to timer på at
hjælpe verdens fattigste!
Vi mødes kl. 12.00 i menighedssalen. Der er lidt godt til
maven både før og efter indsamlingen.
Mere info hos Bjarne
Mød op på dagen eller tilmeld
dig til Bjarne Jørgensen: bjjo@
avedoere-kirke.dk hvis du fx
vil have en rute på forhånd og
begynde hjemmefra.
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Pas på - vi kommer, og har du tomme lommer,
så løb huset rundt, det sku´ være så sundt.
Måske du finder lidt moneter, inde bag stuens tapeter OG - så giv dem til os!

