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Lige nu skinner solen fra en skyfri
himmel. Jeg er til en konference i
Berlin ved navn GETI (på dansk:
Global Økumenisk Teologisk Institut), der samler unge teologer fra hele verden og fra alle
kirkeretninger. Her diskuterer vi,
hvordan vi som samlet kirke kan
imødegå de udfordringer, som
det 21. århundrede byder os. Det
er vigtigt at huske på, når Pinsen
snart står for døren, at Helligånden ikke kun virker i Folkekirken
men i Kirken som verdensomspændende fællesskab. Vi bygger kirke på forskellige måder i
forskellige dele af verden, men
vi bygger alle på den samme
grundvold, Kristus.
Avedøre Kirkes ånd
Også i Avedøre har vi vores hel
egen måde at bygge kirke på. Vi
har en helt særlig ånd. Men hvad
er den ånd egentlig? Og hvor vil
vi som kirke gerne hen? Det fik
menighedsrådet mulighed for at
diskutere d. 6. maj, da vi mødtes
til en visionsdag. Her havde vi
foredrag, hvor vi hørte om, hvilke muligheder kirken i dag har,
Avedøres demografiske opbygning og kirkens nuværende aktiviteter. Derefter fulgte mange
frugtbare og spændende diskussioner i større og mindre grupper.
Resultatet blev en større forståelse af, hvad Avedøre kirke er og
kan, samt menighedsrådets vision for kirken:
Avedøre Kirke er et åbent fællesskab, som giver noget med hjem.
Vi skaber kirke med og for mennesker.

Den første sætning beskriver kirken som et fællesskab og altså
ikke blot mursten. Det er et åbent
fællesskab, hvor alle er velkomne. Men vi skal ikke blot mødes
og hygge os; vi skal tage noget
med hjem. Her tænker vi ikke på,
at enhver må tage en salmebog
eller en stol med, men at kirken
skal være på en sådan måde, at vi
tager den med os ind i hverdagen.
Den anden sætning understreger
igen, at kirke er noget, vi skaber
sammen. Når vi skriver, at vi skaber kirke med mennesker, så understreger det, at det ikke er menighedsrådet eller præsten, der
skaber kirken oppefra. Tværtimod
skaber vi den alle nedefra. Det er
derfra, initiativerne og frivilligheden skal komme. Når vi så skriver, at vi skaber kirke for mennesker, så er det for at understrege,
at kirken er til for alle menneskers
skyld, og hvis den ikke henvender
sig til mennesker, så mister den
sin berettigelse. Det er de ord,
som menighedsrådet vil lade sig
styre af fremover, og vi håber derfor, at hele kirken kan se sig selv i
dem, så vi sammen kan bygge en
kirke, der er Avedøre værdig.
Velkommen til Christina
Dagen efter visionsdagen kunne
vi i kirken fejre, at et medlem
af menigheden, Christina Seersholm, blev indsat som præst for
menigheden. Christina fungerer som vikar for Birgitte, indtil
hun vender tilbage fra barsel.
Stort tillykke til Christina og ikke
mindst til os!

DEN LYSE TID - SOMMEREN
Af Lars Gustav Lindhardt

Sommeren er så
småt ved at være
her, og vi træder ind
i den lyse tid.
For mange er sommeren en blandet landhandel. På den ene side
er det fantastisk med dejligt vejr,
ture til stranden og spandevis af
is. På den anden side kan sommeren også være hård. Og nej,
ikke kun, når sommeren viser
sig fra sin mest danske side med
regn og blæst. Også solskindagene kan være svære at komme igennem. Det kan simpelthen være for varmt. Så ulideligt
varmt, at det kan føles umuligt
overhovedet at tænke på at bevæge sig. Og solen kan være så
skarp, at bare det at overveje at
træde ud af skyggen kan være
en uoverkommelig opgave.
Forskelligt lys
Det har fået mig til at tænke på
lys. Lys er noget, som mange af
os forbinder med kristendommen: “Vi lever i Guds lys” har
jeg f.eks. sagt i mange forskellige sammenhænge over de sidste
par år. Og lys er derfor også noget, som de fleste af os forbinder
med noget godt. I modsætning
til mørket, som er skidt.
Men som sommeren har lært
mig, så er der forskellige former
for lys. Noget lys er godt, og andet er knapt så godt. Det gode
lys kender vi alle sammen: Det
er varmt, blødt, næsten kær-

ligt. Det omfavner os og giver
os energi. Det dårlige lys kender
vi også godt, tror jeg. Lys kan
brænde os. Lys kan være ubehageligt skarpt. Man kan komme i
søgelyset. Lyset kan være noget,
vi flygter fra. Så lys er ikke bare
én ting. Lys er - som så meget
andet - mange ting.
Og det er vigtigt at huske på, når
vi snakker om Guds lys. For hvis
ikke, vi forklarer, hvilken slags
lys, der er tale om, så risikerer
vi at komme til at snakke forkert
om Gud.
Guds lys er varmt og mildt
Jeg har snakket med mennesker, som netop frygtede Guds
lys - ja, de frygtede simpelthen
Gud, fordi de opfattede Gud som
en streng, fordømmende, vred
far, der kom efter os, når vi ikke
levede op til de uendeligt høje
krav. En far, som vi hele tiden
skulle være på vagt over for, og
en far, som vi hele tiden skulle
sige undskyld til.
I den sammenhæng kan det
være farligt at snakke om Guds
lys, for så bliver lyset jo netop
ulideligt skarpt. Det bliver til
grænsevagternes projektørlys og
til de altfortærende stråler, som
lægger en ørken øde.

