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KIRKEN ER ET FÆLLESSKAB
Tænk engang på, hvor mange
mennesker, der med hver deres
indsats bidrager til alle de mange
forskelligartede aktiviteter, der i
årets løb ER Avedøre Kirke. Mange
aktiviteter er cykliske. På forskellige tidspunkter af året foregår
bestemte begivenheder. Og det
gentager sig år efter år. Det giver genkendelighed, forudsigelighed og dermed også en tryghed.
Men små variationer i højmessen
virker så meget desto stærkere,
ligesom helt nye tiltag som f.eks.
”Intro” hurtigt har fundet en meget trofast skare af deltagere.
Når sygdom rammer
fællesskabet
I den forløbne periode har vi været ramt af sygdom blandt personalet. Nogle er heldigvis kommet
tilbage til arbejdet, men andre er
desværre stadig syge. Vi håber
naturligvis, at de snart kommer i
gang igen, og ønsker dem derfor
rigtig god bedring.
I kirken tænker vi først og fremmest på jer og jeres familier. Men
I mangler jo også som en del af

fællesskabet. Heldigvis er det
lykkedes ved en stor og fleksibel
indsats at kompensere de sygdomsramtes fravær. Herved har
fællesskabet vist sin store styrke. Jeg vil derfor takke alle jer,
der på forskellig vis er trådt til og
ydet en ekstra indsats.

Arbejdet i menighedsrådet
Desværre har Ann Kehlet måttet
indse, at fuldtidsarbejde og familie for tiden ikke er foreneligt med
arbejdet i menighedsrådet. Ann
har søgt og fået bevilget afsked.
Vi takker dig for den gode indsats,
som du har ydet i den forløbne
periode. I stedet er indtrådt Jan
Skovby som suppleant. Velkommen! Jan har allerede påtaget sig
jobbet som formand for arbejdsmiljøudvalget. Mange tak for det.
På menighedsrådets vegne vil
jeg takke jer i fællesskabet for
den store indsats og samtidig
ønske alle i kirken en rigtig god
sommer.

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

FESTLIG 2. PINSEDAG
Pinse: Helligånd, fødselsdag og kirke. Den 10. juni fejrer vi 2. Pinsedag i Byparken i Avedøre fra kl. 11.00 sammen med alle Hvidovre kommunes folkekirker.
Pinsen er der, hvor vi fejrer Helligånden og Kirken. Pinsen bliver
ofte betegnet som kirkens fødselsdag, for det var her, at Helligånden kom over disciplene og
gav dem fornyet energi og evner
til at tage ud i verden og forkynde
evangeliet om den opstandene
Kristus. Det særlige ved pinsen
er, at Helligånden lader disciplene tale på en masse nye sprog,
så den kirke de skal grundlægge
ikke er forbeholdt en lille lokal,
eller national skare. Helligåndens
tilstedeværelse indvarsler en
overvindelse af de skel, som vi
mennesker ofte sætter op imellem hinanden. Med Helligånden
skal end ikke forskellige sprog
længere være en forhindring for
at møde ens medmennesker med
tillid og næstekærlighed.
Fælles gudstjeneste
Der er tradition for, at pinsen og
kirkens fællesskab markeres og
fejres med en fælles gudstjeneste 2. pinsedag for folkekirkerne
i Hvidovre Kommune. I år afholdes den fælles gudstjeneste i Byparken i Avedøre kl. 11:00. Her
vil den festlige udendørsgudstjeneste med en masse musik have
fokus på fælleskab og Helligånd,
og der er mulighed for, at vi som
kirke kan mødes på tværs af sognegrænserne.
Køb billig frokost
Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe både mad og
drikke til en billig penge.
Ingen tilmelding
Ingen tilmelding er nødvendig
og alle er meget velkomne. Husk
blot tøj der passer til dagens vejr.
Foto: Fra 2. pinsedag i 2015
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RETRÆTEDAG I KIRKEN
NYHED: Retrætedag i Avedøre Kirke lørdag den 29. juni
Tidspunkt: den 29. juni kl. 10.00 til 16.00
Tema: Den voksnes tilegnelse af dåben: ”Altid allerede elsket” citat
Peter Bastian
Retrætens væsen: Retrætens væsen er, at man gør sig ledig, ledig
for Gud. Du skal derfor indstille dig på denne dag at have afklaret dig
arbejdsmæssigt eller på anden måde at lægge din almindelige hverdag
bag dig, så du med ro i sindet kan holde slukket for både mobil og mails.
Under retræten:
• Gennem samtale og øvelser finder vi vej ind i retrætens tema.
• Dagen foregår i stilhed med gode rammer for individuel tilbagetrækning.
• Vi lægger vægt på det hele menneske, hvor kroppen også er en
vigtig del af det kristne menneskes identitet.
• Undervejs bliver du præsenteret for forskellige redskaber til åndelig fordybelse. Meditativ bøn, vandring i kirkens smukke gårdhave, hjertets opmærksomhed og lectio divina.
• Spisepausen foregår i stilhed.
• Som afslutning på dagen samler vi op og runder af i fællesskab og
overvejer, hvordan vi kan bringe retrætens erfaringer med hjem i
kirkelivet og privavatlivet
Retræteledere:
Karin Bjerg Helmersen, Aske Emil Olsen og Birgitte Jeppesen
Tilmelding:
Senest den 25. juni af hensyn til maden til Birgitte Jeppesen (tlf. 21 16
29 61). Alle er velkomne, også selvom du ikke har prøvet retræte før.

