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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.

Jubilæumsamok
Den sidste del af 2017 står i jubilæets tegn. I hele den lutherske
kirke fejrer vi reformationsjubilæum, fordi det i år er 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95
teser op på porten til slotskirken
i Wittenberg. Hermed gav Luther
det (måske utilsigtede) startskud
på reformationen.
Avedøre Kirke fylder 40
Men også i Avedøre fejrer vi vores eget lille jubilæum, da det i
år er fyrre år siden, at den nye
kirke, Avedøre kirke, blev indviet
i Stationsbyen.
Det foregik den 27. november
1977, 1. søndag i Advent, anført
af daværende biskop for Helsingør stift, biskop Leer-Andersen.
Den nuværende biskop for Helsingør Stift, biskop Rebel, gæster derfor også kirken, når vi i
år som vanligt fejrer kirkens fødselsdag den 1. søndag i Advent.
I år begrænser festlighederne
sig imidlertid ikke til en enkelt
festgudstjeneste, men en række
planlagte aktiviteter, som er arrangeret i fællesskab af Avedøre
kirkes skønne præster og medarbejdere samt selvfølgelig kirkens
stærke frivillige kræfter. Aktiviteterne kan I læse mere om senere i kirkebladet. Vi håber fra menighedsrådets side, at I alle vil
komme og være med til at fejre
Avedøre kirke.

Menighedsrådsvalg
Efteråret bliver altså en spændende omgang med mange fejringer og aktiviteter. Menighedsrådet syntes imidlertid ikke, at
det var helt spændende nok,
hvorfor vi har anmodet stiftet om
at få udskrevet udfyldningsvalg
(også kendt som suppleringsvalg)! Menighedsrådet har været
i gang i snart et år, men enkelte
medlemmer har fundet nye udfordringer, oftest præstekaldet,
hvilket har efterladt nogle huller i
menighedsrådet. Dem søger vi at
få besat ved valget.
Vil du være med?
Vi forventer fra menighedsrådet,
at der vil være to eller tre ledige
pladser i rådet, så hvis du skulle
have lyst til at deltage i arbejdet
med at danne de bedste rammer
for kirken i Avedøre, så skal du
holde øje med opslag, når valget
bliver udskrevet. Da det nuværende menighedsråd er valgt på
en forsøgsordning, er der kun ét
år tilbage af valgperioden. Det
er altså en god mulighed for at
afprøve
menighedsrådsarbejdet uden at binde sig for fire år.
Skulle der være flere interesserede end der er plads til, bliver
der også oprettet suppleantliste.
Avedøre kirke viser sig altså atter i dette efterår som en levende
kirke, der vidner om, at selvom
naturen går efteråret i møde, så
stråler Helligånden fortsat fra
Avedøre kirke.

EFTERÅRETS MANGFOLDIGE FARVER
Af Christina Seersholm

Efteråret nærmer sig
og snart vil træernes
grønne blade forvandles til alverdens
farver.
Sommeren har ikke budt på mange varme dage. Men når sommeren er fuld af regn, og solen alligevel viser sit ansigt, så fyldes
himlen med regnbuens farver. Og
det har især været tilfældet i denne
sensommer midt i august.
Regnbuens stolthed
For mig er regnbuen ikke bare
et smukt naturfænomen, den er
også et symbol på den årlige tilbagevendende begivenhed, der
i en uge fylder Københavns gader og stræder, og afsluttes med
et kæmpe optog gennem byen nemlig Copenhagen Pride. Copenhagen Pride er en organisation,
der arbejder for LGBT+-personers
rettigheder (homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner etc.), og
selve paraden fandt første gang
sted i 1996. Siden 2009 har flere
af folkekirkens præster deltaget i
lørdagens parade iført den sorte
præsteskjorte, for at vise, at kirken er for alle. Og i år var jeg en
af dem.
Omkring 35.000 mennesker deltog i selve optoget og tilskuerantallet anslås til at have været omkring 300.000. Vores lille gruppe
bestod af folkekirkepræster, præster og medlemmer af metodiskkirken, samt medlemmer af organisationen ”Kristen og homo”.

Jeg talte med en mand, der har
været præst i metodistkirken i
England. Han havde været der i 18
år, men blev fyret, fordi de fandt
ud af, at han er homoseksuel. De
18 års tro tjeneste betød pludselig
ingenting for hans menighed. Han
blev fyret for at være den, han er.
Det sker heldigvis ikke i folkekirken, men debatten kører stadig
undertiden på højt blus i medierne, fordi ikke alle præster – og
ikke alle kristne – mener, at der er
plads til sådan nogle som os i kirken. Omvendt mener nogle, at der
ikke længere er plads til de mere
konservative.
For mange er denne ene uge om
året et frirum, hvor de har lov til at
være den, de er, uden at skulle bekymre sig. Hvor de kan møde ligesindede og opleve den opbakning,
som 300.000 mennesker står
langs gaderne for at vise dem. En
opbakning som de måske ikke oplever, når det bliver hverdag, eller
i de 51 uger der går, før det hele
gentager sig, og regnbuens farver
igen viser sin mangfoldighed. Og
heller ikke i år blev det året, hvor
ingen blev overfaldet på vej hjem,
for at være den, de nu engang er.

Skabt i Guds billede
Det at være den, man er, burde
være noget man kan være hver
dag. Vi er alle skabt i Guds billede
– i kærlighed og til kærlighed. Vi
er skabt til at elske hinanden.
Det får mig til at tænke på en historie om evangelisten
Johannes, der efter sigende skrev
så langt et evangelium, at han
var han var nødt til at forkorte
det. Han var 200 år gammel, da
han var færdig med det, men så
havde han også forkortet det så
meget, at det kunne rummes i én
enkelt sætning:
”Hvis I elsker Gud men ikke hinanden, elsker I ingen, men elsker
I hinanden, er det nok for Gud”.
Når efteråret melder sin ankomst
og naturens smukke farver træder frem, vil jeg derfor bede jer
om at huske på, at vi mennesker
er ligeså forskellige, som der er
farver i naturen. Vi har ligeså
mange facetter som regnbuens
farver. Kirken bør være et frirum
for os alle, trods uenigheder, hvor
vi kan være dem, vi er – Guds
børn og elsket af ham.
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PAUL KÜHLE FORTÆLLER
Tidligere sognepræst, Paul Kühle, fortæller Avedøre kirkes historie!

Af Lars Gustav Lindhardt

Paul Kühle har været
præst i Avedøre
Kirke i perioden
1974-2014. Han var
med fra starten!
Jeg har sat mig for at spørge ham
lidt ind til kirkens historie.
Hvordan så kirken ud, da du
startede?
Avedøre kirke var i 1974 en midlertidig trækirke, hvor der var et
rum, der kunne rumme 150 personer, og alt hvad der foregik i
løbet af ugen krævede, at alle
kirkestole blev båret ud, og stole
og borde sat ind, og alteret blev
dækket af et forhæng.