Det er farligt at have det billede af Gud. For vi lever i forvejen
med alt for meget dom, forfølgelse, mistro og for mange krav.
Men hvordan skal vi så snakke
om Guds lys?
Tja, når jeg forestiller mig Guds
lys, så er det et varmt og mildt
lys. Det er stearinlyset, som kaster sit rolige skær, og det er kaminen, som varmer et mørkt rum
op på en kold sommeraften. Det
er morgensolen, der blidt vækker os, og det er aftensolen som
hilser os farvel med et løfte om
gensyn. Det er lyset, som stråler
fra øjnene af dem, som vi kender,
og det er lyset, der bryder igennem skyen og giver verden farve.
Når vi taler sådan om Guds lys,
så kommer vi også til at tænke
på Gud på den rigtige måde. Som
en kærlig far, der ikke irettesætter, men tilgiver. Som en stærk
bror, der hjælper os med at bære
de svære ting i livet. Som en følelse af fred og håb.
Så i denne sommer vil jeg bede
jer om at huske på, at Guds lys
er varmt og mildt. Det omfavner
os og løfter os op. Det skinner ud
af øjnene fra dem, som vi elsker.
Og selvfølgelig også huske på at
bruge solcreme.
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SAMFUNDSKIRKE ELLER

Af Ida Kongsbak

Hvad vil vi med Avedøre Kirke? Og hvad er
kirkens muligheder
og udfordringer?
Lørdag d. 6. maj holdt menighedsrådet en visionsdag for
menighedsrådet. Hvor bevæger
Avedøre kirke sig hen? og hvor
bør den bevæge sig hen? Hvad
ønsker vi, at kirken skal være
kendt for?
Lektor ved det teologiske fakultet, Københavns universitet,
Hans Raun Iversen var inviteret
til at holde et oplæg om folkekirken. Han kunne ikke selv være
til stede, men lavede en powerpoint, så jeg kunne holde oplægget på hans vegne!
Her er hovedpointerne i oplægget:
Forkyndelsen af Kristus er
Folkekirkens opgave kan formuleres på forskellige måder: ”Det
er at forkynde Kristus som hele
verdens frelser” eller ”At gøre
Jesus Kristus kendt og troet, så
vidt det står til mennesker at
gøre det.” eller ”At Jesus Kristus
må bo ved troen i menneskers
hjerter”!
Det er vigtigt at holde fast i,
at kirken aldrig har som mål at
have nok i sig selv! Det er ikke
målet at kirken er så stor og flot
og smuk i sig selv. Målet er altid at så mange mennesker som
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muligt, må have Jesus med sig i
deres hjerter!! Sagt på en anden
måde, at så mange som muligt
må erfare at også de er Guds elskede børn.
Kirken må tale nutidigt sprog
Kirken er kultur og den må benytte tidens kulturelle former
for at nå mennesker. Martin Luther oversatte Bibelen til hverdagstysk, og han skrev bunkevis af salmer, som blev sunget
på tidens dansemelodier for at
nå sin tids mennesker. På Vesterbro holder man mindfulness
gudstjenester – ikke fordi man
glemmer Jesus – men for at tale
et sprog, som folk på Vesterbro
kan forbinde noget med. Da vi i
Avedøre Kirke for mange år siden begyndte med Tænkepause
tirsdag morgen, var det bevidst
at vi kaldte det Tænkepause og
ikke morgenandagt. Tænkepause lyder mere åbent og indbydende.
Vi må også indse, at man ikke
bare vælger dåb og bliver medlem af folkekirken, og så er man
det resten af livet! Men kan udmærket gå til babysalmesang og
have stor glæde af det, eller gå til
store klassiske koncerter i kirken,
uden at man af den grund tænker,
at man skal være medlem!

Kirken som et hospital
Mange bruger kirken som de
bruger hospitalet! På hospitalet
kommer jeg kun, om jeg skal
have foretaget en undersøgelse
eller er syg, eller hvis jeg skal
besøge et familiemedlem. Jeg
tager ikke på hospitalet uden en
grund. Lidt på samme måde, siger erfaringen, er det med folkekirken.
Man kommer, fordi man skal til
konfirmation eller til en bisættelse. I begge tilfælde havde
man fine erfaringer med kirken.
Konfirmationsgudstjenesten var
festlig og smuk og bisættelsen
personlig og vedkommende.
Men det betyder ikke, at man så
begynder at gå til kirkens gudstjenester regelmæssigt.
Som kulturtilbud er kirken i
konkurrence med andre kulturtilbud. Hvis vi skal lave en fastelavnsfest, så skal den være
mindst lige så sjov og festlig,
som det andre grupper kan præstere! Men samtidigt må vi holde
vores mål for øje, at det gælder
om at møde Gud, som vi kender
ham i Jesus Kristus. Det er ikke
nok, at vi kan fylde kirken med
udklædte børn, der slår katten
af tønden, hvis de ikke får andet
med hjem!!

MENIGHEDSKIRKE?

Foto: Avedøre Kirkes menighedsråd fotograferet til visionsdag 6. maj

Generelt står folkekirken i Danmark stærkt som kulturinstitution af flere grunde:
Dygtige ansatte
Folkekirken har meget dygtige
og professionelle ansatte, både
kirkekulturmedarbejdere, præster, organister og sangere.
Og kirken har en god økonomi,
takket være at så mange betaler
kirkeskat!
Et fællesskab
Meget af det kirken står for har
klangbund i folks bevidsthed,
f.eks. at man skal tage sig af de
dårligst stillede, at alle mennesker er lige, at det er nødvendigt
at være med i et eller flere fællesskaber.

Succes fra neden
Kirken har en fleksibel, lokal ledelse. Rigtig mange af kirkens
succeser vokser op fra neden:
fra babysalmesang til minikonfirmand og skole-kirke samarbejde
og mange flere tiltag.
Plads til alle
Kirken har evnet at give plads
til individualismen uden af den
grund at gå ind på markedets
præmisser, hvor det er den stærkeste, der vinder.
En samfundskirke
Kirken er i høj grad en samfundskirke med masser af tilbud, der
rækker længere ud end til dem,
der komme flittigst i kirken. Det
gælder dåb, minikonfirmand,
konfirmationsforberedelse, skole-

kirke-arbejde, vielser, bisættelser mm.
Sammenligner man folkekirken
med de øvrige kirker i Norden og
i England, står den danske folkekirke rigtig stærkt på flere parametre. Procenten af medlemmer
er stadigvæk høj, og det samme
er antallet af dem, som bruger
kirken til kirkelige handlinger!
Udfordringen
Udfordringen til Folkekirken og til
Avedøre kirke er:
Hvordan bevare vores identitet
som kirke samtidigt med, at vi
gerne vil være en samfundskirke, der når så bredt ud i befolkningen som muligt? Og hvis mål
det er at præge samfundet som
sådan!

VIDSTE DU?

Menighedsrådsmøder er åbne for alle. Der er spørgetid det første kvarter af mødet, hvor formanden besvarer spørgsmål. Sager til behandling skal afleveres til formanden senest onsdag i ugen inden mødet.
Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden. Bilag kan ses på kirkekontoret.
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VELKOMMEN CHRISTINA
Christina Seersholm er ny præst i Avedøre Kirke!