KENDER DU AVEDØRE KIRKES TÆNKEPAUSE?
Hver tirsdag året rundt er der
Tænkepause i kirken kl. 9.15.
Morgengymnastik
Inden tænkepausen mødes de
der har lyst kl. 8.45 til fælles
morgengymnastik.
Tænkepause
Når tænkepausen begynder
samles vi ved lysgloben. Det
er præsterne der på skift leder
Tænkepausen. Inge, Aske eller
Birgitte har en refleksion – måske over én af næste søndags

4

tekster. Dernæst synger vi to salmer, tænder lys i lysgloben og
beder fadervor.
Tænkepausen er en god lille
stund til eftertanke og til at fyldes med livsmod og glæde!
Fælles morgenmad
Efter Tænkepausen er der fælles
morgenmad i Café Hjertetræet.
Det er gratis at deltage dog betales 5 kr. for morgenmaden. Alle
er meget velkomne.

DET ER FOR BØRN
GUD & GRILL I AVEDØRE KIRKE
Den 16. juni kl. 17.00 er der
Gud og Grill i kirken.
Gud og Grill er en festlig version
af de faste familiegudstjenester
Gud og Lasagne. Denne dag er
temaet Pinse og gudstjenesten
foregår udenfor i kirkens gård.
Vi spiser ude, og denne dag er menuen grillmad. Og mon ikke Doktor
Hjertegod kommer forbi og hjælper til med at få styr på pinsen.
Alle børn og voksne er velkomne!
Tilmelding er ikke nødvendig.
Foto: Fra Gud og Grill i 2018

GUD OG LASAGNE
I AVEDØRE KIRKE

Gud og lasagne er gudstjenester, der specielt er tilrettelagt
for familier med mindre børn.
Sognepræst Inge Lund og kirkekulturmedarbejder
Rikke
Strandgaard, organist Karin
Bech og kirkens børnekor står
for gudstjenesterne. Frivillige
ildsjæle står for servering af
maden.
Vi begynder kl. 17.00 med en
kort gudstjeneste og spiser lasagne og salat sammen bagefter.
Hvad koster maden?
Maden koster 10 kr. for børn
og 20 kr. for voksne, dog højst
50 kr. for en familie.
Efterårets Gud og Lasagne:
• Onsdag den 25. september
• Onsdag den 23. oktober
• Onsdag den 27. november
• Juleaften kl. 13.00 er der
børnevenlig juleaftensgudstjeneste

5

SOMMERKIRKE FOR DIG

Foto: Herover, fra galleri Emmaus. Herunder, Orangeriet på Gisselfeld og sommerkirkens festmiddag 2018.

