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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 afleveres til formanden senest onsdag i ugen
inden mødet. Dagsorden og referat kan ses på
hjemmesiden. Bilag kan ses på kirkekontoret.

I skrivende stund er jeg ikke længere formand for Avedøre kirkes
menighedsråd. Faktisk er jeg
ikke engang længere medlem af
menigheden, for da klokken passerede midnat for lidt siden, gik
jeg officielt fra at være medlem
af en menighed på Vestegnen og
til at være præst i en menighed
på Anholt. Det har været en stor
oplevelse og et stort privilegium
at få lov til at lave og være kirke
sammen med alle jer i Avedøre
menighedsråd, og det er sørgeligt, at jeg nu skal drage herfra.
Jeg vil savne jer, selvom jeg også
glæder mig til de udfordringer,
der venter mig forude.
Farvel til Ida
Desværre er jeg ikke den eneste, der forlader Avedøre kirke,
i det to af vore præster stopper.
Vi har længe vidst, at Ida var på
vej på velfortjent otium, selvom
man ikke har kunnet mærke det
på hendes aktivitetsniveau, der
bare synes at stige og stige. Ida
har været en stor og vigtig del af
menigheden i mange år, og hun
vil blive savnet!
Farvel til Lars Gustav
Lidt mere pludseligt og lidt hurtigere står vi også over for at
måtte sige farvel til Lars Gustav.
Lars Gustav har fået stilling som
kirkebogsførende sognepræst i
Frederiksberg Søndre pastorat
og bliver indsat dér 1. søndag i
advent. Det er en meget efter-

tragtet stilling blandt folkekirkens præster, og vi ønsker Lars
Gustav et stort tillykke med stillingen og held og lykke med de
mange nye udfordringer, selvom
vi selvfølgelig også vil savne ham
i Avedøre.
Velkommen tilbage til Birgitte
At to præster forlader en kirke
på kort tid betyder, at der vil ske
store ændringer. For at modarbejde dette har menighedsrådet
derfor besluttet at tilbyde vores
50% præst, Birgitte, den ene
stilling som fuldtidsansat, hvilket
hun har takket ja til. Når hendes
barsel er ovre 1. januar, og boligen på Kærgårdsvej 25 er indflytningsklar, tiltræder Birgitte
derfor den stilling, som Lars Gustav efterlader.
Farvel til Christina
Når Birgitte vender tilbage fra
barsel betyder det desværre, at
vi må sige farvel til Christina, der
har fungeret som vikar for Birgitte. Menighedsrådet vil gerne
sige tak til Christina for det store arbejde, hun har udført for os
i Avedøre, og vi ønsker hende
alt det bedste på hendes videre
færd som præst!
Inge flytter til Ørumvej
For vores sidste tilbageværende
fuldtidspræst, Inge, har menighedsrådet besluttet at flytte Inge
over i boligen på Ørumvej 23, hvor
Ida tidligere boede. Dette er dels

JULETIDEN

Af Lars Gustav Lindhardt

” Juletiden

er over os
og med den følger foruden klejner, gaver,
adventslys og julemusik
naturligvis også juleevangeliet.

Det er den nok mest kendte af
de kristne historier: Fortællingen
om Josef og den gravide Maria,
som ikke kan finde plads på noget herberg og derfor er nødt til
at føde Guds søn i en stald omgivet - ikke af præster og fyrster,
men kreaturer, hyrder og nogle
få astrologer.
Det er som bekendt den fortæl-

ling, som er vores anledning til
at fejre jul, fortællingen om julemiraklet. Hvilket mirakel? Altså,
Gud bliver født som et menneske
og vokser op med alt, hvad det

gjort for at flytte den kirkebogsførende sognepræst over i den
største bolig, som det oprindeligt
var tilfældet, dels er det gjort for
at få Inge geografisk tættere på
kirken, så vi kan få endnu større
glæde af hende.
Vil du med i rådet?
På menighedsfronten sker der
også store ting. Kort efter nytår skal menighedsrådet have
udfyldningsvalg, fordi vi i øjeblikket har tre tomme pladser i
menighedsrådet. Håbet er at få
pladserne udfyldt, og alle der

indebærer af ungdomsforelskelse, influenza, dumme skænderier
med bedste venner og fantastiske
udflugter uden forældreopsyn.
Og det er vel en form for mirakel: At Gud går rundt på jorden
blandt os som én af os. Men det
er ikke det største mirakel, synes
jeg.

Det største mirakel er, at nu ved gør, gør han af kærlighed. Og det
vi, hvem Gud er. Hvis jeg bliver
i tvivl om, hvordan Gud har det
med os, hvad Gud vil med os, så
kan jeg læse i Bibelen om, hvordan Jesus var. Jeg har altså en
direkte beskrivelse af, hvordan
Gud er: Han kan være bange,
han kan være i tvivl, være vred,
karismatisk, klog og overraskende. Og mere end det er han et
menneske, som elsker. I alt,
hvad Jesus gør, så har han kærligheden med: Når han spiser
sammen med onde, syge og udstødte, så gør han det for at gøre
dem til mere, end de er. Når han
skælder ud, så skælder han ud
over, at vi ikke behandler hinanden rigtigt. Når han underviser,
så underviser han os i at være
gode ved andre. Alt, hvad Jesus

er interesserede er derfor velkomne til at kontakte vores kordegn, Nathalie, eller et medlem
af menighedsrådet. Der vil blive
annonceret med datoer for opstillingsmøder og valg, når vi har
modtaget datoerne. Der er kun
ét år tilbage af perioden, så hvis
man er interesseret men ikke vil
forpligte sig i en længere periode, så er det en god måde at få
afprøvet menighedsrådsarbejdet.
Ny konstituering
Sidst har menighedsrådet d.d.
konstitueret sig, som det skal

er vigtigt. For det betyder, at jeg
ikke bare kan læse om, hvordan
Gud er. Jeg kan mærke, hvordan
Gud er. For når jeg elsker, så gør
jeg som Gud. Så gør jeg det, som
Gud er.