Af Ida Kongsbak

Christina Seersholm er præst i
Avedøre kirke,
mens Birgitte Jeppesen holder barselsorlov.
Ved menighedsråds valget i efteråret 2016 stillede en ung teologistuderende, Christina Seersholm,
op til rådet. Hun havde gennem
sin gode ven gennem mange år,
Lars Gustav Lindhardt, stiftet bekendtskab med Avedøre kirke, og
fundet at det var et spændende og
godt sted at være med. Hun blev
valgt ind i rådet sammen med flere andre unge. Herligt tænkte vi
gamle, at nye kræfter dukkede
op med lyst til at tage ansvar og
være med til at føre Avedøre Kirkes arbejde videre!
Men så var der en baby på vej!
Avedøre Kirkes nyeste præst,
Birgitte Jeppesen, gik på barselsorlov fra d. 8. marts. Derfor
blev et barselsvikariat ledigt, som
Christina søgte og har fået.
Ordination 23. april
D. 23. april blev Christina sammen
med 4 andre unge teologer ved
en festlig gudstjeneste ordineret
til præst i Helsingør Domkirke af
vores biskop, Lise Lotte Rebel!
Og d. 7. maj blev hun indsat som
præst i Avedøre Kirke af den kirkebogsførende sognepræst, Inge
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Foto: Christina Seersholm

Lund! Så nu er Christina præst i
Avedøre Kirke!
Vejen til Avedøre Kirke
Christina fortæller om sin vej til
præste-embedet – en vej som hun
egentlig ikke selv helt forstår! For
det var ikke sådan, at hun tidligt
havde en drøm eller et mål om,
at hun skulle være præst. Christina kommer fra et helt almindeligt
folkekirkeligt hjem, hvor man ikke
talte så meget om det med Gud,
men hvor man dog blev døbt og
konfirmeret.
Den første vej
Christinas far er cykelhandler og
hendes mor er tandtekniker, så
Christina er den første akademiker i familien! Hun gik ud efter 10.
klasse, men vidste så ikke helt,
hvad hun skulle, og så kunne hun
lige så godt gå i gang med en HF
eksamen. Oldtidskundskab, religion, historie, filosofi var fag, der
interesserede Christina. Men efter

at have afsluttet HF-eksamenen,
tænkte Christina alligevel på at
gå en anden vej. Hun ville være
bioanalytiker. Så skulle hun dog
tage ekstra kurser i matematik,
fysik og kemi! Det begyndte hun
på, men disse fag var alligevel
ikke lige Christina.
Teologi
Én af hendes studiekammerater,
en lidt nørdet fyr, havde en gang
sagt til hende: ”Du skal da læse
teologi!” og tænkte Christina:
”Ja, det er måske det, jeg skal.”
Og så begyndte hun på teologien.
Det viste sig, at det trivedes hun
rigtig godt med. Alle fag interesserede hende, men præst – nej
det kunne hun ikke rigtig forestille sig! Christina var engageret på
studiet – også i studenterbaren!
God til at lytte
Det viste sig ret hurtig, at hun er
sådan en person som rigtig mange
helt naturligt vælger, som deres

SOMMERKIRKE

Foto: Sommerkirke 2016

4. og 5. juli mødes vi til sommerkirke i
Avedøre Kirke.
Alle er meget velkomne.
fortrolige. Hun er god til at lytte!
God til at rumme alt det, som man
måske ikke selv synes er så flatterende. Og hun kan også lige stille
kritiske spørgsmål, så en samtalepartner kan føle sig sat lidt på
plads! – Så efter endt studie var
pæstearbejdet pludseligt slet ikke
så fremmed for Christina. Det var
da den vej hun skulle!
Og nu er Christina i gang i Avedøre
Kirke. Det er hun rigtig glad for.
Alle har taget så dejligt imod hende både i menigheden og blandt
kollegaerne! Med vikariatet har
Christina mulighed for at få erfaringer med alle en præsts funktioner, så hun står godt rustet til at
søge en fast stilling senere.
Hjertelig velkommen
Efter min samtale med Christina,
tænker jeg: Hvor er Guds veje
uransagelige! Det er jo herligt!
Stor hjertelig velkomst til Christina! Du er et herligt frisk pust ind i
vores sammenhæng!

Traditionen tro holder Avedøre
Kirke sommerkirke for alle, der
har lyst til at bruge to sommerdage i godt selskab.
Tirsdag den 4. juli og onsdag
den 5. juli står der oplevelser,
hygge, grin og samvær på programmet. Årets sommerkirke
har overskriften Livsmod og
livsglæde og programmet vil
byde på lidt af hvert.
Tirsdag er turdag
Tirsdagen bliver en ren turdag.
Vi begynder med en kort tænkepause i kirken, og efter en
lille kop kaffe drager vi til Amager. Her besøger vi først Sankt
Elisabeth hospital, hvor vi skal
se og høre om den smukke Frisco Frise, som er malet der.
Bagefter spiser vi frokost på
Café Kystens Perle, hvorefter
turen går til Kastrupgårdsamlingen, hvor vi får en rundvisning

i museets udstillinger. Vi slutter
af med kaffe og kage inden turen går hjemad.
Onsdag i kirken
Onsdagens aktiviteter kommer til
at foregå i kirken. Her mødes vi
over middag og oplever musikeren Tine K. Skau, som fortæller
og spiller om ”Livsmod og fløjtespil.” Derefter går vi i forskellige
workshops for selv at være lidt
kreative. Eftermiddagen afsluttes med korsang under ledelse af
korleder Ann Dybdal Eriksen.
Middag hos Lars Gustav
Sommerkirkedagene
slutter
med en festlig middag hjemme
hos sognepræst Lars Gustav
Lindhardt.
Pris: 200 kr.
Billetter af 200 kr. for begge
dage (eksl. drikkevarer) kan købes på kirkekontoret inden den
27. juni.
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40, FRISK OG FREJDIG
Af Lars Gustav Lindhardt

Avedøre Kirke fylder
40 år. Det bliver fejret hen over efteråret
med temaet frihed.
I år fejrer kirken fødselsdag. Vi
fylder 40 år. Kirken med stort
“K” har selvfølgelig været her
noget længere, men murstene,
som danner rammerne om al
den hygge, glæde, sorg, trøst og
sang, som Avedøre Kirke er, de
fylder 40 år i år.