Udflugt, kunst og musik
Har du lyst til udflugt i det grønne, opleve spændende kirkekunst, lytte til dejlig musik, høre
interessante foredrag og spise
god mad i dejligt selskab? Så er
Avedøre kirkes Sommerkirke helt
sikkert noget for dig! Sommerkirken, som er for alle, der har tid og
lyst, ligger i år den 2. og 3. juli.
2. juli - turdag
Tirsdag den 2. juli bliver tur-dag,
hvor vi kører i bus til Haslev. Her
skal vi besøge Haslev Kirke og
høre organist Peter Arendt og sanger Betty Arendt spille og synge.
Så er der frokost og omvisning i
udstillingen med religiøs kunst på
galleri Emmaus. Dagen afsluttes
på Gisselfeld, hvor vi skal høre om
slottes orangeri ”Paradehuset” og
nyde kaffen og kagen der.
3. juli - i kirken
Dagen efter den 3. juli foregår
i Avedøre Kirke. Her kommer
højskolelærer Jørgen Willadsen
og fortæller om Haslevs historie og Indre Missions betydning
for byen. Efter kaffe og kage
i gården skal vi se og høre om
EsbjergEvangeliet. Sidsel Leth
Svensson viser rundt i Erik Hagens lange billedfrise med bibelske fortællinger. Vi slutter dagen
af med middag i Askes have.
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Billetter købes inden den 17. juni hos
kordegn Nathalie Bianco.
Begge dage: 400 kr.
- eller dag 1: 300 kr. og dag 2: 150 kr.
Drikkevarer begge dage er for egen regning.

DEN 2. & 3. JULI

Foto: Herover, udsnit af EsbjergEvangeliet. Heruder, Peter & Betty Arendt samt billeder fra Haslev by.

PROGRAM
TIRSDAG D. 2. JULI
Kl. 09.00:

Afgang med bus fra Avedøre Kirke

Kl. 10.00:

Besøg i Haslev Kirke

		

Peter Arendt og Betty Arendt synger med os

Kl. 12.00:

Frokost på galleri Emmaus i Haslev

Kl. 13.00:

Omvisning på galleri Emmaus

		

Galleri Emmaus udstiller religiøs kunst

Kl. 14.30:

Besøg på Gisselfeldt slot

		

Besøg i haven og omvisning i slottets orangeri
Kaffe og kage i Paradehuset

Kl. 16.30:

Retur med Bus til Avedøre

ONSDAG D. 3. JULI
Kl. 14.00:

Kort tænkepause i Avedøre Kirke

Kl. 14.15:

Foredrag om Haslev by

		

Højskolelærer Jørgen Willadsen fortæller om Haslevs

		

historie og Indre Missions betydning for byen

Kl. 15.30:

Kaffe og kage i gården

Kl. 16.00:

Oplev EsbjergEvangeliet

		

Sidsel Leth Svensson viser rundt i EsbjergEvangeliet,

		

Erik Hagens billedfrise med bibelske fortællinger

Kl. 17.15:

Vi siger farvel i kirken

Kl. 18.00:

Ankomst hos Aske Emil Olsen , Avedøregårdsvej 40

Kl. 18.30:

Middag og kaffe i haven

Kl. 21.30:

Farvel og tak for denne gang
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SOMMERANBEFALINGER
Charlotte Freudendal fra kirkens litteraturgruppe anbefaler gode bøger til
sommerferien
Trilogi om det 20. århundrede

Ken Follets serie på 3 bøger om 1900-tallet:
1.
Giganternes fald
2.
Verdens vinter
3.
På kanten af evigheden
Det er en serie med tykke bøger (ca 1.000 sider/bog),
men de er letlæselige og handler om fem forskellige familier i England, USA og Rusland/Sovjet. Man oplever,
hvordan deres liv udvikler sig i forhold til verdenshistoriens udvikling, som vi jo kender. Derfor er det virkelig
spændende at følge hovedpersonernes liv i forhold til de
historiske facts.
Bøgerne er super læsning, hvis man har masser af tid
og er historisk interesseret – måske opleves historien
anderledes, fordi vi kommer tæt på disse hovedpersoner
og dermed oplevelser, som vi ikke selv har førstehåndskendskab til.
Hvis en serie er for meget,
vil jeg anbefale:

