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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.

Far er ikke skuffet
Vi har netop endelig fået at vide,
at biskoppen tager vores ”halve præst” fra os og giver den til
Hvidovre Kirke. En halv stilling
vi har haft siden 2000. Beslutningen har været rigtig længe
undervejs. Allerede sidst i 2017
blev vi adviseret om, at provsten
påtænkte at flytte stillingen. I
mellemtiden har vi flere gange
skrevet og grundigt fremført vores synspunkter og argumenter.
Hvidovre Kirkes præster har angiveligt flere kirkelige handlinger pr.
præst, end vi har. Vi har fremhævet vores præsters store arbejde
med, hvad vi kalder ”kald-handlinger,” dvs. alt der ikke er dåb,
konfirmation, vielse, begravelse
og samtaler med sognebørn.
Min overskrift refererer til, at vi
i menighedsrådet er meget utilfredse med hele processen. Den
oprindelige meddelelse kom lige
på et tidspunkt, hvor vi stod med
en præst pr. 1. december. Sikken en opmuntring. Men vi har
stærkt savnet en åben drøftelse
mellem repræsentanter fra de to
kirker og provsten, således at vi
kunne udveksle vores forskellige synspunkter og drøfte dem i
fællesskab. På den måde vidste
alle på hvilket grundlag en evt.
flytning skulle ske. Der er jo intet modsætningsforhold mellem
de fire kirker i Hvidovre. Tværtimod har vi et godt samarbejde
på mange områder, og til trods
for vores forskelligheder, arbejder

vi jo for den samme sag. Også
på den baggrund er det svært at
holde frustrationerne i ave. Og
nu skal vi så til at finde ud af,
hvilke opgaver der skal prioriteres og dermed også hvilke, vi må
afvikle. Det er jo åbenbart, at de
samme opgaver ikke kan løses
med 15-20 timer færre om ugen!
I denne situation må menighedsrådet være med til at sikre, at
vores præster ikke går ned med
stress.
Visionsdagene 22.-23. februar
Her skal vi arbejde med vision,
målsætninger og konkrete aktiviteter. Noget vi alle har glædet os
til. Den store opgave er derfor nu
ikke at falde hen i mismod, men
nu meget skarpere prioritere
især vore aktiviteter, så vi sikrer
os, at alt hvad vi foretager os er i
overensstemmelse med vision og
målsætninger og vores samlede
ressourcer anvendes på mest effektive måde.
Foråret er på vej
Prøv at se højbedet inde i kirkens gård. Der burde være meget koldt lige nu, men det ved
vintergækkerne og de andre forårsbebudere vist ikke. Sikke en
ukuelighed. Lad os opmuntres af
det, mens vi venter på at
foråret igen kommer og
varmer vores hjerter.

STUDIEKREDSEN LÆSER
LØGSTRUP I FORÅRET
Løgstrup var dansk teolog og filosof. Han var en kortere periode præst på Fyn,
men arbejdede mest som forsker og underviser på Aarhus Universitet. Løgstrup døde i 1981. Studiekredsen læser Løgstrup og du kan være med!
Etik, filosofi og teologi
Det er blevet sagt, at hvor selvrealisering iflg. Kierkegaard kommer af selvfordybelse, kommer
selvrealisering iflg. Løgstrup ved
at glemme sig selv. Løgstrup er
ofte citeret for at have sagt, at
”Den enkelte har aldrig med et
andet menneske at gøre, uden at
han holder noget af dets liv i sin
egen hånd”. Han er også kendt for
at have formuleret de ”suveræne
livsytringer”. Løgstrup arbejdede
i feltet mellem etik, teologi og filosofi. Hans doktordisputats blev
i flere omgange ikke godtaget,
fordi teologerne mente, det var
filosofi og filosofferne mente det
var teologi.

Bliv klogere på livet
Det vil vi ikke gå så meget op i,
men mere prøve sammen at blive klogere på livet og på, hvad
Løgstrup siger om livet.
Vi fortsætter arbejdsformen
med at læse hjemme, mødes og
sammen gennemgå det, vi har
læst. Der vil altid være mulighed for at komme med tanker
og overvejelser, der ikke lige
har med teksten at gøre, men
med emnet. Så skulle man ikke
lige få læst hver gang, er der
stadig noget at komme efter.
Nogle gange deler vi os i mindre
hold, så flere får mulighed for at
sige noget.