Foto: Paul Kühle ved familiegudstjeneste i forbindelse med kirkens indvielse den 27.
november 1977.

I 1974 var der en præst, Kristensen, som, inden jeg kom, var
præst for 11.000 mennesker. Stationsbyen Syd var taget i brug
på det tidspunkt. Kirken var ofte
fuld af konfirmander ogdåbsgæster, og der var en trofast
kernemenighed, som kaldte sig
menighedskredsen. Det var især
tilflyttede jyder, der boede i sognets mange parcelhuse.

Hvordan forløb byggeriet af
kirken? Hvilke overvejelser
blev der gjort i forhold til
form og funktion?
Der lå et forslag fra tidligere om
en rundkirke oppe nord på i sognet med en urnekirkegård, for
vandstanden gjorde, at der ikke
kunne sættes kister ned. Men
Glostrup Kommune bestemte, at
kirken skulle ligge i Stationsbyen i institutionsbåndet og stillede
grund til rådighed. Så det blev
sådan. Og man fandt en arkitekt
ved hjælp af kirkefondet, som
var med i det hele.

Stationsbyen var en stor mundfuld, og jeg blev headhuntet for at
løse den opgave, så meget mere
vigtig, fordi den nye kirke imod
menighedsrådets ønske skulle
ligge i Stationsbyen. Som svar på
det planlagde menighedsrådet at
opføre to andre kirker i sognet,
så man kunne bruge dem.

Byggeriet gik planmæssigt, og
jeg gik tit forbi og glædede mig
over at murere især nød arbejdet med at lægge sten på sten
på sten. Indvielsen den 27. nov.
1977 var en stor dag. Og alt var
færdigt, dog manglede den sidste fløj af altertæppet. Den nye
kirke var bygget og indrettet ud
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fra vandrekirken og de aktiviteter, der foregik i den, og den
menighed, der kom. Hver præst
fik sin konfirmandstue, som kun
skulle bruges til det. Kordegnen,
som havde haft et meget lille
kontor i vandrekirken og til sidst
en kontorskurvogn, skulle have
et meget stort og lyst kontor.
Menighedsrådet skulle placeres i
mødelokale 2. Der var lige plads
til 12, som var rådets antal og to
præster. Og menighedssalen var til
menighedskredsens møder to gange om måneden og venskabskredsen. Der var et kontor til kordegnen
og et samtalerum til præsterne og
ellers bare et lille rum til organist
og kirketjener i tårnet.
Kirken var et sted, hvor man
kom, når der var noget og ellers
lå den tom. Hurtigt syntes man,
der skulle lukkes af til gården og
portene kom i.

KIRKENS HISTORIE

Foto: 1. række: Avedøre Kirke bygges.
2. række: Kirkens orgel sættes ind. Altertæppet væves og grundstenen lægges af biskop Leer-Andersen.

Med tiden er der jo sket meget.
Personalet og frivillige er i kirken,
så derfor er der kommet flere
kontorer og grupperum, og café
og kirken er åben for det meste,
så mennesker kan være i den. De
store forandringer skete i tiden
med aktiv kirke i 90´erne og er
fortsat.
Du har været med siden begyndelsen og indtil for knap
tre år siden. Kan du sætte ord
på, hvad og hvem, der særligt
prægede kirken igennem årene?
Heldigvis er der mange, der har
sat sit præg på kirken. Personalet
forventes det af, og menighedsrådet kan tage beslutninger, men
specielt de frivillige har været
med til at være menighed. Nogle
gange var vi uenige, og nogle var
irriterende, men kirken er netop
blevet det, den er, ved brydninger og vanvittige ideer og konservative, der ønskede så lidt forandringer som muligt.
Jeg kan med stolthed sige, at jeg
fik sat mig mange spor i kirken,

og at jeg har givet plads til, at
andre også har gjort det. Det er
vores hemmelighed.
Kirken udvikler sig med tiden
fra at være en søndagskirke,
hvor højmessen og det pæne
tøj er udtrykket, til at være en
24-7-kirke med mange udtryk,
som er lige så vigtige som højmessen. Det være sig diakoni,
meditation, fællesskab, kreativitet, kulturelle aktiviteter, sang
og musik - og mad ikke at forglemme.
Det er ikke et medborgerhus det er mere, for hos alle er der
en bevidsthed om, hvorfor vi gør
det, vi gør - inspiration fra kristendommens historier.
Det helt store projekt i Avedøre kirkes historie er samarbejdet med Hvidovre Kommune og
Stationsbyen. Caféen og Fritidsbutikken er resultater af det og
det er noget som næsten ingen
andre kirker i Danmark har fået
lov at opleve. Jeg håber, det kan
fortsætte.

Avedøre kirke 40 år

Har du særlige minder fra din
tid i Avedøre Kirke?
Selvfølgelig, men det, jeg tænker
mest på med glæde, er alle de
dagligdagssituationer, hvor ord
blev sagt, der gav mening, hvor
ideer blev til virkelighed. Hvor
man følte sammen med andre, at
det her er stort og smukt. Det er
stadig en stor fornøjelse at komme på besøg i Avedøre kirke. Jeg
går i andre kirker dér hvor jeg
bor, men det er ikke som i Avedøre - og det er på grund af menigheden, pigekoret, præsterne
også dem, som bare er menighed
den søndag og det hele sat sammen med noget guddommeligt.
Til sidst: Er der noget, som
vi - de senere generationer skal huske særligt på?
Man skal ikke slæbe rundt på,
hvad Paul eller Maria eller hvem
der nu har været dér, har sagt
og gjort. Hver skal være tro mod
det, kirken står for, og den man
er, og så skal man udfolde potentialet i møde med sognebørnene
og hinanden.
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KOM TIL KODYL FED
70ÉR FEST I KIRKEN!

Stor fest 17. november
Fredag den 17. november kl.
17.30 holder vi 70ér fest i kirken
i anledning af Kirkens 40 års jubilæum. Det bliver et brag af en
fest!

Hvis du ikke var født i 1977, så kom
som du tror du ville have set ud.
Du må i gemmerne eller genbrugsbutikken, for det hele skal
emme af 70ér ånd.

Kom som du så ud i 1977 enten
du var disker eller flipper, gik i
Margit og Erik Brandt tøj eller
mere var til patchwork-nederdel
og Jesus-sandaler.