Havets Katedral

Havets Katedral af Ildefonso Falcones
handler om middelalderens Barcelona,
hvor pest, krige, inkvisition og bygningen
af folkets katedral Santa Maria de la Mar
er i fuld gang.
Vi følger Arnau og hans færd fra et liv i
fattigdom til at blive en rig mand og baron. Samtidig følges hans tilknytning til
Havets Katedral og Jomfru Maria, som
han gennem livet søger beskyttelse hos/i.
En beskyttelse som han får brug for, da
han bliver offer for en sammensværgelse,
og hans liv ligger i inkvisitionens hænder.
Det er en spændende fortælling om Barcelonas storhedstid som søfartsby under
indflydelse af religiøs intolerance, krig,
pest, kæmpe klasseforskelle og stræben
opefter.
Det er efter min mening en smuk historie
om frihedstrang og undertrykkelse, venskab, svigt og grænseløs kærlighed.

Forbarm dig

Forbarm dig er en god krimi af Jean-Christophe Grangé. Han er en af de bedste
spændingsforfattere på markedet, og denne roman er bestemt ingen undtagelse.
Voldsomt underholdende, uhyggelig, og
ikke til at lægge fra sig. Han beskæftiger sig med ondskabens væsen i stort
set alle sine bøger, og måske fordi han
er fransk og fordi Frankrig er et katolsk
land, bliver hans fortællinger, efter min
mening, meget smukke.
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JUNI KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Søndag d. 2.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen

Mandag d. 3.

12.00 Morgenrødens sommerfrokost

Tirsdag d. 4.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 5.

10.00 Sygruppen, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 6.

17.30 IN-TRO

Søndag d. 9.

10.30 Pinsegudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 10.

11.00 2. pinsedagsgudstjeneste i Byparken

Tirsdag d. 11.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 12.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 13.

14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave

Fredag d. 14.

18.00 Cafeforeningen ”Oceanien rundt”

Søndag d. 16.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Tirsdag d. 18.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 18.00 Studiekreds

Onsdag d. 19.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Gud og Grill, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 20.

13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Søndag d. 23.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen

Tirsdag d. 25.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 26.

10.00 Sygruppen, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 27.

13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

Lørdag d. 29.

10.00 Heldagsretræte

Søndag d. 30.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

KARIN BECH TALER TIL IN-TRO I JUNI
Tema: Tilgivelse. Kom til IN-TRO I Avedøre Kirke den 6. juni kl. 17.30 til kl 20.00
Er det altid muligt at tilgive?
Karin Bech, som også er organist og meget mere i kirken,
fortæller om, hvordan tilgivelse har været vigtig for hende
i hendes liv, og stiller spørgsmålet om det altid er muligt at
tilgive.
Med Karins beretning og et kort
teologisk oplæg vil vi i fællesskab
blive klogere på tilgivelse. Efterfølgende vil der være samtale
ved caféborde med udgangs-

Foto: IN-TRO i Avedøre Kirke

punkt i spørgsmål om tilgivelse.
Der bliver serveret en let anretning, hvorfor man på forhånd

skal tilmelde sig hos Birgitte
Jeppesen på 21162961.
Maden koster 30 kr.
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JULI KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Tirsdag d. 2.

09.00 Sommerkirke

Onsdag d. 3.

14.00 Sommerkirke

Søndag d. 7.

10.30 Gudstjeneste ved Maja Leonora Skålvold

Tirsdag d. 9.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 10.

10.00 Sygruppen

Fredag d. 12.

17.00 Musik i gården

Søndag d. 14.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen

Tirsdag d. 16.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 17.

10.00 Sygruppen

Søndag d. 21.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen

Tirsdag d. 23.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 24.

10.00 Sygruppen

Søndag d. 28.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Tirsdag d. 30.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 31.