Det er ikke altid, at det er nok

for mig at læse om Jesus, for det
er ikke alle de situationer, som jeg
står i, som jeg kan finde svar på
i Bibelen. Men det gør ikke noget. For når jeg bliver i tvivl om,
hvordan Gud ser verden, så skal
jeg bare huske på, hvordan jeg
ser på min kæreste, min familie,
mine venner og min hund. Og når
jeg gør det, så ved jeg også, hvad
Gud vil. Dét er julens mirakel.
Glædelig jul.

gøre årligt. Grundet udfyldningsvalget er det dog en konstituering, der kun varer i få måneder.
Efter udfyldningsvalget skal menighedsrådet nemlig konstituere
sig igen. På det konstituerende
møde blev følgende valgt: Henrik
Birlis blev valgt som formand; Karen Margrethe Trebbien Blichfeldt
blev valgt som næstformand;
Susanne Brixum blev genvalgt
som driftsansvarlig; Hans Bjarne Jørgensen blev genvalgt som
kasserer; og Bo Stuhr Svensson
blev valgt som kontaktperson.
Tillykke til alle med valget.
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JUBILÆUM 3. DECEMBER

Af Ida Kongsbak

” Deltag ved den fest-

lige jubilæumsgudstjeneste den 3. december.
Den 3. december er det første
søndag i advent. Det er samtidigt Avedøre kirkes fødselsdag –
40 år kan vi fejre! Dagen fejres
med en jubilæumsgudstjeneste
kl. 10.30.
40 år er ingen alder for en kirke,
men der er alligevel sket meget i
kirken siden 1977!
Der er meget at fejre
Kirken har fået Café Hjertetræet. Den har fået nyt tag og
kirkerummet er shinet op. Omkring 3000 børn er blevet døbt
i kirken og endnu flere er blevet
konfirmeret. Og vi har også sagt
farvel til over 2000 personer i
kirken i disse år! 14 forskellige
præster har haft fast ansættelse
ved kirken og 10 forskellige menighedsråd, har haft ansvar for
kirken. Utallige mennesker har
været til gudstjenester eller andre arrangementer i kirken.
Der er rigtig meget at fejre, når
kirken runder de 40 år!
Kirken er en del af byen
Det er altid godt ved runde fødselsdage at se tilbage på de år,
der er gået. Hvor kommer vi fra
og hvor er vi på vej hen? Det er
specielt godt for en kirke som
Avedøre kirke. Det var jo tilba-
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ge i 1977 en helt ny kirke i en
helt ny bydel. På de 40 år har
kirken sat mange spor! Mange
spor i menneskers personlige liv.
Men også spor i byens liv. Avedøre kirke er en kirke, som byen
regner med som en medspiller.
Kirken er med, når der holdes
høstfest og er med på den tilbagevendende fritids- og kulturmesse. Kirken er der også for
de dårligst stillede. Ikke så få
mennesker véd, at når det rigtig kniber, så kan de finde hjælp
i kirken. Og en del mennesker
kommer i kirken via Café Hjertetræet. Her kan man få dejlig
mad i en rar atmosfære, sidde
for sig selv eller få en snak med
nogen ved de andre borde.
Der er al mulig grund til at ønske
Avedøre Kirke til lykke og ønske

at Guds velsignelse fortsat vil
hvile på Avedøre kirke
Det sker den 3. december
Dagen – d. 3. dec. fejrer vi med
en stor festgudstjeneste, hvor
vores biskop, Lise-Lotte Rebel,
kommer og prædiker og hvor
alle kirkens præster medvirker.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for en flot reception som Café Hjertetræet står
for! Og festlige taler og sjove
indslag vil blive taget imod med
TAK!
Der bliver også et stort julemarked med mange fine ting – ikke
mindst tæpper og varme trøjer,
huer og vanter. Julemarkedet er
i mødelokale 2. Overskuddet fra
julemarkedet går til julehjælp til
betrængte familier i sognet!

LUCIA BLIVER FEJRET

Af Inge Lund

” Traditionen tro af-

holder Avedøre Kirke
Luciafakkeloptog og
gudstjeneste.

Den stærke Lucia fejres 13.
december klokken 17.00.
Lucia var en stærk kvinde, der
selvom hun havde mulighed for
at leve et ubekymret liv i rigdom
og pragt, valgte leve som kristen
og hjælpe de fattige og gamle.
Sagnet om hende siger, at grunden til at hun gik med en lyskrans
på hovedet, var for at kunne have
begge hænder fri, så hun også
kunne arbejde i de tidlige mørke
morgentimer.
Fakkeloptog i stationsbyen
Vi fejrer og mindes Lucia d. 13.
december med lys. Først mødes
vi i kirkens gård, tænder fakler
og går i optog gennem Stations-

byen. Undervejs stopper vi op
og synger julesalmer. Tilbage i
kirken venter varm kakao, kaffe
og te og boller. Der vil også være
mulighed for at købe luciaengle

til fordel for Danmission. Til sidst
slutter vi af med en stemningsfuld
og flot multimediegudstjeneste,
hvor børnekoret går luciaoptog
og hvor alle sanser kommer i spil!