Aftenens program begynder
med en velkomstdrink og bagefter en skæppeskøn middag
med fede underholdende indslag. Efter middagen spiller

det koloenorm fede band Williams Band op til dans, og alle
er velkomne på dansegulvet til
danseglade numre lige fra Bob
Marley til John Mogensen.
Det hele koster 120 kr. og billetter kan købes hos kordegnen
Nathalie fra 11. sep. til 10. nov.
Vi glæder os til at feste med dig
– det bliver bare så meget bred
ymer!
Foto: Fra arkivet, revy i Avedøre Kirke

SPIL MED I KIRKENS
JUBILÆUMSREVY
Til kirkens jubilæumsfest den
17. november kunne det være
herligt med en jubilæumsrevy.
Vi er nogle stykker, der så småt
er gået i gang med at tænke på
ideer til små sketchés og sange,
som kan give et indtryk af kirkens 40 års historie.
Vil du være med, er du mere
end velkommen. Vi har brug for
mange til at optræde, synge,
danse eller sminke og lave lettere
kostumer.
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Meld dig hos Kirkekulturmedarbejder Rikke (21 16 27 76) hur-

Avedøre kirke 40 år

tigst muligt, så vi kan komme i
gang. Det skal nok blive festligt!

FESTLIG GUDSTJENESTE
Jubilæumsgudstjeneste
søndag den 3. december
Kirken bliver 40 år den første
søndag i advent 2017.
Det skal naturligvis fejres med
en ganske særlig gudstjeneste.
Vi kan ikke afsløre så meget endnu, men et er sikkert, alle kirkens
præster kommer til at deltage.
Der vil helt sikkert også efter
gudstjenesten være en reception
på allerbedste vis, hvor alle vil
være velkomne.
Mere vil blive afsløret i næste
nummer af kirkebladet, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen!
KIRKETÅRNET SKAL
HAVE HALSTØRKLÆDE PÅ!
I anledning af kirkens 40 års jubilæum skal vi give kirketårnet
halstørklæde på.
Vi har sat os som mål at få strikket et kæmpe langt halstørklæde, som kan nå hele vejen rundt
om kirketårnet. Ideen er, at alle
der har lyst kan strikke så meget, som de nu orker til et stort
fælles halstørklæde. Det skal op
at pynte på tårnet til jubilæet
søndag den 3. december.

Strik løs
Mange er allerede i gang med at
strikke, bl.a. kirkens strikke- og
sygruppe, og vi vil opfordre alle
i Avedøre til at strikke så mange pinde som muligt. Har du lyst,
skal du strikke så strikketøjet er
50 cm. bredt med tykt garn og
tykke pinde. Du kan hente garn
og strikkepinde i kirken eller
komme ned og strikke i kirken,
fx tirsdage kl. 10-12, hvor strikkeog sygruppen er i gang. Der er
altid kaffe på kanden.

Har du spørgsmål kan du ringe
til Inge Lund (21 16 26 55) eller
Karin Bech (21 16 28 42)

BIRGITTE SENDER VARM JUBILÆUMSHILSEN
Vores præst på barsel, Birgitte Jeppesen, sender en hilsen
til alle i Avedøre Kirke - også i
anledning af vores 40 års jubilæum.
Lige nu er Birgitte mor på mere
end fuld tid. Hende lille datter
Esther er nu blevet 4 måneder og
skal døbes i kirken i september.
Birgitte og hendes mand Elias
har også en ”stor” datter Dagmar på 2 år. Hun har uheldigvis

brækket benet, så der er nok at
tage sig af derhjemme.
Birgitte nyder at kunne være der
for sine børn, men glæder sig
også rigtig meget til at komme
tilbage til Avedøre Kirke. ”Det
bliver nu godt også at få noget
andet at rive i, og ikke mindst at
mødes med alle de dejlige mennesker i kirken,” siger Birgitte.
Birgitte Jeppesen holder barsel
frem til årsskiftet.

Avedøre kirke 40 år
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ILDSJÆL GENNEM 40 ÅR
hun da også være med til! Prebens første kontakt med Avedøre
Kirke var altså spejderarbejdet.

Af Ida Kongsbak

Preben Zenth –
aktiv fra kirkens
start og trofast mod
den hele livet!
Preben flyttede med sin kone Lilly og deres lille søn Helge, ind
i Avedøre Stationsby 1. april
1974. Familien kom fra Vesterbro og ville gerne have at deres
børn skulle vokse op med lys og
luft omkring sig. De var rundt
for at se forskellige nye bebyggelser, men deres valg faldt på
Avedøre, hvor de fik en stor lejlighed i Karetmagerporten, og
dér har Preben boet siden!

Kirkens indvielse
Preben husker tydeligt 1. søndag i advent 1977. Familien var
hjemme i lejligheden, som ligger
ud til hovedstien. Pludseligt ser
de et stort optog med biskop og
præster i fuld ornat. De medbringer bibel og kirkens hellige
kar – altså dåbsfad og vinkande
og skålen til oblater. Preben og
Lilli var hurtigt nede og nåede at
være med på det sidste stykke i
optoget og måtte så nøjes med
en ståplads i den stopfyldte kirke!
Preben som julemand og
meget mere
I 1981 blev Preben overtalt til
at gå i menighedsrådet. Og som
han siger, han har aldrig været

kasserer eller kirkeværge, men
alle andre poster har han haft!
Han har både været præst og
julemand og næstformand i menighedsrådet og formand for en
kortere bemærkning!
Julemand var han ved en julegudstjeneste. Præsten, Paul
Kühle, havde fået alle børn op at
sidde foran, og så kommer julemanden ind. ”Nej, se”, siger Paul
” Hvem er det, der kommer nu?”
Alle børn vender sig: ”Det er jo
spejder Preben” råber børnene
glade! Jeg véd ikke, hvordan
Paul fik den juleprædiken reddet
hjem! Men en dame blev stødt
– julemanden hører ikke med i
juleevangeliet!!
Præst har Preben spillet i en af
kirkens revyer for mange år siden!

De første år i Avedøre løste familien sognebånd til Eliaskirken,
hvor Preben var døbt og konfirmeret og aktiv med i ungdomsarbejdet. Så de to store
drenge, Helge og Steffen blev
døbt dér.
Starter spejdergruppe op
Allerede inden Avedøre Kirke
blev indviet i 27. nov. 1977, blev
Preben inviteret til et møde om
at starte en KFUM spejdergruppe i Avedøre. Da Preben tidligere havde været spejder, var
det oplagt for ham at gå med.
Det første spejdermøde blev afholdt d. 3. april 78. Da kom der
25 børn, bla. Bo Løvgren – som
stadigvæk er spejder, nu leder, i
Avedøre. Ugen efter kom der 40
børn! Hjemme hos Lilly fik Preben besked på, at nu måtte han
finde en barnepige, for det ville
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Foto: Preben Zenth og Ida Kongsbak
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Positive menighedsråd
Preben har med glæde været
med i menighedsrådet i over 30
år! Avedøre Kirke skylder ham
en stor tak for hans engagement
og trofasthed gennem så mange
år! Jeg spurgte, om han huskede
konflikter eller store problemer
i menighedsrådet. Men det er
ikke det, Preben husker, og han
fortæller, at han altid havde den
holdning, som også den tidligere formand Johannes Sørensen
havde, at når præster eller personale eller andre havde en god
ide, så spurgte man: ”Har du
folk som er interesseret i at bakke op og være med?”. Og hvis
der var det, så blev de bakket op
fra menighedsrådet!
Og Avedøre kirke har altid boblet
af mange forskellige skøre eller
mindre skøre ideer!