10.00 Sygruppen

SOMMERLEJR 2019

I uge 28 drager vi, KFUM Spejderne i Avedøre, igen afsted mod nye eventyr.
I år kommer vores sommerlejr til at foregå på
Næsby, et af Danmarks største spejdercenter,
der netop i denne uge forvandler sig til en lille
by. Det bliver vildt spændende, og vi glæder os
enormt meget.

Foto: Billede af Næsbycenterets område

Centerlejr er bare fedt, for her er der masser
af andre spejdere fra andre grupper. Spejder er
bare fedest, når vi er mange sammen!
Overvejer du at blive spejder? På side 16
finder du lokale kontaktoplysninger!
Foto: Fællesbillede fra gruppesommerlejren
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AUGUST KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Søndag d. 4

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Tirsdag d. 6.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Torsdag d. 8.

09.00 Udflugt til Sommerland Sjælland,
14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave

Søndag d. 11.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Tirsdag d. 13.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 19.00 Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 15.

13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Søndag d. 18.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 19.

10.00 Boblernes sæsonstart

Tirsdag d. 20.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 21.

14.00 Sorggruppe, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 22.

10.30 Babysalmesang

Fredag d. 23.

17.00 Musik i gården

Søndag d. 25.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen

Mandag d. 26.

10.00 Sangforeningen Morgenrødens sæsonstart

Tirsdag d. 27.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause,
17.00 Orienteringsaften for minikonfirmander

Onsdag d. 28.

10.00 Sygruppen, 17.00 Spejdere

Torsdag d. 29.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

Fredag d. 30.

18.00 Cafeforeningens sensommerfest

Lørdag d. 31.

10.00 Høstfest sammen med Avedøre by

AVEDØRE KIRKE ER TRADITIONEN TRO MED TIL BYENS HØSTFEST
Der er høstfest i Avedøre den 31. august
Som sædvanlig deltager Avedøre Kirke i byens
store høstfest. I år ligger den lørdag den 31.
august, og alle aktiviteter foregår lige udenfor
kirken, nemlig på Folkets plads. Der vil være
underholdning fra scenen, og alle byens klubber
vil have deres boder.
Date en præst
Hvad kirken stiller op med, er endnu en overraskelse, men mon ikke et bud vil være nogle
aktiviteter for børnene, og selvfølgelig ”Date en
præst” i den røde sofa.
Foto: Tidligere Høstfest i Avedøre
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REFLEXET RAP
En reflexeT rap til konfirmanderne fra præsterne:
Kærlighed er stor
Lad os si’e det i kor
Den kommer helt fra Gud
Og brænder aldrig ud
Den lyser gennem dig
Og varmer lige mig

Lys du for verden og den lyser for dig,
skjul ej dit ansigt eller se den anden vej
Det er egentlig bare krydser
som det hele handler om,
Det er korset, der rykker
og kan vende verden om.

Dét Guds lys i dig
Dét Guds lys i mig
Dét Guds lys,
der gør at verden bliver sej sej!

Perfektionisme, ja bare yt med det,
det bliver alt for kedeligt,
Det er fejlene, vi lærer af, og spejler os i.

Fælles omkvæd:
Størst af alt er kærlighed
Den tåler alt og varer ved
Og døden selv må leve med
At størst af alt er kærlighed

Det er dig vi kan li
Med alt hvad du har
Det er dig, der gør en forskel
I en verden som står klar.

Lys du for verden og den lyser for dig,
skjul ej dit ansigt eller se den anden vej
Det er egentlig bare krydser
som det hele handler om,
Det er korset, der rykker
og kan vende verden om.

Dét Guds lys i dig ...

Så kryds det ex
Vær du reflex
Når lyset på dig falder
Og lys du i verden
Dét din næste som der kalder.
Det er dig vi kan li
Med alt hvad du har
Det er dig, der gør en forskel
I en verden som står klar.
Dét Guds lys i dig …
Ingen er perfekt
Selv ikke i en sekt
vend dig ikke om
men ta’ nu bar’ og kom
Du’r en del af Guds plan
og det er netop sagen
bli’ så ikke perpleks
men vær Guds reflex
Dit smil det gør mig glad
Jeg spiser ostemad
For du har stor værdi
Det må jeg lige si’e
Dét Guds lys i dig …

12

Gudslyset i os
Er kærligheden stor
Den tåler alt og håber alt
På denne grønne jord
AMEN!