Annie Evendt gør urtebedet sommerklar

Date en præst. Høstfesten 2016

Fejringer i efteråret
Det vil vi gerne fejre, og det bliver 1. Søndag i Advent. Men vi
kan ikke nøjes med at fejre sådan en stor begivenhed én dag,
så vi starter allerede fra høstfesten og fortsætter så hele efteråret med at glædes over, at vi
har stået her i 40 år, og forhåbentligt kommer til at stå her i
mange flere år i fremtiden.
Fødselsdag og frihed
En god fest skal have et tema,
og vi tænkte, at vi hurtigt ville
blive træt af fødseldagssange og
balloner, så derfor har vi sat os
ned og tænkt over, hvad Avedøre Kirke er for en størrelse. Og
på den måde har vi fundet frem
til, at temaet for 40-års jubilæet
skal være frihed.
Frihed hænger uløseligt sammen
med kristendommen, for ordet
frelse betyder faktisk frihed. Det
kommer nemlig af ordene “fri
hals”, som er et gammelt udtryk
fra vikingetiden, der beskriver,

8

Høstfesten 2016

hvordan en træl bliver sat fri, når
han eller hun får fjernet kæden
om sin hals.
Og vi synes også, at frihed beskriver Avedøre Kirke rigtigt godt. For
frihed er nemlig mange ting.
Det kan både være frihed fra og
frihed til. Frihed fra ensomhed
og kedsomhed. Frihed til fællesskab, hygge, god musik og lækker mad. Frihed fra håbløshed og

mistro. Frihed til omsorg, tillid og
kærlighed. Det er de former for
frihed, som vi oplever her i kirken hver eneste uge. Og det er
de former for frihed, som vi forsøger at dele med alle, som vi
møder blandt de nu 40-år gamle
mursten.
Hold derfor øje med jubilæet og
tænk over, hvordan Avedøre Kirke giver dig frihed fra og frihed
til i dit liv.

HØSTFEST 2017
Som altid deltager Avedøre Kirke
i Avedøre bys høstfest – i år lørdag den 2. september.
I år vil vores aktiviteter bære
præg af, at kirken har 40 års jubilæum netop i år.
Kirken vil være pyntet op til
høst ,og der vil blive arrangeret
en særlig skattejagt for børn og
barnlige sjæle i og omkring kirken.
Det vellykkede tiltag fra sidste år
med at date en præst i den røde
sofa foran kirken, vil naturligvis
blive gentaget i år.
Derudover vil alle kirkens mange
grupper slå ”teser” op på en stor
dør. Teserne skal fortælle om,
hvordan de opfatter kirken og
dens mange muligheder.
Avedøre Kirke stiller naturligvis
også med et hold til det festlige
sæbekasseløb på pladsen.
Café Hjertetræet vil som sædvanlig sælge mad, og en kop kaffe vil der helt sikkert også være
mulighed for at få.
MENIGHEDS-TÅRN-STRIK
40 ÅR
Vil I være dem der pynter vores
kirketårn til den 2. september?
Vi strikker i lange baner og med
alle pinde. Det bliver et stort
tørklæde i alle verdens farver.
Det vil sno sig om tårnet, så alle
kan se, at vi er noget særligt.
Kom og strik sammen med os
alle eller strik derhjemme - vi
har pinde og garn.
Mange hilsener fra Sygruppen
og Karin Bech.
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JUNI KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
Juni - Dato

Tidspunkt & aktivitet

Tor. den 1.

13.30: Babysalmesang, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave, 19.00: Filmklub

Søn. den 4.

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak

Man. den 5.

11.00: Fælles pinsegudstjeneste i Risbjerg kirke

Tir. den 6.

09.15: Tænkepause, 19.00: Kælderen

Ons. den 7.

10.00: Sygruppen

Tor. den 8.

14.00: Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave

Fre. den 9.

18.00: Musik i gården

Søn. den 11.

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

Man. den 12.

10.00: Morgenrøden

Tir. den 13.

09.15: Tænkepause, 19.00: Menighedsrådsmøde

Ons. den 14.

11.00: Sygruppens sommerfrokost, 14.00: Sorggruppen

Tor. den 15.

13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Søn. den 18.

10.30: Højmesse ved Christina Seersholm

Tir. den 20.

09.15: Tænkepause

Ons. den 21.

10.00: Sygruppen

Søn. den 25.

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

Tir. den 27.

09.15: Tænkepause

Ons. den 28.

10.00: Sygruppen

Tor. den 29.

13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

JULI KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
Dato

Tidspunkt & aktivitet

Søn. den 2.

10.30 Højmesse ved Ida Kongsbak

Tir. den 4.

09.30 Sommerkirke

Ons. den 5.

10.00 Sygruppen, 14.00 Sommerkirke

Søn. den 9.

10.30 Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

Tir. den 11.

09.15 Tænkepause

Ons. den 12.

10.00 Sygruppen

Fre. den 14.

20.00: Natkirke

Søn. den 16.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Tir. den 18.

09.15 Tænkepause

Ons. den 19.

10.00 Sygruppen

Søn. den 23.

10.30 Højmesse ved Christina Seersholm

Tir. den 25.

09.15 Tænkepause

Søn. den 30.

10.30 Højmesse ved Ida Kongsbak
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AUGUST KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
Dato

Tidspunkt & aktivitet

Tir. den 1.

09.15: Tænkepause

Fre. den 4.

18.00: Musik i gården

Søn. den 6.

10.30: Højmesse ved Christina Seersholm

Tir. den 8.

09.15: Tænkepause

Ons. den 9.

14.00: Sorggruppen

Tor. den 10.

14.00: Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave

Søn. den 13.

10.30: Højmesse ved Inge Lund

Man. den 14.

10.00: Morgenrøden

Tir. den 15.

09.15: Tænkepause

Ons. den 16.

10.00: Sygruppen, 14.00: Venskabskredsen

Tor. den 17.

10.30: Babysalmesang, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Søn. den 20.

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

Man. den 21.

10.00: Boblerne

Tir. den 22.

09.15: Tænkepause

Ons. den 23.

10.00: Sygruppen, 14.00: Sorggruppen, 14.00: Børnekor

Tor. den 24.