Foto: Avedøre Kirke er næsten færdigbygget i april 1977. Festligt optog ved kirkens
indvielse. Juletræsfest i 1979. 2 års jubilæumsfest i 1979.

Avedøre Kirke – en stor del af
Prebens liv
For mange er det de festlige revyer som huskes. Preben husker
også de dejlige kirkefestivaller
og festlige indslag ved høstfesten. Og børnegudstjenester og
festgudstjenester og almindelige
søndagsgudstjenester.
Preben har i mange år trofast
passet sit kirkebænke-hverv!
Endelig har Avedøre kirke været
ramme om mange store begivenheder i familiens liv. Den yngste
dreng Asger er døbt i kirken og
alle tre sønner konfirmeret. Prebens gamle mor, som døde som
97 årig er bisat i kirken og familien sagde i 2010 farvel til Lilly,
Prebens kone gennem 39 år.
STOR TAK til Preben for mange
års virke i Avedøre kirke! Og Peben sender et stort TIL LYKKE til
Avedøre Kirke!

Avedøre kirke 40 år
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LITTERATURKREDSEN
Ny sæson i litteraturkredsen begynder
d. 14. sep. kl. 17.00 i
menighedssalen!
Ellers mødes vi kl.
17 i mødelokale 2.
Litteraturkredsen er åben for nye
deltagere. Ida Kongsbak skaffer
bøgerne hjem fra biblioteket. I
september modtager man den
bog, vi skal tale om i oktober. Og
så fremdeles!!
Vi begynder med at se en film!

EFTERÅRETS PROGRAM
14. september:
Kongens valg (film)
Norsk film med Jesper Christensen i hovedrollen som kongen!
Den tyske hær ankommer til
Norge den 9. april 1940. Tyskland vil besætte Norge, som de
succesfuldt gør med Danmark,
men den norske modstand er
stor. Haakon og Prins Olav bliver
tilbage i landet, hvor de må tage
en afgørende beslutning. Skal de
konfrontere fjenden eller overgive sig betingelsesløst?
12. oktober:
Anne-Cathrine Riebnitzsky:
Orkan-sæson og stilheden
Hovedpersonen i bogen er præsten Monica, som vi følger i hendes præstearbejde og på en rejse
til Guatemala.
Masser af personer og temaer
belyses i bogen - temaer som
tro, tilgivelse, sorg, retfærdighed
og selvtægt! Og så synes jeg at
Riebnitzsky giver en fin skildring
af en moderne præst!!!
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Foto: Ida Kongsbak læser Merete Pryds Helles Folkets Skønhed

9. november:
Lisbeth Smedegaard Andersen:
Det begyndte med jomfru
Sørensen
"En varm og levende beskrivelse af 200 års kvindeliv med udgangspunkt i kvinderne i forfatterens egen slægt.
Tankevækkende,
engagerende
og meget mere end en slægtshistorie."
14. december:
Aydin Soei:
Forsoning
Forsoning er en helt igennem
autentisk biografisk-dokumentarisk fortælling. Aydin Soei’s familie flygter fra Iran af politiske
grunde. De kommer til Danmark i
1986 og kommer til at bo i Avedøre de første år i Danmark. Soei
fortæller forældrenes historie, og
han fortæller om sin opvækst og
ungdom i Danmark.
En bog der er god at få forstand
af. Hvorfor flygter man? og hvordan kan det være at vokse op
som ”fremmede” i et land.

10. januar:
Merete Pryds Helle:
Folkets skønhed
Folkets skønhed er også en
slægtshistorie. Helle skriver om
sine egen opvækst og om hendes
forældres historie på Syd Langeland.
Det er en meget barsk bog, men
også meget smuk med fine skildringer af både natur og mennesker. Merethe fik Boghandlernes
pris: De gyldne laurbær for bogen i 2016!

SEPTEMBER KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
Dato

Tidspunkt & aktivitet

Lør. Den 2.

10.00 Høstfest med aktiviteter i kirken

Søn. den 3.

10.30 Høstgudstjeneste ved Christina Seersholm

Man. den 4.

10.00 Boblerne. Tur til Frederiksberg slot

Tir. den 5.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen

Ons. den 6.

14.00 Venskabskredsen, 14.00 Sorggruppen,
14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor 19.00 Avedørekoret

Tor. den 7.

10.30 Babysalmesang, 17.00 Konfirmandintrogudstjeneste

Søn. den 10.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Man. den 11.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tir. den 12.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 16.00 Gruppekontaktmøde,
19.00 Menighedsrådsmøde

Ons. den 13.

14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Tor. den 14.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave,
17.00 Litteraturkreds med film

Fre. den 15.

20.00 Natkirke i Byparken

Søn. den 17.

10.30 Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

Man. den 18.

10.00 Boblerne med foredrag

Tir. den 19.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 19.00 Kælderen

Ons. den 20.

14.00 Venskabskredsen, 14.00 Sorggruppen,
14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Tor. den 21.

10.00 Engelsk konversation,10.30 babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Søn. den 24.

10.30 Højmesse ved Ida Kongsbak, 16.00 klassisk koncert ved Wents Reinbergs

Man. den 25.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tir. den 26.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 19.00 Studiekreds

Ons. den 27.

15.00 Børnekoret, 17.00 Gud og Lasagne

Tor. den 28.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

STUDIEKREDS
Studiekredsen gør klar til efteråret. Efter et helt år at have
gransket Luthers skrifter er vi
klar til at kigge lidt bredere ud.
Derfor har vi besluttet, at de tre
gange vi mødes i efteråret, skal
vi se nærmere på Luthers kone
Katharina von Bora, se på reformationens
”virkningshistorie”,
hvad førte det egentlig til, og til
sidst har reformationen mon haft

indflydelse på vores moral?
Studiekredsen fungerer som et
studiefællesskab. Vi har nogle
tekster at gå ud fra, som vi læser
på forhånd, nogen mere grundigt
andre mindre, så mødes vi og
taler sammen om emnet og teksterne. Der bliver også altid tid til
te, kaffe og kage.

Vi mødes om tirsdagen kl. 19.00
– 21.00. I efteråret bliver det:
26. sep., 24. okt. og 28. nov.

Alle er velkomne, også selv om
man ikke har været med før!
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OKTOBER KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
Dato

Tidspunkt & aktivitet

Søn. den 1.

10.30 Højmesse ved Inge Lund, Efter højmessen: Skriftens stemmer

Man. Den 2.

10.00 Boblerne på tur

Tir. den 3.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 19.00 Kælderen

Ons. den 4.

14.00 Venskabskredsen, 14.00 Sorggruppen, 15.00 Børnekor,
19.00 Avedørekoret, 19.00 Filmklub

Tor. den 5.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

Fre. den 6.