GØR SAMFUNDET OS SYGE? HVORDAN?
Tankevækkende
foredrag
14. februar i Avedøre Kirke
Anne Lindhardt er uddannet
psykiater, tidligere overlæge,
sektionschef på Psykiatrisk
Center Bispebjerg og nuværende formand for Psykiatrifonden. Derudover er hun gift
med præst og tidligere rektor
for Pastoralseminaret, Mogens
Lindhardt, mor til skuespilleren Thure Lindhardt og tante til

Lars Gustav Lindhardt. Onsdag d.
14. februar holder hun foredrag
om, hvordan samfundet lægger
ekstra pres på vores sind, hvilke
konsekvenser det har, og hvad vi
kan gøre ved det.
Gratis adgang. Alle er velkomne!
Foto: Anne Lindhardt, psykiatrifonden
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FARVEL IDA KONGSBAK

Af Inge Lund

” Ida har været præst i

Avedøre Kirke i lidt mere
end 20 år. Nu er det tid
til at gå på pension og
derfor dette interview.

Vi mødes i kirkens samtaleværelse. Det er lidt underligt, fordi
anledningen er, at Ida skal rejse fra os, men som altid bliver
det hurtigt spændende og rart at
tale med Ida.
Ida fortæller medrivende om sin
tid i kirken og sine tanker om
kirkens liv og vækst.
Plads til at være den man er
Da Ida for 20 år siden havde talt
med præst, Paul Kühle og menighedsrådsformand, Lisbet Munch
om præsteembedet i Avedøre
tænkte hun, ”her bliver jeg de
næste 20 år”. Og det gjorde hun
så! For det bedste ved Avedøre
Kirke, siger Ida er, at hun altid
har følt, der var plads til at være
den hun er. ”Man skal ikke lade
som om. Jeg har altid følt at jeg
kunne være mig selv, at jeg som
præst blev taget imod som det
menneske jeg nu er!”.
I Avedøre er der mange mennesker, det er et stort sogn, som
det tager tid at komme til at lære
at kende. Ida er taknemmelig for
at have været her i 20 år og for
at have fået lov at følge folk. Hun
har været glad for og glædet sig
til hver eneste dag som præst i
Avedøre.

6

Der er rytme i gudstjenesten
Noget af det bedste ved Avedøre
Kirke er gudstjenesterne, som
Ida holder rigtig meget af. ”Det
er ikke mindst pga vores dejlige
pigekor og dygtige organister og
det flow der er i gudstjenesterne! Og ligeså vigtigt er det at
have rigtig gode kolleger, og alle
dem, som kommer i kirken”.
Plads til eksperimenter
Det fine ved Avedøre Kirke er
også at her altid er plads til eksperimenter af forskellig art. Jeg
fornemmer, at alle er åbne og
gerne vil prøve nyt! Ofte har vi
mange bolde i luften. Vi har et
stort flow af mennesker, som
kommer i kirken. Ikke mindst
pga. f.eks. Café Hjertetræet, som
er et fantastisk projekt, men som
jo også kræver åbenhed, samarbejde og masser af planlægning
for at det kan gå fint.
Så har vi God’s Ambassadors
– en afrikansk menighed, som
kommer i kirken søndag eftermiddag og fredag eller lørdag aften samt alle de mange forskellige grupper, som benytter kirken.
Alle grupper og alle aktiviteter
kan godt indimellem gøre, at det
kan føles lidt kaotisk at arbej-

de i Avedøre kirke. Nogle gange
er det svært at få det hele til at
hænge sammen (her er det vist
den daglige leder der taler!)
High Lights fra Idas præstetid
Jeg har altid kun har haft gode
kolleger. Og det har været så
stort, at vi som præster, som en
selvfølge er med ved hinandens
gudstjenester. De første år var
jeg virkelig rørt over det – efterhånden blev det mere en selvfølge – men alligevel noget jeg
altid har skønnet på!
Så var det rigtig stort, da det i
2010 og 2013 lykkedes at lave
en tur til Tanzania, bl.a. til Karagwe stiftet, hvor jeg boede og
arbejdede fra 1985 til 95! Mine
år i Tanzania var meget vigtige
år for mig – og det var stort at
have mulighed for at dele nogle
af disse erfaringer med kolleger
og venner fra Avedøre.
Ida i Avedøre og Karagwe
Ida fremhæver tre ting, som var
vigtige i Tanzania og som også er
vigtige her i Avedøre. Flexibilitet,
at kunne tage tingene, som de
kommer. Åbenhed for forskellighed, at vi møder mennesker som
de er og der hvor de er. Og diakoni,

TAK FOR NU KÆRE IDA
at forkyndelse af Guds kærlighed
ikke kun skal gøres med ord, men
med hele den måde vi lever på.
De tre ting fik Ida ind under huden i Tanzania. Hun håber, hun
har kunnet tage dem med videre
i sit liv. OG vi kan vist kun sige at
de sidste 20 år har Avedøre Kirke
nydt godt af det!
Mand, børnebørn og kultur
Fremover er det familien og Hvalsø, hvor Ida og hendes mand
Hans har købt hus, der kommer
til at nyde godt af Idas opmærksomhed. Ida glæder sig til at få
mere tid til familien, til at læse
bøger og til at gå på museer og se
film. Og så vil jeg også gerne lave
en tur til Tanzania. Og jeg håber
at Hans og jeg skal på en stor tur
til Nordkap til sommer. Det har vi
talt om, siden vi blev gift for 20 år
siden, at det skal vi, når vi går på
pension!
Der er ingen tvivl om, at der venter mange gode oplevelser og opgaver for Ida som ”emirita”, som
en præstepensionist kaldes. Samtidig vil Ida dog komme til at savne den daglige kontakt med kollegaer, gudstjenesterne og tirsdags
tænkepauserne, de forskellige
møder med mennesker i forbindelse med dåb, gudstjenester på
plejehjemmene, bisættelser osv.
Mangfoldigt arbejde
Det er virkelig et mangfoldigt arbejde at være præst, hvor man
får så mange gode møder og
samtaler med mennesker. Men
det er ikke kun præsterne der
trækker arbejdet. Det er utroligt vigtigt at have et godt menighedsråd, som er engagerede
i kirkens liv og vækst! Et menighedsråd som vil præster og
hele personale det godt! Jeg har