Vil du være med?
Studiekredsen er åben for alle
med lyst til at fordybe sig i vigtige
spørgsmål.
I foråret mødes studiekredsen om
tirsdagen kl.
19.00 – 21.00
• d. 19/3
• d. 30/4
• d. 28/5
• d. 18/5
Har du lyst til at høre mere om
studiekredsen, kan du henvende
dig til sognepræst Inge Lund.

IN-TRO

Velkommen til IN-TRO-aftner,
som i foråret byder på synd,
opstandelse og magt.
Aftnerne er for voksne, som holder af samtalen og godt kunne
bruge en brush up på, hvad det
der med kristendom nu engang
er, og hvordan det har noget med
mit liv at gøre.
Kristendommen er ikke noget
som er forbeholdt et lukket rum
søndag formiddag, men en livstydning, som har noget at sige
ind i det, der er vores hverdagsliv. Hvordan? - det åbner vi for en
snak omkring.
Aftnerne er bygget op omkring én
oplægsholder udefra, som har af-
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tenens tema tæt inde på livet. Vi
vil derefter spise suppe sammen,
og en præst vil komme med et
indlæg med bibelske referencer.
Den vigtigste del af aftenen er
herefter, hvor der bliver stillet
ost og rødvin frem og vil være
god tid til en samtale styret af
samtalekort, samt en ordstyrer
ved hvert bord. Aftenen slutter
med godnat-læsning og en aftensang.

Man bedes tilmelde sig til Birgitte
Jeppesen på 21162961 - af hensyn til forplejning og bordkort
.
Mødeaftnerne i foråret er:
• Torsdag den 4. april
kl 17.30 til 20.00: SYND
Peter Aalbæk er gæst
• Torsdag den 2. maj
kl 17.30 til 20.00: MAGT
Helle Adelborg er gæst
• Torsdag den 6. juni
kl 17.30 til 20.00.

3

GUD LØFTER STENEN

Af Birgitte Jeppesen

Vi kan føle os ramt – når vi får
influenza på en ferie, når det regner, og vi er i vores bedste, dyreste og sarteste tøj uden regntøj,
når vi for anden gang får stjålet
vores cykel på stationen, når kagen brænder på lige inden gæsterne kommer, og vi i øvrigt ikke
har været i bad endnu. Og i ærgrelsen kan vi godt tænke, hvorfor
lige mig? Jeg må være født under
en særlig uheldig stjerne. Og så
sparker vi til en sten eller trækker vejret et par gange – kommer op på hesten igen – og kan
se, at livet alligevel går videre og
heller ikke er så slemt endda.
Når livsglæden forsvinder
Men nogle gange bliver vi ramt
så hårdt, at vores liv næsten
knækker af det. Så hårdt at livsglæden helt forsvinder for os.
Og da kan det være det samme
spørgsmål, som trænger sig på.
Hvorfor mig? Sygdom, tab, svigt.
Hvorfor rammer det mig? Hvad
er grunden?
Da jeg var barn, og min lærer
døde af kræft efter kort tids sygdom, var der én af mine klassekammerater, der hurtigt konkluderede, at hun måtte have spist
for meget spegepølse – en forklaring han havde hørt derhjemme, og som mange af os tog til
os, fordi ingen af os anede, hvad
kræft var. Senere er vi heldigvis
blevet klogere på, hvor lidt vi er
kloge på. Men spørgsmålet hvorfor klinger stadig: er det, der
sker mig en straf – fordi jeg ikke