17.00 Minikonfirmandovernatning

Søn. den 8.

10.30 Højmesse ved Ida Kongsbak

Man. den 9.

10.00 Morgenrøden

Tirs. Den 10.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 19.00 Menighedsrådsmøde

Ons. den 11.

14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Tor. den 12.

8.30 Konfirmanddag, 17.00 Litteraturkreds

Fre. den 13.

8.30 Konfirmanddag, 18.00 Cafeforeningens efterårsfest

Søn den. 15

10.30 Højmesse ved Christina Seersholm

Man. den 16.

10.00 Boblerne

Tir. den 17.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen

Ons. den 18.

14.00 Venskabskredsen, 14.00 Sorggruppen,
19.00 Avedørekoret

Tor. den 19.

09.30 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Søn. den 22.

10.30 Højmesse ved Ida Kongsbak

Man. den 23.

10.00 Morgenrøden

Tir. den 24.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 19.00 Studiekreds

Ons. den 25.

14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekoret, 19.00 Avedørekoret

Tor. den 26.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

Lør. Den 28.

10.00 Kulturmesse i Avedøre Idrætscenter

Søn. den 29.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Man. den 30.

10.00 Boblerne på udflugt

Tir. den 31

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen

SKRIFTENS STEMMER
At alle kan læse bibelen ind i
deres egen virkelighed, er en af
reformationens fortjenester. Vi
ser det allerbedst, når vi læser
i bibelen sammen med kristne
fra andre kulturer. Derfor kommer der i løbet af efteråret 10
teologer og præster fra 7 lande
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til Danmark under overskriften
”Skriftens stemmer”. Projektet er
et samarbejde mellem Danmission, Bibelselskabet, Kirkefondet
og Dansk Missionsråd. Skriftens
stemmer besøger Avedøre Kirke
søndag den 1. oktober efter højmessen.

NOVEMBER KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
Dato

Tidspunkt & aktivitet

Ons. den 1.

14.00 Venskabskredsen, 14.00 Sorggruppen,
14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret, 19.00 Filmklub

Tor. den 2.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave,
19.00 Filosofisk ungdomssalon

Søn. den 5.

10.30 Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt , 13.00 Menighedsplejens familiebanko

Man. den 6.

10.00 Morgenrøden

Tir. den 7.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 19.00 Kælderen

Ons. den 8.

14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Tor. den 9.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave,
17.00 Litteraturkreds, 19.00 Konfirmandforældreaften

Søn. den 12.

10.30 Højmesse ved Christina Seersholm , 15.00 Syng dansk- arrangement

Man. den 13.

10.00 Boblerne på udflugt

Tir. den 14.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 19.00 Menighedsrådsmøde

Ons. den 15.

14.00 Venskabskredsen, 14.00 Sorggruppen,
14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Tor. den 16.

09.30 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Fre. den 17.

18.00 Jubilæumsfest

Søn. den 19.

10.30 Højmesse ved Inge Lund, 16.00 Koncert med Avedøre Kirkes pigekor

Man. den 20.

10.00 Morgenrøden

Tir. den 21.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen

Ons. den 22.

15.00 Børnekor, 17.00 Gud og Lasagne, 19.00 Avedørekoret

Tor. den 23.

10.30 Babysalmesang

Fre. den 24.

18.00 Cafeforeningens julefrokost

Søn. den 26.

10.30 Højmesse ved Ida Kongsbak, 16.00 Hvad så Luther? Koncert

Man. den 27.

10.00 Boblerne

Tir. den 28.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 19.00 Studiekreds

Ons. den 29.

14.00 Sorggruppen, 14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekor,
19.00 Avedørekoret

Tor. den 30.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

FAMILIEJULEBANKO SØNDAG D. 5. NOVEMBER
Kom til menighedsplejens julebanko for hele familien. Der vil
være gode gevinster, sidegevinster og noget særligt til børnene.
Salget af spilleplader begynder
kl. 13.00. Selve spillet begynder
kl. 14.00.

Kl. 12.00 inden spillet er der mulighed for at købe flæskestegssandwich.
I pausen sælges te/kaffe/sodavand og kage. Overskuddet fra
bankospillet går til uddeling af
julehjælp.
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MENIGHEDSPLEJEN
Hvad er menighedsplejen i Avedøre kirke? og hvad går vi laver?

Af Lene Humle

Menighedsplejen
støtter kirkens sociale
arbejde.
Avedøre kirke har i mange år haft
en menighedspleje. I skrivende
stund har jeg ikke årstallet på,
hvornår den blev stiftet, men
omkring 20-30 år har der været
menighedspleje i Avedøre sogn.
Hvad er formålet
At støtte det sociale kirkelige arbejde i sognet, baseret på det
kristne menneskesyn og respekt
for det enkelte menneskes værd,
med særlig fokus på folk, der af en
eller anden årsag er kommet i en
situation, der er svær at magte.
Hvad laver vi i menighedsplejen?
Meget af vores tid går med at skaffe penge, som blandt andet bruges til julehjælp. Derudover har vi
også brugt penge på udflugter for
familier, hvor pengene har været
meget små, og muligheder for at
give sine børn en ferie eller tur i
sommerferien - f.eks. Bonbon
land- ikke har været til stede. Det
kan også være at give et tilskud
til en sommerlejr, som også kan
være et stort problem for nogle at
hive ud af et lille budget.
Hvordan skaffer vi penge, og
hvordan kan man støtte?
Vi rykker ud til koncerter, som
kirken afholder. Her er det menighedsplejen, der står for salget
af div. traktementer. (Vi har en
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Foto: Der fremstilles juledekorationer til menighedsplejen.

del, der bager kager, og tak skal
I have.) Der bliver afholdt bankospil og et julemarked, hvor der
bliver solgt juledekorationer lavet
af frivillige i sognet, så også tak
til jer, samt juleting der er håndlavet eller indkøbt til formålet af
frivillige. Også en tak her. Der er
blevet afholdt en støttekoncert,
hvor Alf Degnebolig (Sheriffen)
kvit og frit spillede for det gode
formål. Tak Alf. Og tak til jer der
mødte op og støttede.

Her kan man som menighedspleje i hele landet søge råd og vejledning.

I våbenhuset har vi en indsamlingsbøsse, hvor vi gerne modtager en skilling. 2 gange om året
går kollekten til menighedsplejen, så her er der også en mulighed for at støtte.

Der skal vælges mindst 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges fra menighedsrådet og de øvrige på årsmødet. Bestyrelsen konstituerer
sig selv med formand, næstformand og kasserer samt revisor.
Der fremlægges en beretning for
åres gang i menighedsplejen.
Godkendt regnskab fremlægges
på årsmødet.