været utrolig taknemlig for, at i
de 20 år jeg har været præst i
Avedøre kirke, har vi altid haft et
menighedsråd med gode kompetente folk! Lige nu har vi ledige
pladser i rådet, men det ser ud
til at flere gode folk har meldt sig
til at stille op. Det er også rigtig
vigtigt at have et godt personale, som kan arbejde sammen og
som kan arbejde selvstændigt.
Altid vigtigt at mødes med gensidig respekt for hinanden og for
hinandens arbejde.
Optimist på kirkens vegne
Ida forlader ikke kirken som en
gammel gnavpot, der synes alt
var bedre førhen. Hun er optimist
på folkekirkens vegne. For som
hun siger: ”Det bobler med gode
initiativer rundt omkring i mange
kirker! Der er skoletjenesten, babysalmesang,
mini-konfirmand,

Gud og lasagnegudstjenester, pilgrimsvandringer og meget mere.
Jeg véd dog også godt, at kirken er
udfordret, fordi vi står med et stort
traditionstab, og der er sådan set
kun kirken til at arbejde med på at
give kristendommen liv og krop!
Men jeg fornemmer, at der er en
helt anden åbenhed over for kirken i dag, end da jeg startede som
præst for godt 20 år siden. Mange
kendte mennesker står i dag frem
og fortæller om deres kristne tro.
Det tror jeg smitter af på andre
også, så man får mod til at sige, at
man regner kristendommen som
en vigtig del af ens identitet.
At kristendommen er en vigtig
del af Idas identitet, er der vist
ingen tvivl om. Med stor taknemmelighed ønsker vi Guds
velsignelse og alt godt for Ida og
hendes kære. TAK Ida!
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KIRKENS JULEMARKED
Julemarked i december
Traditionen tro holder vi julemarked i kirken igen i år.
1. søndag i advent, nemlig den
3. december, åbner markedet efter gudstjenesten. Denne dag vil
alle varerne være udstillet ovre i
kirkens kontorfløj, da der denne
dag er jubilæumsreception i menighedssalen.
På julemarkedet kan du gøre et
godt køb, hvis du står og mangler
en julegave eller noget fint julepynt.

Det er kirkens Sygruppe, som nu
mest strikker og hækler, der står
for mange af de fine ting. Derudover har en gruppe frivillige i kirken lavet en masse flotte juledekorationer, der ligeledes er til salg.
Udover selve markedet den 3.
dec. vil varerne være udstillet i
kirkens menighedssal i hele december måned, ligesom juledekorationerne vil være at finde og
købe i kirkens gård.
Overskuddet fra julemarkedet
går til menighedsplejen.

SYNG JULEN IND

Torsdag den 7. december kl.
19:00 er der det årlige arrangement: SYNG JULEN IND,
hvor menigheden får mulighed
at synge de dejligste julesange
sammen med Avedørekoret og
Avedøre kirkes pigekor.
Efter sangen er der igen mulighed at købe gløgg og æbleskiver, hvor overskuddet vil gå til
sognets Menighedspleje.
Arrangementet er gratis.
Vel mødt!

TÆNKEPAUSE

JULEFROKOST
D. 19. DECEMBER KL. 12.15

Hver tirsdag året rundt er der
tænkepause i Avedøre Kirke kl.
9.15.
Tænkepausen tager ca. et kvarter og så er der kaffe bagefter!
Tirsdag d. 19. december holdes
tænkepausen kl. 12 og i stedet
for kaffen spiser vi en lille julefrokost, som Café Hjertetræet
serverer! Man kan købe billet for 40 kr. senest fredag d.
15.december!
Ved frokosten skal vi også synge
lidt og måske én af præsterne
læser en lille julehistorie!
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DECEMBER KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
Dato

Tidspunkt & aktivitet

Søn. d. 3. dec.

10.30 Jubilæumsgudstjeneste. Efter gudstjenesten er der en festlig reception.

Tirs. d. 5. dec.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 14.00 Konfirmander, 18.00 Studiekreds,
19.00 Kælderen

Ons. d. 6. dec.

10.00 skolegudstjeneste, 12.00 Venskabskredsens julefrokost,
14.30 Minikonfirmander, 17.00 Minikonfirmandafslutning, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 7. dec.

10.30 Babysalmesang, 19.00 Syng julen ind

Søn. d. 10. dec.

10.30 Højmesse ved Ida Kongsbak

Man. d. 11. dec.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden ønsker hinanden god jul

Tir. d. 12. dec.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppens julefrokost, 10.00: Børnehavejul,
14.00 Konfirmander, 19.00 Menighedsrådsmøde

Ons. d. 13. dec.

10.00: Børnehavejul, 14.00 Sorggruppen, 15.00 Børnekoret,
17.00 Luciafakkeloptog og gudstjeneste, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 14. dec.

09.30 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang, 17.00 Litteraturkreds

Søn. d. 17. dec.

10.30 Højmesse - julens fortællinger ved Inge Lund

Tir. d. 19. dec.