10.30: Babysalmesang

Søn. den 27.

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak

Man. den 28.

10.00: Morgenrøden

Tir. den 29.

09.15: Tænkepause

Ons. den 30.

10.00: Sygruppen, 14.00: Børnekor, 19.00: Avedørekoret

Tor. den 31.

10.30: Babysalmesang, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

PINSEGUDSTJENESTE 2. PINSEDAG KL. 11 I RISBJERG KIRKES AMFITEATER
Pinsen er festen for Helligånden,
kærlighedens Ånd! Festen for
den Ånd der nedbryder alle skel
og gør, at vi kan nå hinanden og
forstå hinanden!
2. pinsedags gudstjeneste holdes
fælles for alle Hvidovres Folkekirker! Det er Risbjerg Kirke, der
er hovedansvarlige for gudstjenesten, men præster fra alle de
andre folkekirker medvirker også!
Efter gudstjenesten serveres flæskestegsburgere samt øl og vand
til en rimelig pris. Det kan være
klogt at medbringe et tæppe eller
en pude at sidde på. Og lad os så
alle bede om at solen må skinne!

2. Pinsedag 2016
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DET GODE LIV
Portræt af Kirsten Baltzer
PORTRÆTSERIE

Af Inge Lund

Interview med en
ildsjæl fra Avedøre
Kirke.
Jeg mødes med Kirsten onsdag
morgen. Da vi lavede aftalen, ville Kirsten helst mødes tidligt (sikkert så hun kunne nå at få noget
ud af dagen).
Inden vi mødes kl. 9.00 har Kirsten lige været i svømmehallen og
svømme sammen med morgensvømmerne og hjemme igen for
at sætte håret.
Det gode liv for Kirsten er, når
hendes familie fungerer og har
det godt. Man håber, at en god
hjemlig opdragelse har givet børnene en god ballast med. De har
det godt i Kirstens familie, som
ud over hendes mand Rolf tæller to døtre og svigersønner, fire
børnebørn og en kæreste. Det
gode liv er, når vi er sammen alle
sammen, for eksempel på ferie,
siger Kirsten.
Hvornår har du det bedst med
dig selv?
Kirsten har det bedst, når hun
er engageret i mange aktiviteter. Og det er hun. Efter sit virke
som sundhedsplejerske startede
Kisten ”mormor-ordningen” for ca.
18 år siden. Mormor-ordningen er
en sammenslutning af kvinder, der
for et beskedent beløb kan hyres
til at passe syge børn, så forældrene kan tage på arbejde. Kirsten er
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engageret i et madprojekt, hvor
hun uddeler dato-udløbet mad
mod en donation til en kostskole i
Indien. Ja og så er der svømmeklubben og selvfølgelig kirkens
juledekorationer, som Kirsten i
løbet af året går og planlægger
og køber ind til. Fra tid til anden
har Kirsten også lavet loppemarked, men det er nu blevet for
meget, for når jeg melder mig til
noget – gør jeg det helt!

Kirsten vist de fleste af os. Det
er ikke altid lige ryddet. Der ligger ofte noget, der skal ordnes,
og noget der skal ses på. Tanken
er som regel ”åh det skal også
ordnes!!”

Hvad gør du, når du skal slappe
af?
Så skulle man tro, at når Kirsten
slapper af, er det i en god stol
med benene oppe – men NEJ!

Kirsten voksede op hos sin far,
og han gjorde ikke noget ud af
den del af livet. Hun husker dog
sin mormor sidde med øret helt
hen til radioen og høre gudstjeneste. Som 6/7-årig var Kirsten
på Bagsværd Kostskole, og der
var der en ældre pige, som lærte
hende at bede Fadervor. Det har
jeg holdt fast i siden.

Når Kirsten slapper af, kan hun
lide at bage, gøre det pænt i huset og gå i haven, og om aftenen
er det så strikketøjet, der får en
tur, eller en krydsord!!!
Hvordan ser dit skrivebord
ud?
Hvad angår skrivebordet ligner

Hvordan var forholdet til tro i
dit barndomshjem?
I Kirstens barndomshjem var der
egentlig ikke rigtig noget forhold
til tro og kristendom.

Hvad har ført dig til Avedøre
Kirke?
For knap 20 år siden mistede Kirstens familie en ung mand på 40

MUSIK I GÅRDEN

Kom til musik i gården i Avedøre Kirke den 9. juni og 4. august.

Brown & Who Knows spiller den 9. juni kl. 18.00. Fra kl. 17.30 kan
der købes ribbenstegssandwich til 20 kr. samt øl og vand til 15 kr.
Overskuddet går til menighedsplejen.
Alle er velkomne. Det bliver festligt og der er gratis adgang!

Brown & Who Knows vandt Band Battle 2017 den 20. maj og
skal derfor spille til midsommerfesten i byparken den 17. juni.
KENDER DU BROWN & WHO KNOWS?
år. Der fik Kirsten og Rolf brug for
at komme i kirken. De blev taget så godt imod og nød at være
med til gudstjenester og arrangementer i kirken, og er kommet
i Avedøre Kirke siden.
Hvad er det værste ved Avedøre Kirke?
Der er ikke noget!
Hvad er det bedste ved Avedøre Kirke?
Det bedste er, dem der er her. De
der arbejder her i kirken er alle
noget helt specielt, hjælpsomme
og den slags.
Der sker så meget her, selv om
der ikke bliver annonceret for
det i avisen. Caféen laver gode
arrangementer og pigekoret – pigerne er gode og trofaste.
Tak til Kirsten for en lang og
spændende samtale om det gode
liv, og god tur til Portugal med
hele familien!!