Der bliver en gang om året sendt
brev ud til vores leverandører, som
kirken gør brug af til forskellige
indkøb, så de også har en mulighed for at støtte. Tak for det. Muligheden får at donere penge via
vores konto er også tilstede, der
kan indbetales til konto nr. 0169
8690-296366. På forhånd tak.
Der har nogle år været behov for
at søge en bevilling fra de Samvirkende Menighedsplejer, som vi
i Avedøre kirkes menighedsråd
har en samarbejdsaftale med.

Hvordan vælges Avedøre kirkes menighedsplejens bestyrelse?
Der afholdes en gang om året et
årsmøde, som er menighedsplejens højeste myndighed. Her har
alle der har stemmeret til menighedsrådsvalget i sognet ret til at
deltage.

Bestyrelsen ser sådan ud:
• Bente Fussing
• Marie Bang
• Birthe Scheil
• Ruth Jørgensen
• Inge Stagsted Lund
Valgt fra Menighedsrådet:
• Irene Sørensen
• Lene Humle
• Karen Margrethe Blichfeldt

KIRKEHØJSKOLEN

Foto: Holdet bag ”Hva´ så Luther?”

Kirkehøjskolen er et rigtig godt sted at få fyldt på af både det sociale og det
intellektuelle. Vi dykker ned i forskellige emner og har tid til en fadøl eller en
sodavand. Højskolen i Hvidovre er et samarbejde mellem de fire kirker, der er
i Hvidovre. Der er gratis adgang og ingen tilmelding.
Kirkehøjskolen i Hvidovre har følgende arrangementer i efteråret:
Foto: Rose Marie Tillisch ved
konfirmandrollespil på volden.

REFORMATION OG FRIHED
Foredrag ved sognepræst i
Strandmarkskirken, Rose Marie Tillisch.

HVA´ SÅ LUTHER?
Uhøjtidelig cabaret og folkelig koncert om Martin Luthers
liv og tanker.

06.09.2017 kl. 19:00 - 21:30
i Magistergården, Hvidovre
Kirke.

Søndag d. 26 nov. 2017 kl.
16:00 - 19:00 i Avedøre Kirke.

Katharina von Bora, der var gift
med Martin Luther, var som så
mange andre nonner, adelskvinder og borgerkvinder, vigtige for
den teologi, der lå bag reformationen.

Koncerten spænder vidt – fra
skillingsviser om Martin Luther og
hans kone Katharina von Boras
liv til rockmusik, fra renæssancemusik til popmusik, fra støjende
protestsange til stille hymner om
korsteologi og treenighed.

Rose Marie, fortæller om Katharina von Bora og nogle af hendes medsøstre, der satte deres
tilværelse på spil i kampen for
frihed.
I pausen serveres fadøl og sodavand. Arrangementet er gratis.

Musikere og sangere ved koncerten er: Peter og Betty Arendt,
Per Vibskov, Anders Matti Pedersen, Christian Arendt og Søren
Andersen.
Arrangementet er gratis.
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SMUK MUSIK I AVEDØRE
"Verden for dine fødder"
En kirkekoncert i Avedøre kirke søndag den 24. september kl.16:00.
Dans: Kirstine Hastrup
Guitar: Nikolaj Rosengreen
Kirkeorgel: Wents Reinbergs

Foto: Kirstine Hastrup optræder

Nikolaj Rosengreen og Kirstine
Hastrup præsenterer "Den danske flamenco," og spiller normalt
koncerter med 2017 Kulturby
projekt "Verden For Dine Fødder," hvor den dansk sangskat
og musikkultur møder sydspansk
flamencokultur.
Til denne koncert sammensmeltes det med kirkeorgel og kirkemusik. Det bliver i godt selskab
med Avedøre kirkes dygtige organist Wents Reinbergs, som
Rosengreen har spillet sammen
med som duo i 1998 i Tarm, som
var Reinbergs tidligere arbejdplads og Rosengreens fødeby.

Foto: Nikolaj Rosengreen optræder

Kirstine Hastrup
Kirstine Hastrup er uddannet
flamencodanser i Madrid og Sevilla, og har boet gentagne gange i Spanien. Hun har danset og
arbejdet med nogle af Spaniens
absolutte bedste flamencokunstnere.
Nikolaj Rosengreen
Nikolaj Rosengreen er uddannet
med folke-musik og verdensmusik. Har komponeret musik
til teater, fjernsyn og dokumentarer. I 2008 var han nomineret
ved Danish World Music Awards,
og i 2014 vandt han årets Reumert for hans musikalske bidrag
til årets bedste børne- og ungdomsforestilling: '4 EVER'. Han
har rejst og optrådt i mange lande bl.a. Ghana, Mali, Sydafrika,
Spanien og Palæstina, samt udgivet albummet "World At Your
Feet".
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AVEDØRE KIMELAUG
Søger nye “svende” m/k. Vil du
være medlem af ét af Danmarks
3 nuværende kimelaug? så har
du chancen NU!
Vi kimer udelukkende ved højtiderne og ved hver kimning er
vi 3 svende... En gang om året
mødes vi i kirken til vor kimelaugsmiddag, som er et hyggeligt samvær over en god bid
mad og drikke.
Her fordeles årets kimninger
(ca. 2-3 stk pr. svend om året).

Har dette vakt din interesse? Så
kontakt oldermanden:
Karin Andersen mobil.: 60 93
81 58, eller mail:
karin.linda.andersen@gmail.com

KIRKE
PIGEKORET SYNGER METAL!
Den 19. november kl.16 afholder
Avedøre Kirkes pigekors sin årlige koncert.
Denne gang bliver stilgenren
hverken pop eller rock, men
ægte metal. Musikken er skrevet
af kirkens organist Wents Reinbergs over digte af den engelske
William Blake. Wents har fået
stor interesse for denne ikoniske
mands univers.
William Blake
William Blake var ikke digter alene.
Han levede fra 1757 til 1827 i London og var en engelsk poet, kunstner, maler og forfatter, eller "ophavsmand og trykker," som han
signerede mange af sine bøger.
Selvom Blakes visuelle kunst og
skrevne poesi nogle gange betragtes adskilt, så fik han dem ofte til at
arbejde sammen i sin kunst for at
skabe et produkt, som på en gang
udfordrede og overflødiggjorde de
normale konventioner for, hvordan
en bog "burde" fremstå. På trods af
hans optagethed af Bibelen og arbejde med at illustrere f.eks. Jobs
Bog, så blev Blakes kærlighed for
kristendommen nuanceret af hans
kritiske holdning til den etablerede
kirke. Dette er direkte i Martin Luthers ånd.
Korpigerne får støtte af guitarvirtuosen Niels Vejlyt og band.
De har tidligere spillet sammen
med pigerne i Avedøre kirke til
koncerter. Niels Vejlyt har undervist i guitar, teori, sammenspil og
hørelære i 25 år. Niels eksperimenterer meget med sin måde at
undervise på. Derudover er han
også studiemusiker og laver også
video-guitarundervisning og har
udgivet diverse cd´er, dvd´er og
bøger. Se evt. mere på:
www.nielsvejlyt.com