12.00 Tænkepause, 12.15 Tænkepausejulefrokost

Ons. d. 20. dec.

15.00 Børnekoret

Tor. d. 21. dec.

13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

Fre. d. 22. dec.

09.00: Julegudstjeneste med Avedøre Skole

Søn. d. 24. dec.

11.00
12.00
13.00
14.30
16.00
18.00
23.30

Man. d. 25. dec.

10.30 1. juledags gudstjeneste ved Christina Seersholm

Tir. d. 26. dec.

10.30 2. juledagsgudstjeneste ved Inge Lund

Søn. d. 31. dec.

10.30 Højmesse ved Anne-Birgitte Zoega

Julegudstjeneste på Søvangsgården ved Inge Lund
Julegudstjeneste på Torndalshave ved Inge Lund
Familie-Julegudstjeneste ved Christina Seersholm
Julegudstjeneste ved Ida Kongsbak
Julegudstjeneste ved Ida Kongsbak
Juleaften
Julegudstjeneste ved Inge Lund

JULEAFTEN I KIRKEN
Vil du holde juleaften sammen
med andre i Avedøre Kirke i år?
Vi holder rigtig jul med flæskesteg, dans om juletræet og julegaver. Kl. 16 er der gudstjeneste
i kirken og kl. 18 går vi til bords.
Billetterne af 75 kr. for voksne og
25 kr. for børn og kan købes hos
kordegnen inden 18. december.
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JANUAR KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
Dato

Tidspunkt & aktivitet

Man. d. 1. jan.

14.00 Højmesse ved Ida Kongsbak

Ons. d. 3. jan

14.00 Venskabskredsens nytårskur

Fre. d. 5. jan.

18.00 Cafeforeningens nytårskur

Søn. d. 7. jan.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Man. d. 8. jan.

10.00 Boblerne

Tir. d. 9. jan

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 19.00 Kælderen,
19.00 Menighedsrådsmøde

Ons. d. 10. jan.

14.00 Sorggruppen, 15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 11. Jan.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave,
17.00 Litteraturkreds

Søn. d. 14. jan.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Man. d. 15. jan

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tir. d. 16. jan.

9.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 14.30 Minikonfirmander

Ons. d. 17. jan.

14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekoret, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 18. jan.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården, 16.00 Spejdernes juleafslutning

Søn. d. 21. jan.

10.30 Højmesse ved Ida Kongsbak

Man. d. 22. jan.

09.15 Boblerne på tur

Tir. d. 23. jan.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 14.30 Minikonfirmander

Ons. d. 24. jan.

14.00 Sorggruppen, 15.00 Børnekoret, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 25. jan.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenkærshave

Søn. D. 28. Jan

10.30 Højmesse ved Anne-Birgitte Zoega, 14.00 Dåbsjubilæum

Man. d. 29. jan.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tir. d. 30. jan.

09.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 19.00 Studiekreds

Ons. D. 31. jan

14.30 Minikonfirmander, 15.00 Børnekoret, 19.00 Avedørekoret

HUSK BOBLERNES SPÆNDENDE ARRANGEMENTER. ALLE ER VELKOMNE!
BOBLERNE - HISTORIE FRA DET GAMLE AVEDØRE
8. januar kl. 10.00 i Avedøre Kirke

BOBLERNE - TUR TIL FRELSENS HÆRS MUSEUM
22. januar kl. 9.15 ved Avedøre Station (tilmelding til Kirsten Wichmann, tlf. 36 78 01 72.)
BOBLERNE - FOREDRAG OM BOGEN HVERDAGSGLÆDER
5. februar kl. 10.00 i Avedøre Kirke
BOBLERNE - GENERALFORSAMLING OG FOREDRAG
19. februar kl. 10.00 i Avedøre Kirke
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FEBRUAR KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
Dato

Tidspunkt & aktivitet

Tor. d. 1. feb.

10.30 Babysalmesang

Fre. d. 2. feb.

17.00 Konfirmandaften

Søn. d. 4. feb.

10.30 Højmesse ved Inge Lund

Man. d. 5. feb.

10.00 Boblerne

Tir. d. 6. feb.

9.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 14.00 Konfirmander, 19.00 Kælderen

Ons. d. 7. feb.

14.00 Sorggruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekoret,
17.00 Gud og Lasagne, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 8. feb.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave

Søn. d. 11. feb.

10.30 Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Man. d. 12. feb.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tir. d. 13. feb.

9.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 19.00 Menighedsrådsmøde,

Ons. d. 14. feb.

15.00 Børnekor, 19.00 Avedørekoret, 19.30 Foredrag med Anne Lindhardt

Tor. d. 15. feb.

10.00 Engelsk konversation, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Søn. 18. feb.

10.30 Højmesse ved Ida Kongsbak

Man. d. 19. feb.

10.00 Boblerne

Tir. d. 20. feb.

9.15 Tænkepause, 10.00 Sygruppen, 14.00 Konfirmander

Ons. d. 21. feb.

14.00 Sorggruppen, 14.00 Venskabskredsen, 14.30 Minikonfirmander,
15.00 Børnekoret, 17.00 Gud og Lasagne, 19.00 Avedørekoret

Tor. d. 22. feb.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenkærshave

Søn. d. 25. feb.

10.30 Højmesse ved Ida Kongsbak med reception

Man. d. 26. feb.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tir. D. 27. feb.

9.15 Tænkepause

Ons. d. 28. feb.