Hvor længe har bandet eksisteret?
Siden efteråret 2015, så ca. 1½ år.
Hvad slags musik spiller I?
Vi spiller som regel semi-akustisk – dvs. westernguitar, cajun
(tromme man sidder på) og to sangere, men vi kan også stille op
i ”fuldt band”, dvs. el-guitar, trommer, bas og 2 sangere. Uanset
hvad, spiller vi glad musik som man kan synge med på. Primært
dansk musik fra 80erne og op, men også udenlandsk musik. Det er
ikke et krav for os, at det skal være dansk – det kan vi bare godt
lide. Vi spiller lige fra Mormors kolonihavehus over Big Fat Snake
til Rasmus Seebach. Og så selvfølgelig Himmelhunden.
Skriver I musikken selv?
Vores forsanger Thomas har skrevet en del sange, som vi har med
i vores repertoire på skift.
Hvad var det for en konkurrence I var med i?
I efteråret 2016 deltog vi i DanskPop Talent på dk4. Det er en
konkurrence med fokus på dansk populærmusik, og vi deltog med
en af Thomas’ sange; Sig mig hvad du godt kan li’. Der var seks
indledende runder med 10 deltagere i hver og herefter 2 semifinaler med i alt 20 deltagere. Vi gik videre til semifinalen, men var
desværre ikke en af de 10 som gik videre til finalen.
Navne på medvirkende
Westernguitar: Kenneth Hunæus, Cajun: Jan Brown, Bas: Anette
Damm Scheuer, Sang: Thomas Martini, Sang: Irene Rossen
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KÆRE KONFIRMANDER

Åbent brev til konfirmanderne
Kære konfirmander. Så er det sket. Dét, som I har arbejdet for i ni
måneder og nok ventet på i endnu længere tid: I er konfirmeret.
Vi håber, at I fik den dag og den fest, som I håbede, at I ville. De
af jer, som vi har snakket med siden, har i hvert fald været glade.
Vi vil gerne sige tusind tak for et forrygende forløb, som har været
præget af glæde, spørgsmål, hæse stemmer, træthed og hygge. I
har været en fornøjelse at være sammen med, og vi har ikke noget
mod de ekstra grå hår, som I har givet os.
Og så vil vi gerne komme med en bøn til jer: Gå modigt ud i verden. Nogle vil fortælle jer (måske har de allerede fortalt jer det),
at verden ligger åben for jeres fødder, at alting er muligt, og at I
bare skal vælge. Det vil vi ikke sige, for vi tror ikke, at livet hænger
sådan sammen.
Det er ikke alting, som kan lade sig gøre, for alle har ikke alle muligheder. Vi er alle sammen forskellige, og vores forskelle giver os
forskellige muligheder og begrænsninger. Det er okay.
Men selvom ikke alt kan lade sig gøre, så kan meget lade sig gøre.
Og I finder kun ud af, hvilke muligheder, I har, hvis I er modige nok
til at prøve dem af.
Og husk i den sammenhæng, hvad I har lært her i kirken. I har
Gud på jeres side. Det betyder ikke, at alting altid vil være nemt,
men det betyder, at I aldrig er alene, at I altid har nogen at vende
jer til. Både når verden vender sig mod jer, og når I kommer til at
vende jer mod verden, for det sker nok også en gang imellem.
Med Gud i ryggen kan I tillade jer at være modige, for I kan tro, at
uanset, hvor galt det går, så går det aldrig værre, end at I stadig
er elsket, at I hører til et sted.
Og husk så til sidst, at kirken ikke holder op, bare fordi I holder op
med at gå til konfirmationsforberedelse. Vi er her stadig, og vores
dør er altid åben, så tøv ikke med at bruge den.
De kærligste hilsner
Avedøre Kirke og især Inge og Lars Gustav
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DEN 12. OG 13. MAJ VAR DER KONFIRMATIONER I AVEDØRE KIRKE
Udpluk fra tale/prædiken til
konfirmationerne
Inspireret af et citat én af konfirmanderne skrev på planchen
med sit konfirmationsord: ”Jeg
vil ikke have et perfekt liv, jeg vil
have et lykkeligt liv”, kom prædikenen til at handle om at flytte
fokus i vores liv.
Zakæus
Zakæus har et perfekt liv – mange penge, stort hus, tjenestefolk
og succes på sit arbejde. Zakæus
er tolder og arbejder for romerne, hans lands besættelsesmagt.
Én dag møder Zakæus Jesus.
Jesus tager med Zakæus hjem
og spiser. Overvældet af Jesus’
venlighed, interesse og accept af
Zakæus som menneske skifter
Zakæus pludselig fokus. Han rejser sig, og lover at give halvdelen
af det han ejer til de fattige, og
hvis han har snydt nogen, vil han
betale det firdobbelt tilbage.
(Lukasevangeliet kap. 19,1-10)
Johannes
Johannes står ude ved Jordanfloden og opfordrer folk til at omvende sig og lade sig døbe. Johannes
vil gerne fremme det perfekte liv.
En dag kommer Jesus og vil døbes
af Johannes. Johannes synes, det
ville være mere perfekt, hvis han
bliver døbt af Jesus, men for at
himlen kunne åbne sig og mennesker høre Gud tale, må Johannes
døbe Jesus. Det gør Johannes, og
i dag ved vi, at i dåben siger Gud
til os, at vi er hans elskede børn,
og at han tager imod os, som dem
vi er. Dermed er dåben og konfirmationen en markering af, at Gud
tager imod os, når vi kommer til
ham.
(Matthæusevangeliet kap. 3,1-17)
Zakæus og Johannes ser sig selv
i Guds lys. De får flyttet deres fokus væk fra det perfekte.

Vi skal være perfekte
Vi lever i en tid som er præget
af krav og ønsker om at præstere. Vi kommer nemt til at stræbe
efter at være perfekte. I konfirmander skal hele tiden præstere.
I skal være den bedste udgave af
jer selv!
I skal testes!
I skal arbejde med jeres svagheder og fremhæve jeres styrker.
I skal forbedre jer
I skal være konkurrencedygtige,
og I skal for alt i verden ikke lade
kineserne overhale jer.
Jeg tror hver tid har sine ”bomber”, som vi går og frygter vil
sprænge. I dag tror jeg, vi frygter at bomben, der vil afsløre, at
vi ikke er perfekte vil sprænge.
Den som vil afsløre, at jeg er for
tyk, lever usundt, ikke kan følge
med, ikke kan klare skolen eller
arbejdet, ikke har særligt mange
venner.

Der findes ikke noget ”perfekthedsmåleapparat.” Så for at få et
lykkeligt liv må vi flytte fokus helt
væk fra tanken om det perfekte!
Flyt fokus fra det perfekte
Vi skal ikke fokusere på likes,
karakterer, løntrin eller anerkendelse.
Vi skal i stedet fokusere på at give
plads i vores liv, ikke til alt det vi
skal gøre og opnå, men plads til
andet og andre end os selv! Vi
skal se os selv i lyset af andre. Og
allermest skal vi se os selv i lyset
af Gud! – eller som nogen der lever i Guds lys! Det betyder, at vi
skal prøve at forstå os selv som
nogen, der er tilgivet. Når man er
tilgivet, behøver man ikke frygte
nogen afslørende bombe.