NYE KONFIRMANDER
STORT TILLYKKE
TIL ALLE
AVEDØRE KIRKES
KONFIRMANDER
Frydenhøjskolen, 17. maj 2019

Frydenhøjskolen, 17. maj 2019

Avedøre Skole, 18. maj 2019

Avedøre Skole, 18. maj 2019

Avedøre Skole, 18. maj 2019
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EN NY DAG

Af Inge Lund

En ny dag
- trussel?
- mulighed?
Det er så forskelligt, hvordan vi
møder det nye - nye dage, nye
mennesker, nye udfordringer, nye
vilkår. Det afhænger af, hvordan
vi har det, og hvilke erfaringer vi
har med nyt. Fører det noget godt
med sig, eller plejer det bare at
gøre det hele meget værre!
Pipi Langstrømpe er nok den allerbedste til at møde nyt, når hun
siger: ”Det har jeg aldrig prøvet
før, så det klarer jeg helt sikkert”
– lyst sind og gå-på-mod.
Men ingen af os er Pippi Langstrømpe, og det er også helt i orden. Vi møder livet og alt det, det
bringer os, forskelligt.
O at jeg tør favne dig
Jacob Knudsen skulle have stået
og set solen stå op ud over havet,
da salmen Se nu stiger solen blev
til. Han gyser ved tanken om, at
han skal kunne turde favne eller
tage imod den skære (rene) dag,
og kalde den alt det bedste, han
ved.
Jacob Knudsen har helt ærefrygt
for det nye, som kommer til ham,
men han takker Gud og tager
imod den nye dag i fulde drag.
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Foto: Altertæppet i Avedøre Kirke viser pinseberetningen

Pinsen
I juni fejrer vi pinse. Man kan
sige, at pinsen er den endelige
afslutning på Jesus’ opgave på
jorden. Derefter er det i første
omgang disciplene, der tager sig
af forkyndelsen af Guds kærlighed. Så man kan også sige, at
pinsen er begyndelsen på disciplenes nye liv uden Jesus.

Pinseberetningen fra Apostlenes
gerninger kapitel 2 i Bibelen begynder med, at disciplene sidder
inden døre i et hus i Jerusalem.
De ved ikke, hvad de skal gøre.
Jesus er taget fra dem på Kristi
Himmelfartsdag, og de frygter
sikkert, at de skal blive korsfæstet ligesom Jesus, fordi de har
været hans tilhængere i tre år.
Med et brag bliver de fyldt af
Guds Helligånd og kan tale alle
mulige sprog og tør gå ud på torvet og får døbt 3.000 mennesker.
Guds stærke hånd
Der sker det samme for disciplene, men på en anden måde end
for Jacob Knudsen. De fyldes ikke
med ærefrygt, men de forstår, at
solen går fra verdens kyst til livets kyst (jf. første og sidste vers
af Se nu stiger solen). De forstår,

at solen står op på ny, at Guds
vilje er, at det mørke i vores liv,
og det der tynger vores sjæl, skal
forsvinde, at Guds stærke hånd
river os mennesker ud af dødens
garn. Og de mærker, hvordan
han gør det. Gud sender sin Helligånd.
Fra verdens kyst til livets kyst
Helligånden løfter os fra verdens
bekymringer og modgang ind i
livet. Helligånden fylder os med
livsmod og håb og får os til at
turde tage imod den nye dag,
om det er at gå ud på torvet og
se det, vi frygter i øjnene, eller
det er at rejse os efter den mest
pinlige hændelse, indrømme vores fejl og bede om tilgivelse, eller det er at lægge sorg og savn
bag os.
At gå fra verdens kyst til livets
kyst er som regel ikke bare ét
skridt, men på vejen fører Guds
stærke hånd os, og han sender
sin Helligånd til os!
Glædelig pinse og glædelig ny
dag!