15.00 Børnekoret, 19.00 Avedørekoret, 14.30 Minikonfirmander

FARVEL TIL IDA
Søndag den 25. februar siger vi
farvel til Ida Kongsbak, som går
på pension.
Ida fejrer gudstjeneste med os kl.
10.30, og efterfølgende er der en
farvelreception i menighedssalen
hvor alle er meget velkomne.
Mød op til en festlig afsked!
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KIMER I KLOKKER

Af Rikke Strandgaard

” Avedøre Kirkes kimelaug er noget ganske
særligt og du kan
være med.

Avedøre Kirke er mere enestående, end vi måske lige til dagligt
går rundt og tror. Vi er faktisk en
af de tre kirker i hele Danmark,
der har et Kimelaug. Udover
Mølholm kirke ved Vejle og
Staby Kirke ved Ringkøbing
bemærker Avedøre Kirke sig
ved at have et velfungerende
kimelaug.

kirketårnet og slår på hver vores
klokke med trækøller. Faktisk er
det ikke bare at slå, vi skal udføre en betimelig, smuk og manuel
kimning”, som der står i vores
Skrå,” fortæller Karin.
Skrå og bøder
Og hvad er så en skrå? må jeg
spørge Karin om. Karin viser mig
et gammelt dokument, som er
laugets skrå. I dag ville vi nok
kalde det formål og regler for kimelauget. Her står også, at hvis
man ikke møder op til kimning
eller det årlige møde, som altid
ligger den 4. tirsdag i den 8. må-

Kimelaug siden 1995
Og hvad er et kimelaug så?
Jeg har talt med vores kimelaugs oldermand Karin Andersen, for at forstå mere
om kimelauget og dets betydning. Karin fortæller, at vi
i kirken fik etableret et kimelaug i 1995, kraftigt bakket op
af Paul Kühle, som var præst
den gang. Kimelaugets opgave er at kime, dvs. slå manuelt på klokkerne, ved særlige
lejligheder.
”Vi føler jo, at vi er med til at
festligholde kirkens højtidelige
stunder,” fortæller Karin.
”Ja, det er faktisk lidt af et ærefuldt job. Vi kimer i 10 min. i
træk inden de særlige gudstjenester, som er: Allehelgensdag,
1. søndag i advent, juleaften, 1.
juledag, Påskedag, Store Bededag og Pinsedag. Vi står oppe i
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ned, skal man ”bøde”. At bøde
kan fx være at synge en sang
foran de andre i lauget. Karin siger, at det dog er lang tid siden,
at nogen har måttet bøde.
I tårnet
Jeg lokker Karin op i tårnet, så
jeg kan tage et billede af hende.
Den er hun straks med på, og siger med et smil, at man jo også

får en del motion af at være kimer. Op og ned af mange trapper
og at slå med to køller i ti minutter i træk, kan også mærkes
på overarmene. Der er en særlig
stemning oppe i tårnet. Her er
koldt og mørkt, og der er noget
helt særligt over at være nær på
de tre store klokker. Karin ifører
sig hjemmevant høreværn, som
hun fortæller er en af de vigtigste
sikkerhedsforanstaltninger, der
følger med jobbet.
Vel nede fra tårnet går vi forbi
Kimelaugets trætavle, udført af
Henning Threms, der hænger i
våbenhuset. Her er alle navne anført som er eller har
været medlemmer af lauget.
Karins blik bliver fanget af
navnet John E., og hun fortæller, at han var en ”farende svend,” som altid havde
sin hund med. Da han var
aktiv i kimelaugets grønne
dage, var lauget i høj grad
en social forening, hvor man
tog sig af hinanden. John
E. fik fx altid madrester fra
årsmødet med hjem til sin
hund.” Til hans begravelse
er faktisk den eneste gang,
hvor vi har kimet ulovligt,”
indrømmer Karin, ”nå ja,
og så var der jo lige til Paul
Kühles
afskedsgudstjeneste…”
Vil du være med?
Karin, som har været oldermand
i godt ti år, slutter af med at sige,
at der sagtens kan være flere
medlemmer i lauget. Så hvis du
er blevet interesseret, kan du
ringe til Karin på 60 93 81 58.
Jeg siger pænt farvel og tak til
Karin Oldermand og tænker, at
så er der måske alligevel håb for
mine mormor-arme……

Kære Avedøre Kirke
Først og fremmest, mange tak.
Tak for tre helt fantastiske år. Da
jeg kom til jer, var jeg en grøn
27-årig knægt, og i dag er jeg en
(lidt) mindre grøn 30-årig. Meget
har ændret sig.
Jeg har lært at prædike kort(ere), jeg har fundet ud af, hvordan et ægte kirkekor lyder, jeg
har fået gode venner, og jeg har
været en del af et stærkt fællesskab. Og så har jeg fundet ud af,
hvad der driver en god kirke: En
god ånd. Hvad mener jeg med
det? Jo et steds ånd er den kultur, som hersker på stedet, den
måde, vi snakker til hinanden, de
mål, som vi sætter sammen for
os, og de kriterier, som vi måler
succes på. Og Avedøre Kirke har
en vidunderlig ånd.
Vi lægger vægt på at snakke både
godt og meget: Tonen er god, og

vi blander os på den bedste måde
i hinandens liv ved at spørge ind,
lytte, dele og more os med hinanden. Vi sætter mennesket i centrum, og i alt, hvad vi gør, minder
vi os selv om, at det skal bringe
folk tættere på sig selv og andre.
Avedøre Kirke er et fællesskab af
og for mennesker.
Når et sted har en god ånd, så
tillader det os at vokse, og når
jeg kigger tilbage, så er jeg vokset meget. Jeg har fået selvtillid
som præst, fordi både præster,
medarbejdere og menighed fra
starten har været gavmilde med
ros, ris og reflektion over det
arbejde, jeg laver. Jeg har fået
(mere) selvtillid som menneske,
fordi jeg overalt i og omkring kirken er blevet mødt med smil og
åbne blikke, mennesker, som vil
fortælle til mig, høre på mig og
grine med mig. Og vigtigst af alt