Så skal vi bare sørge for ikke at
blive alt for tykke, sørge for at følge nogenlunde med, klare skole
og job ok godt nok og have nogle
få venner og være halvpopulær.

Tilgivet betyder, at man som det
uperfekte fjols man nu engang
er, har lov til at være med, og at
man har lov til at bidrage med
det gode, man nu en gang har at
byde på. Vi skal se os selv i lyset
af Gud. Vi lever i Guds kærlighed
og ligegyldig hvad, vil han tage
imod os og viske tavlen ren og
lad os begynde på en frisk. Guds
kærlighed forsvinder aldrig! Vi er
hans børn, og tilgivelse er hans
virkelighed. Det er en kæmpe
lettelse at være tilgivet fremfor
at skulle være perfekt!

Men hvordan kan vi egentlig måle
det???? Det kan vi jo ikke!!!!!

Så et tilgivet liv er et lykkeligt liv!
Amen!

Er det så et lykkeligt liv, hvor vi har
accepteret ikke at være perfekte
og derfor lever ”halv-perfekt”?
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KIRKENS GRUPPER
MENIGHEDSPLEJEN

Kirkens arbejde med diakonale opgaver. Gaver modtages gerne: I indsamlingsbøssen i våbenhuset og på
konto: 0169 8690-296366.
Daglig henvendelse til præsterne.
Formand: Bente Fussing,
tlf. 51 31 14 14.

SORGGRUPPEN

Mødes onsdag kl. 14-16 i lige uger i
kirken. Kontakt forinden:
Ida Kongsbak, tlf. 21 16 27 35
Kontaktperson: Bente Holm
tlf. 20 33 32 53.
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.

MAYAJA
UDVIKLINGSPROJEKT I
TANZANIA
Indsamlinger i samarbejde med Danmission. Søndagens kollekt går ofte
til Projekt Mayaja.
Lysestumper kan afleveres hos
kirke-kulturmedarbejderen og de
omsmeltede lys sælges i kirken.
Kontakt:
Ida Kongsbak, tlf. 21 16 27 35.

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.

SYGRUPPEN FOR KVINDER
FRA HELE VERDEN

Mødes næsten hver onsdag kl. 1013 i mødelokale 2.
Kontakt: Karin Bech tlf. 21 42 34 97.

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: Kirkekulturmedarbejder
Rikke Strandgaard tlf. 21 16 27 76
eller Josefine Prüser 22 38 70 41.

16

CAFÉFORENINGEN
- HJERTETRÆET

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

CAFÉSTYRELSEN

Formand: Bo 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 Birthe Klarskov,
tlf. 51 72 04 87.
mail: bikl@avedoere-kirke.dk.

ENGELSK KONVERSATION
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.

KIRKENS FILMKLUB

Viser film i kældere. Ny sæson begynder i september.
Kontakt: Lars Gustav Lindhardt,
tlf. 21 16 25 76.

SPEJDERE
KFUM-SPEJDERNE
AVEDØREGRUPPEN

Gruppeleder: Bo Løvgren Larsen,
Sandvejen 28,
2665 Vallensbæk Strand,
tlf. 22 10 11 22, mail: hwlhwl.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 17.30-19.

ULVELEDER

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

TROPSLEDER

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

BØRNEKORET

For børn mel. 10-15 år. Øver hver
onsdag kl. 15.30-17. Synger til Gud
og Lasagne-gudstjenester.
Lille løn gives.
Korleder: Organist Karin Bech,
tlf. 21 16 28 42,
mail: kajo.bygaden@gmail.com.

PIGEKORET

Koret medvirker ved alle højmesser,
dåbsgudstjenester og koncerter i
kirken. Beskeden løn. Optagelsesprøve. Korleder: Organist Wents
Reinbergs, tlf. 21 16 28 62.

AVEDØREKORET

Kor der er åbent for alle. Øver onsdage kl. 19-21.
Korleder: Organist Wents Reinbergs.
Nye medlemmer er velkomne.

MORGENRØDEN

For alle der har lyst til at synge
ugen igang. Mødes mandage i ulige
uger kl. 10-12.
Korleder: Organist Karin Bech.

LITTERATURKREDSEN

Vi læser og snakker om udvalgte
bøger. Mødes 2. torsdag i måneden
kl. 17-19. Kontakt sognepræst Ida
Kongsbak for program. Tlf. 21 16
27 35.

STUDIEKREDSEN

Luthers tekster læses og diskuteres
i fællesskab. Åben for alle. Mødes
tirsdage kl. 19-21.
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.
Lars Gustav Lindhardt, tlf. 21 16 25 76
mail: lgl@km.dk

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

DRAMAKLUB

For børn mellem 9 og 13 år.
Klubben holder pt pause.
Dramalærer: Rikke Strandgaard,
tlf. 21 16 27 76,
mail: rist@avedoere-kirke.dk

KIRKENS GRUPPER BILLEDGALLERI

Henning
Johansen

Inger
Gosden

Bente
Fussing

Karin
Andersen

Erwin
Varling

Birthe
Klarskov

Bente
Holm

Kirsten
Wichmann

Bo Stuhr
Svensson

Heidi
Lydeking

Morten
Madsen

Celina
Cramer

Paul
Hogg

Bo Løvgren
Larsen

SORGGRUPPEN VED AVEDØRE KIRKE

”Sorg er den største
ære, kærlighed kan få”

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

og ledes af 1-2 sorggruppeledere,
der sørger for at samværet forløber trygt og respektfuldt for alle
parter.
Koster det noget?
Det er gratis at være med i sorggruppen.