It's a new dawn
It's a new day
It's a new life for me, ooh
And I'm feeling good

Det er
Det er
Det er
og jeg

Sunget af Nina Simone første gang 1965

Dansk oversættelse

en ny morgenstund
en ny dag
et nyt liv for mig
har det godt

Foto: Solopgang over Semonkong, Lesotho

SE, NU STIGER SOLEN
Nr. 754 i den danske salmebog
Tekst: Jacob Knudsen 1891
Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst!
Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.
Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjælevé,
blot jeg trygt vil sige: din vilje ske!
O, at jeg tør favne dig, skære dag,
kalde dig med navne, min sjæls behag,
alle gode navne, som bedst jeg ved:
Moder, søster, elskte: min kærlighed!

Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.

Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud o du milde Fader, min skaber, Gud!

Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly;
o for sejersjubel, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst!
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KIRKENS GRUPPER
MENIGHEDSPLEJEN

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

SORGGRUPPEN

Mødes onsdag kl. 14-16 i lige uger i
kirken. Kontakt forinden:
Inge Lund, tlf. 21 16 26 55
Kontaktperson: Gitte Lykke
tlf. 29 89 61 24.
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:
Inge Lund, tlf. 21 16 26 55.

BOBLERNE

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

CAFÉFORENINGEN
- HJERTETRÆET

BØRNEKORET

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

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

CAFÉSTYRELSEN

PIGEKORET

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 Ove Wichmann
tlf. 24 87 46 39.
mail: wicok@pc.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.

SPEJDERE
KFUM-SPEJDERNE
AVEDØREGRUPPEN

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

BÆVERLEDERE
SYGRUPPEN FOR KVINDER
FRA HELE VERDEN

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

GRUPPEKONTAKT

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

ULVELEDER

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

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

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

TROPSLEDER

Kontakt: Kirkekulturmedarbejder
Rikke Strandgaard tlf. 21 16 27 76
eller Aske Emil Olsen tlf. 21 16 27 35.
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Heidi Lydeking, tlf. 40 75 84 13,
mail:larsenh30@yahoo.dk.
Trop, (11-18 år) torsdag 18.3020.30.

Koret medvirker ved alle søndagsgudstjenester, 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.
Holder pause for øjeblikket.

MORGENRØDEN

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

LITTERATURKREDSEN

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

STUDIEKREDSEN

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

KONFIRMANDER

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

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

FØLG KIRKEN PÅ
FACEBOOK
www.facebook.com/avedoerekirke

KIRKENS GRUPPER BILLEDGALLERI

Henning
Johansen

Inger
Gosden

Bente
Fussing

Karin
Andersen

Erwin
Varling

Gitte
Lykke

Bo Stuhr
Svensson

Kirsten
Wichmann

Ove
Wichmann

Charlotte
Freudendal

Bo Løvgren
Larsen

Heidi
Lydeking

Paul
Hogg

Morten
Madsen

Hent en gratis
folder i kirken, hvis
du vil vide mere
om kirkens mange
grupper.

Celina
Cramer

Kristendommen
og FN’s 17 verdensmål

Eller klik ind på:
www.avedoerekirke.dk

FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 på FN’s årlige generalforsamling med opbakning fra alle verdens lande. Men hvad kan kristendommen sige om de 17 mål?
FNs verdensmål handler om, at
vi i fællesskab skal løse mange
af de problemer, der er på jorden
inden år 2030. Vi skal fx have
afskaffet sult og ekstrem fattigdom, have stoppet de menneskeskabte klimaforandringer og
mindsket uligheden mellem rig
og fattig. Kort sagt: FN har sat
en fælles kurs mod en bæredygtig fremtid.
De unge kræver handling
Mange i den unge generation er,
med den 16-årige svenske pige
Greta Thunberg som forbillede,
meget bekymrede over klodens
tilstand. De kræver, at de voksne
tager sig sammen og gør noget.