har jeg fået lys. Masser af lys.
Ikke alle dage har været gode
(sådan er det jo, uanset hvor vi
er), men alle dage har haft mening, fordi de i sidste ende har
handlet om at gøre livet en smule
lysere for andre mennesker. Og
når vi bringer lys til andre, så bliver vores egne liv det lysere, har
jeg erfaret.
Derfor har hver eneste dag (også
de mørke) grundlæggende været
gode dage: Dage, som har lyst op.
Og det lys tager jeg med mig videre. Avedøre Kirkes ånd bor i
mig, og den følger mig, hvor jeg
går, også når jeg tager den lange
vej ind til Frederiksberg. Man kan
tage præsten ud af Avedøre, men
man kan ikke tage Avedøre ud af
præsten. Tak.
Lars Gustav Lindhardt

TAK OG AFSKED FRA VIKARPRÆSTEN
Da jeg for godt et års tid siden
blev valgt ind i menighedsrådet
i Avedøre kirke, var det med forventningen om, at det ikke blev
ret længe. Jeg skulle jo ud og
være præst! Og præst, det blev
jeg! – men jeg blev også i Avedøre som barselsvikar for Birgitte.
Jeg er så utrolig taknemmelig for,

at jeg har fået lov at begynde mit
virke som præst her hos jer.
De seneste 8 måneder har jeg
lært meget og jeg har fået meget
– meget mere end man som ny
præst tør håbe på, når man tager
sine første spæde skridt i den store, tunge uldkjole. For det vil jeg
gerne sige tak til jer alle. Tak for,

at I har taget så godt imod mig
og tak for, at jeg nu, ved årets
udgang, drager ud på nye, endnu
ukendte, eventyr med Avedøreånden i rygsækken. Det har været en sand fornøjelse. Må Guds
lys altid skinne på jer.
Christina Seersholm
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DET ER FOR BØRN & UNGE

E
Æ
K LDER N
Kælderen er åben for alle
unge i Avedøre.
Kælderen, som er vores ungdomsklub i kirken, er en åben
klub for alle unge mellem 14-18
år i Avedøre. Vi holder åbent den
første tirsdag i hver måned kl.
19-21., og der plejer at komme

mellem 10 og 25 unge. Vi hygger
os med brætspil, ”morderleg”,
bordfodbold eller vores spritnye
Airhockey-spil.
Jul i kælderen
Kælderen den 5. december kommer til at stå i julens tegn, da der

KIRKENS KONFIRMANDER
Avedøre Kirke har igen i år en
flok skønne konfirmander. De
kommer hovedsageligt fra Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og
Engstrandsskolen og er fordelt på
tre hold.
Find det livgivende
Konfirmationsforberedelsen går
ud på at finde ind til det, der
er livgivende i kristendommen.
Konfirmanderne mødes i kirken
torsdag eller tirsdag eftermiddag. I februar skal vi også have
en aften i kirken med en tur ind
til natkirken i København.
Stor konfirmandevent
Den. 3. marts er der konfirmandevent for alle konfirmander i Rødovre og Hvidovre. Vi skal først
mødes med konfirmanderne i

14

Grøndalslund kirke og derefter
med alle 400 konfirmander i Avedøre Kirke.
Temaet er det godes og det ondes kamp mod hinanden. Dagen
vil byde på kamptræning, heppekor og dybe tanker om det gode
og det onde.
Dagen munder ud i en kamp mellem det gode og det onde. Når
vi har en vinder, fejrer vi gudstjeneste og til sidst spiser vi helstegt pattegris sammen i gården.
Når vores præst Lars Gustav
Lindhardt holder op i Avedøre vil
vores anden præst
Birgitte Jeppesen
overtage hans
konfirmander.

her vil være mulighed for at lave
lidt julepynt og juleknas.
Kælderen på glatis
Kælderen den 9. januar bliver
en udflugtsdag, hvor vi tager på
skøjtebanen og skøjter sammen.
Kig forbi!
DÅBSJUBILÆUM DEN
28. JANUAR
Søndag d. 28. januar kl. 14.00
inviteres alle børn, som er døbt
i Avedøre Kirke de sidste fire
år (2014, 2015, 2016, 2017)
til dåbsjubilæum. Vi begynder
inde i kirkerummet. Her er der
mulighed for at se døbefonten, hvor man er blevet døbt
– måske også dyppe fingrene i
vandet, og hvor vi vil synge og
lege sammen. Der er en gave
til alle ”jubilarer”. Jubilæet er
tænkt som en mulighed for at
mindes dåben og for at hilse
på den præst, man blev døbt
af. Det er kirkens præster, der
arrangerer jubilæet.
Vil du høre mere om dåbsjubilæet kan du kontakte én af
præsterne Ida Kongsbak eller
Inge Lund.

DET ER FOR BØRN & UNGE
MINIKONFIRMANDER
I FORÅRET
Den 17. januar begynder et nyt
hold minikonfirmander. Det er
børn fra Avedøre skoles tredieklasser. Inden jul afslutter vi et
hold fra Frydenhøjsskolen, som
har været i gang siden august.
Det er altid en fornøjelse at opleve de mange 9-10 årige børn,
der går op i at høre spændende
bibelhistorier og lære om kirkens liv. Vi kommer ind på rigtig
mange og vigtige emner fra dåb
til begravelse, de mest centrale af Jesu lignelser, jul, påske

og pinse. De lærer om emnerne
gennem leg og kreative aktiviteter.
Til foråret vil det være sogne-

præst Birgitte Jeppesen og kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard, der står for løjerne.