SYNG MED ÅLEN
SYNG DANSK MED ÅLEN!
Traditionen tro skal vi synge dansk i kirken i forbindelse med
den landsdækkende Spil dansk uge i november.
I Avedøre Kirke holder vi Syng dansk eftermiddag søndag den
12. november kl. 15 i menighedssalen. Som altid bliver der rig
mulighed for at synge sig gennem Højskolesangbogen akkompagneret af en af vores to dygtige organister. Alle, der kommer,
kan være med til at vælge en sang.
Som noget helt særligt i år har vi fået vores lokale filmmand Peter Aalbæk Jensen fra Zentropa film til at komme og byde op til
sang. Peter Aalbæk, også kaldet Ålen, vil fortælle lidt om, hvorfor han synes, at den danske sangskat er så værdifuld. Og så vil
han naturligvis lægge ud med at synge for på de første sange.
Peter Aalbæk er bl.a. kendt for altid at begynde dagen med en
fællessang i Zentropa.
Ud over at synge den hele eftermiddag, vil der helt sikkert også
være diverse kager at nyde sammen med kaffen.

Foto: Peter Ålbæk takker Kirsten Carlsen for Juledekorationen og giver en pæn
pengegave til fordel for Avedøre Kirkes julehjælp.
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DET ER FOR UNGE
FILOSOFISK UNGDOMSSALON

Livets store spørgsmål
I år starter kirken et nyt projekt
op, som er en mulighed for, at
unge kan mødes og diskutere de
store spørgsmål i livet, uden at vi
nødvendigvis skal finde det store, forkromede svar. Lars Gustav
sørger hver gang for, at der er et
nyt emne, som vi kan grave os
ned i, og salonen henvender sig
til unge i konfirmationsalderen og
opad.
Den filosofiske ungdsomssalon
kommer til at ligge kl. 19-20 den
første torsdag i måneden i oktober, november og december.

KÆLDEREN
Det er ved at være tid til, at kirken igen fyldes med konfirmander, og derfor er det naturligvis
også tid til, at vores ungdomsklub, Kælderen, starter igen.
Kælderen er et ungdomsfællesskab, som mødes i kirkens kælder den tredje tirsdag, hver måned kl. 19-21. Det er fortrinsvis
konfirmander og tidligere konfirmander, som hygger i Kælderen,
men alle er velkomne.

KONFIRMANDOPSTART

Hver gang sørger præsterne og
kirkekulturmedarbejderen
for,
at der er mulighed for at spille
brætspil, bordfodbold og basket,
at man kan være kreativ, høre
musik eller bare slappe af og
være sammen med sine venner.

Det er ved at være tid til konfirmandopstart, og her i kirken
glæder vi os helt enormt meget til at byde de unge mennesker velkomne. I år er der tre
hold konfirmander fra tre skoler:
Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og eliteidrætslinjen fra Engstrandskolen. Inge vil tage hånd
om konfirmanderne fra Avedøre
Skole, mens Lars Gustav tager
sig af konfirmanderne fra Frydenhøjskolen og Engstrandskolen.

FILMKLUBBEN
Igen i år er der filmklub i Avedøre Kirke. Lars Gustav har her
i efteråret allieret sig med tidligere konfirmander, og sammen er de kommet frem til

et program, som rammer alle
knapperne, når det kommer til
moderne actionklassikere. Ligesom sidste år er der efter filmen mulighed for, at man blive
hængende for at diskutere de
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Konfirmanderne starter i uge
37 og fortsætter indtil december med pause i efterårsferien.
Vi starter op igen i uge 8. Konfirmationerne kommer til at ligge d. 27. og 28. april og den 5.
maj. Undervejs er der tre konfirmanddage, en overnatning
og også igen i år et stort konfirmandrollespil, som er lavet i
samarbejde med alle kirkerne i
Rødovre og Hvidovre.

temaer, som filmen tager fat på.
Filmklubben kommer til at ligge kl. 19-21 den første onsdag
i måneden i oktober, november
og december.

DET ER FOR BØRN
SÅ ER BABYSALMESANG I
GANG IGEN EFTER SOMMERFERIEN
Tolv mødre med tolv små babyer fra 6 uger til 7 måneder var
mødt op til den første babysalmesangs-gang efter sommerferien. Der blev sunget igennem
på lige fra ”Sov sødt barnlille”
til ”Jeg har fanget mig en myg.”
Sæbeboblerne svævede og sifontørklæderne viftede, mens babyerne lyttede og så til med store
øjne. Alle forældre med børn fra
0 til 1 år er velkomne hver torsdag kl. 10.30 i kirken til sang og
bevægelse.
Tilmelding er ikke nødvendig. Det
er Rikke Strandgaard og Wents
Reinbergs, der står for løjerne,
og efter sangen drikker vi kaffe
sammen i menighedssalen. Her
kan mødrene få en snak sammen om alt fra amning til vuggestuevalg. En af kirkens præster
gæster også altid kaffen. Det har
ført til mange samtaler bl.a. om
hvorvidt man skal lade sit barn
døbe eller ej.

MINIKONFIRMANDERE I AVEDØRE KIRKE

Går du i 3. klasse kan du gå til
minikonfirmand i kirken.
Forløbet strækker sig over ti
onsdag eftermiddage samt et
forældreorienteringsmøde og
en overnatning i kirken.
Børnene skal høre om bibelhistorier og få dem ind under huden på forskellig vis. Det kan
være en fisketur, når de hører
om Jesus, der gør sine disciple
til menneskefiskere, eller det

kan være at lave deres egne
små teaterstykker over den
barmhjertige samaritaner. Ved
overnatningen i kirken forbereder de deres egen lille andagt
til forældrene, som kommer til
morgenmad dagen efter.
Det bliver denne gang Christina Seersholm og Rikke Strandgaard, som får glæde af alle
børnenes engagement, spørgelyst og nysgerrighed.

GUD OG LASAGNE I AVEDØRE KIRKE
Det er som at have en hånd i
ryggen! - det gør at kærligheden findes mellem mennesker!
- at alle har en værdi! som ikke
kan gøres op i penge! - at vi har
en ånd! - at vi alle er ét! - det
kan være en hjælp, for Gud tager ansvaret!

lege, men skulle der blive tid til
eftertænksomhed, er det en ekstra gevinst!