Sorggruppen henvender sig til
mennesker, som har mistet en
ægtefælle/samlever, et familiemedlem eller en nærtstående ven.
Et fællesskab med rum til sorg
Avedøre Kirkes sorggruppe, som
også er tænkt som en selvhjælpsgruppe, tilbyder at man kan være
med i et fællesskab, hvor der er

plads og rum for ens sorg, følelser og tanker.
Hvornår mødes gruppen?
Gruppen mødes onsdag i lige
uger i ca. 3 timer fra kl. 14-17 i
et af Avedøre Kirkes mødelokaler.
Hvor mange er vi til et møde?
Gruppen består af 6-8 deltagere

Hvor mødes gruppen?
Selve lokalet finder du ved at gå
ind ved kontoret og finde samtalerummet.
KONTAKT SORGGRUPPEN
Bente Holm: Tlf.: 20 33 32 53
Gitte Lykke: Tlf.: 29 89 61 24
		
Ida Kongsbak: Tlf.:21 16 27 35
iko@km.dk
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NYT FRA HJERTETRÆET
CAFE HJERTETRÆET

ÅBNINGSTIDER
Alle hverdage fra kl. 10 - 14.
PRISER
Dagens ret: 50 kr.
Dagens ret, lille: 35 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
frisktsmurt smørrebrød.

LÆKKER BRUNCH
Cafe 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.

SPAR PENGE
KLIPPEKORT TIL 11 GANGE DAGENS RET KUN: 500 KR (stor ret)/ 350 KR. (lille ret)

CAFÉFORENINGEN
INDBYDER

CAFÉFORENINGEN
HJERTETRÆET

TUR GENNEM ØSTEUROPA
7. juni kl. 18.00
• Vi føres en tur gennem
Østeuropa hvor vi smager
på deres vin og hører lidt
historie.
Billetter kan købes i caféen.
• 80 kr. for medlemmer.
• 110 kr. for ikke-medlemmer.

Som medlem af Caféforeningen
har du indflydelse på det kulturelle og underholdningsmæssige program, der sættes for året.

KLUBAFTEN
6. SEPTEMBER kl. 18.00
• En snak om løst og fast.
• Menuen er også denne gang
stegt flæsk.
Billetter kan købes i caféen.
• 75 kr. for medlemmer.
• Klubaften er for medlemmer.

Caféforeningen er en hyggelig
forening, hvor samværet er i
højsædet.

Det gøres ved, at du som
medlem fortæller bestyrelsen,
hvad du kunne tænke dig at se
eller høre.
Medlemskab af caféforeningen
koster 130 kr om året. Henvendelse til Henning Johansen.
Som medlem får du en række
arrangementer til medlemspris - ikke-medlemmer betaler
mere.
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KONTAKT PERSONALET
PRÆSTER

ORGANISTER

INGE LUND

WENTS REINBERGS

IDA KONGSBAK

KARIN BECH

Kirkebogsfører. Avedøregårdsvej 40.
Træffes i kirken samt efter aftale.
Fridag mandag.
Tlf.: 21 16 26 55 E-mail: ilu@km.dk

Daglig leder. Træderjerporten 6.
Træffes i kirken samt efter aftale.
Fridag mandag.
Tlf.: 21 16 27 35
E-mail: iko@km.dk

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

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

KIRKEKULTURMEDARBEJDER
LARS GUSTAV LINDHARDT
Kærgårdsvej 25.
Træffes i kirken og efter aftale.
Fridag mandag.
Tlf.: 21 16 25 76
E-mail: lgl@km.dk

RIKKE STRANDGAARD

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

JETTE MORGENSTJERNE
BIRGITTE JEPPESEN
På barselsorlov

CHRISTINA SEERSHOLM.
Tlf.: 21 16 29 61
E-mail: cse@km.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.

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

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

KIRKETJENERE
JACOB HELBO JENSEN

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

IRENE SKYHØJ
Kirketjener
Tlf.: 30 30 34 27

HANNE
BRENNECKE
Kirketjener
Tlf.: 21 16 29 52

KIRKENS KONTOR
NATHALIE BIANCO

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

MENIGHEDSRÅDET
MICHAEL MUNCH

Formand
Tlf.: 23 72 88 86 50 84 39 67
E-mail: munch1337@hotmail.com
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LYS FOR DANMISSION
Af Rikke Strandgaard

Avedøre Kirkes indsamlede lysestumper
har stor betydning
for Danmissions arbejde.
Næsten dagligt kommer folk, der
har deres gang i kirken, og afleverer lysestumper i den dertil
indrettede beholder ved siden af
kirkekulturmedarbejderens dør.
Men hvad sker der egentlig med
de lysestumper, og har indsamlingen overhovedet nogen effekt?

Frivillige fra Lysstøberiet i Ring

Rikke Strandgaard stiller lys frem

Hjælp til fattige
Siden den allerførste pakke genbrugslys kom til verden for knap
35 år siden, er der blevet produceret over to millioner Danmission Lys. De penge, der kommer
ind via salget, hjælper fattige og
udsatte mennesker ude i verden,
hvor Danmission støtter fattigdomsbekæmpelse,
kirkeudvikling og dialog.
Brugte lysestumper har stor
værdi for Danmissions lysstøberi,
hvor de støbes om til nye lys, som
sælges til fordel for Danmissions
arbejde i Afrika, Asien, Mellemøsten og Danmark. Danmissions
lysstøberi i Ring tager med kyshånd imod lysestumper. Jo flere
lysestumper støberiet modtager,
jo flere Danmission-lys kan der
støbes og blive solgt til gavn for
Danmissions arbejde.
Lys og fællesskab
På moderne dansk er Danmission Lys, det man kunne kalde en

win-win-situation: Pengene fra
lyssalget går ubeskåret til Danmissions arbejde, og samtidig
opnår de mange frivillige, der er
hele fundamentet under Danmission Lys, et stærkt sammenhold
og fællesskab. Netop fællesskabet fremhæver Ruth Stenhøj fra
lysstøberiet i Jylland:
”Vi er omkring 25 frivillige tilknyttet Lysstøberiet i Ring. Og
arbejdsfælleskabet og glæden
ved at løse en praktisk opgave
sammen er meget vigtig. Vi kan
græde og grine sammen, og vi
får mange oplevelser sammen.

Vi møder også mange nye mennesker, som arbejder for den
samme sag, og vi får lov til at
dele historien om vores arbejde
til alle dem, der vælger at besøge
lysstøberiet og se vores arbejde.”
FAKTA
For de 35 kr., som en pakke af
Danmissions lys indtjener, kan
et indisk kostskolebarn spise
sig mæt i 14 dage, en kvinde
i Tanzania kan købe et myggenet og en præstestuderende i
Cambodja kan få én dags undervisning, kost og logi på en
bibelskole.