GUD & LASAGNE I FORÅRET 2018
I Avedøre Kirke mødes en flok
nysgerrige, sjove børn - fulde
af gå-på-mod til Gud og Lasagne. Først er vi inde i kirkerummet og fejrer gudstjeneste med
sang og leg, bibelfortælling og
nadver. Det tager ca. tre kvarter. Derefter går vi ind i menighedssalen og spiser lasagne
sammen. Gudstjenesten er tilrettelagt for mindre børn, men
de må meget gerne tage hele
deres familie med.
Gud og Lasagne er onsdage kl.
17.00 – ca. 18.30.
I december er der ikke Gud og
Lasagne, men d. 24. er der en
gudstjeneste særligt planlagt
for mindre børn kl. 13.00.
I det nye år lægger Gud og Lasagne ud med at fejre fastelavn
d. 7. februar.
I 2018 er der Gud og Lasagne
den 7. februar, 21. marts, 25.
april, 23. maj og den 20. juni
fejrer vi Gud og Grill.

15

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.

CAFÉFORENINGEN
- HJERTETRÆET

BØRNEKORET

CAFÉSTYRELSEN

PIGEKORET

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.

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.

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

GRUPPEKONTAKT

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

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

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

VENSKABSKREDSEN

LITTERATURKREDSEN

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

SPEJDERE
KFUM-SPEJDERNE
AVEDØREGRUPPEN

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

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.

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

TROPSLEDER
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AVEDØREKORET

MORGENRØDEN

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

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

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

ENGELSK KONVERSATION

BÆVERLEDERE
SYGRUPPEN FOR KVINDER
FRA HELE VERDEN

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.

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

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

KIRKENS GRUPPER BILLEDGALLERI

Henning
Johansen

Inger
Gosden

Bente
Fussing

Karin
Andersen

Bo Stuhr
Svensson

Kirsten
Wichmann

Bo Løvgren
Larsen

Heidi
Lydeking

Paul
Hogg

Morten
Madsen

STUDIEKREDSEN
FORÅR 2018

Celina
Cramer

Erwin
Varling

Bente
Holm

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

JUBILÆUMSFEST MED 70’ER TEMA
FOTOS FRA 17. NOVEMBER 2017

Studiekredsen i Avedøre Kirke
har nu arbejdet sig igennem Søren Kierkegaards, Grundtvigs og
Martin Luthers tanker. Vi ved noget, men nok langt fra alt …..
Snart drager halvdelen af kredsen i Luthers fodspor til Wittenberg og d. 5. december sætter
vi punktum for Luther for en tid
med juleafslutning på Avedøregårdsvej 40. Denne aften vil vi
aftale, hvilke tanker, der skal forstyrre vores i foråret! Så denne
aften vil være god at komme til,
hvis du overvejer at komme med
i studiekredsen – tilmelding nødvendig!
Mødedatoer
Studiekredsen mødes tirsdage kl.
19.00 – 21.00. I foråret er datoerne flg. 30. jan., 13. marts, 10.
april, 8. maj og 12. juni.
Henvendelse til sognepræst Inge
Lund, 21 16 26 55.
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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 frisksmurt 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
NYTÅRSKUR
5. januar kl. 18.00
• Champagne og kransekage
• Lækker tre retters middag
med efterfølgende dans.

GENERALFORSAMLING
8. marts kl. 18.00
• Der serveres 2 stk. smørrebrød og en øl i forbindelse
med generalforsamlingen.

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

Tilmelding i caféen.
• Kun for medlemmer.

GLÆD DIG TIL CAFÉFORENINGENS NYTÅRSKUR

MENU

Champagne og kransekage
Forret
Fiskesymfoni
Hovedret
Oksemørbrad med
Sprøde kartoffelbåde
Bagte tomater
Træstammer (baconbønner)
Ærter
Bearnaisesovs
Dessert
Nøddekurv
Frugt og råcreme
Kaffe og småkager
Øl, vand og vin kan købes
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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

Tilbage fra barselsorlov 1. januar 2018.
E-mail: bj@km.dk, Tlf.: 21 16 29 61

CHRISTINA SEERSHOLM

Vikar frem til 1. januar 2018.
E-mail: cse@km.dk, Tlf.: 21 16 29 61

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
HENRIK BIRLIS

Formand
Tlf.: 23 91 24 09 50 84 39 67
E-mail: hebi@@avedoere-kirke.dk
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GUDSTJENESTER &
JULEARRANGEMENTER 2017
7. DECEMBER
19:00: Syng julen ind
13. DECEMBER
17.00: Luciaoptog og gudstjeneste
17. DECEMBER
10.30: Højmesse, Julens fortællinger ved Inge Lund
21. DECEMBER
13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave
24. DECEMBER
11.00: Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården ved Inge Lund
12.00: Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave ved Inge Lund
13.00: Familie-julegudstjeneste ved Christina Seersholm
14.30: Julegudstjeneste ved Ida Kongsbak
16.00: Julegudstjeneste ved Ida Kongsbak
18:00: Juleaften i kirken
23.30: Midnatsgudstjeneste ved Inge Lund
25. DECEMBER
10:30: Højmesse 1. juledag ved Christina Seersholm
26. DECEMBER
10:30: Højmesse 2. juledag ved Inge Lund
31. DECEMBER
10:30: Højmesse ved Anne-Birgitte Zöega
1. JANUAR
14:00: Nytårsgudstjeneste ved Ida Kongsbak

Avedøre Kirke