Disse er tankerne bag efterårets Gud og Lasagne. Vi har
spurgt os selv, hvad det betyder at Gud er hos os, og at Gud
er Gud for alle.

d. 27. september:
”Se jeg er med jer alle dage”

Det er en masse store og fine
ord, og når børnene kommer,
skal vi selvfølgelig mest bare
indtage kirkerummet, synge og

d. 22. november:
”Alle er ét”

Der bliver tre Gud og Lasagne i
løbet af efteråret udover den familievenlige gudstjeneste d. 24.
december.

børn og deres familier, men alle
er velkomne.
Vi begynder med en kort gudstjeneste, derefter spiser vi lasagne og salat sammen.
Maden koster 10 kr. for børn og
20 kr. for voksne, dog max 50
kr. pr. familie.

d. 25. oktober:
Halloween, ”Gud passer på os”

Gud og lasagne er for mindre
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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 tirsdag 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.
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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 Ida Kongsbak,
tlf. 21 16 27 35.
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

Bente
Holm

Bo Stuhr
Svensson

Kirsten
Wichmann

Bo Løvgren
Larsen

Heidi
Lydeking

Morten
Madsen

Celina
Cramer

Paul
Hogg

FOREDRAG OG UDFLUGTER
Boblernes og Venskabskredsens programmer er på gaden!
Nu begynder efterårssæsonen for to af kirkens store grupper,
nemlig Boblerne og Venskabskredsen. Her kan du komme til alverdens spændende foredrag og på mange sjove og hyggelige
udflugter i løbet af efteråret.

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

Boblerne mødes hver anden mandag i lige uger kl. 10.00-12.00. Hver anden gang er det foredrag i
kirken, og hver anden gang er det udflugter. Venskabskredsen mødes første og tredje onsdag i måneden kl. 14.00-16.30, og her er der foredrag eller banko på programmet. Programmerne for begge
foreninger kan du hente i kirken, eller du kan tjekke kirkens hjemmeside, for hvad der foregår.
Boblernes efterår:
Man. den 4. sep.:
Man. den 18. sep.:
Man. den 2. okt.:
Man. den 16. okt.:
Man. den 30. okt.:
Man. den 13. nov.:
Man. den 27. nov.:

Tur til Frederiksborg slot i Hillerød.
Maria-Leonore Christensen fortæller om slumbørn i Uganda.
Tur til Delfin vaskeriet i Kastrup.
Ida Kongsbak fortæller om folkekirken?
Tur til Københavns Domkirke og Domkirkemuseet.
Tur til Sko-museet i Hellerup.
Syng julen ind m. pianist Bent Mortensen.

Venskabskredsens
Ons. den 6. sep.:
Ons. den 20. sep.:
Ons. den 4. okt.:
Ons. den 18. okt.:
Ons. den 1. nov.:
Ons. den 15. nov.:
Ons. den 6. dec.:

efterår:
Lars Gustav Lindhardt fortæller om venskab.
Per Spillemand underholder.
Banko.
Kofoeds skole fortæller.
Banko.
Marie Bang fortæller om unge i Afrika.
Julemiddag med underholdning.

Boblerne
Program

2017-2018
Avedøre Kirke • Trædrejerporten 6
• 2650 Hvidovre

VENSKABSKREDSEN

2017-18

Avedøre Kirke
Trædrejerporten 6
2650 Hvidovre

Avedøre Kirke
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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
KLUBAFTEN
6. September kl. 18.00
• En snak om løst og fast.
• Menuen er også denne
gang stegt flæsk.

EFTERÅTSFEST
13. OKTOBER kl. 18.00
• Aftenen holdes i overtroens
og uhyggens tegn. Dans og
musik.

Billetter kan købes i caféen.
• 75 kr.
• Kun for medlemmer.

Billetter kan købes i caféen.
• 120 kr. for medlemmer.
• 150 kr. for ikke-medlemmer.

FRA AVEDØRE TIL
CAMBODJA

Fire engagerede unge er nye
globale fortællere ved Danmissions Konfirmand Aktion. De er
netop rejst til Cambodja og skal
her møde lokale unge og følge
Danmissions vigtige arbejde
med kirkeudvikling, dialog og
fattigdomsbekæmpelse.
En af de fire er ”vores egen”
Astrid Stagsted Lund fra Avedøre. I næste nummer af kirkebladet vil Astrid fortælle om
sine oplevelser i Cambodja, og
hvordan hun som global fortæller kan være med til at inspirere unge danske konfirmander.
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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 26 71

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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SKOLE & KIRKE I AVEDØRE
Af Anne-Birgitte Zoëga

Folkekirkens Skoletjeneste er et tilløbsstykke i Avedøre.
Omkring 900 børn fra skolerne i
Avedøre sogn er i dette skoleår
tilmeldt et projekt fra Folkekirkens Skoletjeneste. De skal bl.a.
deltage i projekter om julen, om
at bruge sine talenter, om fælles
værdier, om TV-serien Skam, og
ikke mindst om Luther og Reformationen. Om det sidste har vi
hele tre projekter; til indskoling,
mellemtrin og udskoling.
Projekter til Reformationsjubilæet
For de mindste udbyder vi et
projekt om, hvilke forandringer
Reformationen førte med sig i
kirkerummet. Det kalder vi ”Kirkerummets brikker”, for her skal
eleverne bl.a. samle puslespil,
der giver dem viden om, hvilke
ting, der findes i et kirkerum og
deres betydning.
For mellemtrinnet udbyder vi til
skoler i hele Danmark det store
landsprojekt ”Re:formation – teser, tro og tvivl”, som 36.000
elever allerede er tilmeldt. Projektet formidler igennem nyproducerede tegnefilm fem overordnede temaer til eleverne: Verden
i 1500-tallet, Luther og Bibelen,
Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark og Fællessang.
Udover de fem nye tegnefilm, får
klasserne også elevbøger med
opgaver og fortælling, plakater
og adgang til projektets hjemmeside. Her findes bl.a. en ny video

Foto: Fra projektet Re:formation - teser, tro og tvivl. Øverst. Fra Per Vers´ musikvideo.
Herunder. Én af projektets fem plakater.

med rapperen Per Vers, der med
inspiration fra Luthers salmer til
projektet har fortolket begrebet
fællessang.
De ældste elever skal deltage
i projektet Gud, Luther og velfærdsstat, hvor de bl.a. skal på
et postbaseret rollespil i indre
København, hvor de skal forestille sig at være unge mennesker i
1533, der besøger Vor Frue Kirke,
Universitets fangekælder, gravkapellerne under Skt. Petri Kirke,
Bispegården og Helligåndshuset.
Folkekirkens Skoletjeneste og
det lokale samarbejde
Folkekirkens Skoletjeneste er sat

i verden for at styrke samarbejdet mellem skole og kirke både
lokalt og over sognegrænserne.
Tit indeholder vores projekter
et besøg, hvor klassen kommer
hen i deres lokale kirke og møder præsten, organisten eller kirkekulturmedarbejderen. Men vi
har også et tæt samarbejde med
lokale kulturinstitutioner. I dette
skoleår har klasserne fx mulighed for at komme på Cirkusmuseet, Heerup Museum og Museum Arken.
Vi glæder os til et spændende
nyt skoleår! Hvis du har lyst til at
læse mere om os, kan du finde
os på www.fs-vestegnen.dk.