Hvad siger kristendommen?
Folkekirkens
konfirmandcenter
har i den forbindelse lavet et undervisningsmateriale om kristendommen og de 17 verdensmål,
som andre end konfirmander
kan blive klogere af. Til hvert

verdensmål er der fx reflekteret
over en række bibeltekster, og
hvad kristendommen kan sige
mennesker netop her.
Se siden her:
www.konfirmandcenter.dk/
ressourcer/verdensmaal
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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.

ET GODT TILBUD
KLIPPEKORT TIL 11 GANGE DAGENS RET KUN: 500 KR (stor ret)/ 350 KR. (lille ret)

VELKOMMEN TIL FEST I CAFÉFORENINGEN
”OCEANIEN RUNDT”
14. juni kl. 18.00

SENSOMMERFEST
30. august kl. 18.00

•

•

Vi skal smage de store
vine i Oceanien. Hertil får
vi lidt at spise.

Billetter kan købes i caféen
• 90 kr. for medlemmer
• 140 kr. for gæster

18

•

Der serveres en god efterårssmenu
Musik og dans

Billetter kan købes i caféen
• 110 kr. for medlemmer
• 140 kr. for ikke-medlemmer

KONTAKT PERSONALET
PRÆSTER
INGE LUND

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

BIRGITTE JEPPESEN

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

ORGANISTER
WENTS REINBERGS

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

KARIN BECH

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

ASKE EMIL OLSEN

Avedøregårdsvej 40.
Træffes i kirken samt efter aftale.
Fridag mandag.
E-mail: aeo@km.dk, Tlf.: 21 16 27 35

MENIGHEDSRÅDET

KIRKEKULTURMEDARBEJDER
RIKKE STRANDGAARD

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

BO STUHR SVENSSON

Formand
Tlf.: 60 19 35 07 50 84 39 67
E-mail: bostuhr@gmail.com

JETTE MORGENSTJERNE

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

CAFÉ HJERTETRÆET
LAILA ULLMANN

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

ROXANA CHELU

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

KIRKENS KONTOR

SIDSEL LETH SVENSSON
Kommunikationsmedarbejder.
Træffes normalt 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

NATHALIE BIANCO

IRENE SKYHØJ

JAN SUNKE

HANNE BRENNECKE

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

Regnskabsfører

Kirketjener
Tlf.: 30 30 34 27

Kirketjener
Tlf.: 21 16 26 71

Tlf.: 23 74 84 84
E-mail: jasu@avedoere-kirke.dk
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KOM TIL MUSIK I GÅRDEN
Den 12. juli og den 23. august er der Musik i gården i Avedøre Kirkes gård
Af Lene Humle
Husk at sætte kryds i kalenderen
den 12. juli og den 23. august.
Her er der Musik i gården i Avedøre Kirke.

Der vil fra kl. 17.00 være total
hygge med ”vores” trommeslager Brown, som stiller op med
band og søger for musik. Det er
musik, der lægger op til en svingom og en kold øl eller et glas vin,

hertil en flæskestegssandwich
samt kaffe og kage. Det er gratis
at deltage, men salget fra øl, vin
og flæskestegssandwich, kaffe
kage, går til menighedsplejen.
Vi ser frem til at se jer alle.

Foto: Musik i gården

FAMILIEUDFLUGT
TIL SOMMERLAND
SJÆLLAND
Sidste år afholdt Menighedsplejen ved Avedøre Kirke en tur til
Legoland for familier, som ikke
havde andre planer i sommerferien. I år gentages succesen
med en anden destination:
Onsdag d. 7. august har menighedsplejerne i Hvidovre
Kommune inviteret forskellige
børnefamilier med på en tur
til Sommerland Sjælland. Her
sørger menighedsplejerne for
bussen derned, entré og mad.
Familierne skal således blot
møde op og samles om at have
en god dag sammen.

20

Foto: Sommerland Sjælland

Menighedsplejen
Avedøre Kirkes Menighedspleje
er et konkret svar på det kristne
budskab om at tage sig af dem,
som på forskellig vis har brug for
hjælp.

For at skaffe penge til aktiviteterne holdes blandt andet julemarkedet 1. søndag i advent.
Desuden sælger Menighedsplejen mad og drikke ved en række af kirkens arrangementer.