4

gjorde det godt nok i mit liv? Fordi jeg arbejdede for meget, røg,
drak for meget vin, motionerede for lidt, spiste spegepølse …
Spørgsmål som bliver en ekstra
sten i den rygsæk, som i forvejen
er tung at bære rundt på.
Spørgsmålet hvorfor, er der ofte
ikke noget muligt svar på. Hvis der
er et svar, så er det ikke et, vi som
mennesker kan få øje på. Vi kan
blive ramt på måder, som vi aldrig
vil kunne se nogen mening i.
Findes der da nogen mening
med det, der sker os?
I kristendommen lever vi livet efter, at der er en mening – ikke
med alt der sker, men en mening
i det liv, hvor meget ulykkeligt
kan ske. Meningen får vi især
igennem fortællingen om Jesus
liv, død og opstandelse. Det liv
som kulminerer i påskens dramatiske begivenheder.
Gennem Jesu liv får vi en masse
fortællinger, som på forskellige
måder, fortæller os det samme:
At Gud vil os, og vil at vi skal leve
og bære hans kærlighed videre.
Gud ser os, når vi er ramt og står

ved vor side. Og selv når livet her
slutter, skal vi leve med ham.
Påskedag fejrer vi Jesu opstandelse. Vi fejrer med fest og glæde. Men det er ikke den lette
glæde, vi fejrer. Det er glæden
på trods. En glæde som ved Jesu
opstandelse pibler frem og sætter skud også der, hvor vi synes
alt var dødt. Ligesom de tidlige
forårsblomster, som vi allerede
nu kan se spire frem.
Beretningen om Jesu opstandelse giver os grund til at stole på,
at Guds plan ikke er at straffe os
og tynge os nedad, nej Gud løfter
stenen fra os og fortæller os, at
han vil vores liv. At vi kan leve i
opstandelsens lys, som er at leve
i Guds kærlighed og give den videre hver dag.
Påske i Avedøre
I påskeperioden holder vi mange gudstjenester, og de afspejler
forskellige sider af vores liv. Her
i kirken får hver gudstjeneste sin
særlige tone. Læs mere herom
på side 12 og 13.
Glædelig påske!
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Kom med på en både sjov, hyggelig og relevant provsti-studietur til ”Himmelske
Dage” i Herning i Kristi Himmelfartsferien. Det er den 30. maj til 2. juni.

”Vi rykker ud på gaden med arrangementer for kirkelighed, folkelighed og værdier i Danmark.
Det er den danske folkesjæl, der
skal holdes fest for,” siger Henrik
Stubkjær, som er biskop i Viborg
stift, om hvad man kan vente sig
på Himmelske Dage i Herning.
Mød det kirkelige Danmark
Det er 3 dage med kompakt program, hvor man får fingeren på
pulsen, ift. hvad der rører sig
rundt omkring i det kirkelige
og kulturelle landskab. Det bliver en stor folkefest, hvor man
kan opleve foredrag, workshops,
vandringer, debatter, events og
et stort himmelsk show i Jyske
Bank Boxen lørdag aften. Man
har mulighed for at synge med
i Danmarks største gospelkor, at

EMNEDAG OM AFRIKA

- Kristendom og flygtninge i
Afrika
Kirkehøjskolen afholder emnedag lørdag den 23. marts kl.
10-15 i Avedøre Kirke. Kirkehøjskolen er et samarbejde
mellem kirkerne i Hvidovre
kommune.

opleve en undergrundsgudstjeneste i en parkeringskælder, eller en U2 gudstjeneste på torvet,
og så kan man sidde med ved et
750 meter langt kaffebord langs
Hernings gågade blandt meget
meget andet.
Planlægningen har stået på siden
de sidste Himmelske Dage blev
afholdt i København i 2016, og
du kan selv gå på opdagelse i det
mange facetterede program på
www.himmelskedage.dk.
Provstiet arrangerer fælles
tur til Himmelske Dage
Når vi i provstiet tager afsted som
gruppe, er det for at vi altid har
nogle, vi kan opleve og fordøje
med undervejs og også efterfølgende. Det er også en mulighed

Karen Lauterbach, der er lektor
ved Center for Afrikastudier på
Det Teologiske Fakultet, ser på
hvordan kirker, tro og religiøs
praksis spiller en rolle i flygtninges liv i Afrika. Vi skal også høre
om kristne og muslimer i Afrika,
om godt naboskab og terror. Det
er lektor Niels Kastfelt også fra

for at lære hinanden at kende på
kryds og på tværs i provstiet.
I planlægningsgruppen har vi
søgt økonomisk støtte i provstiet, hvor vi håber at få et tilskud
til bustransport og overnatning.
Vi kan afsløre, at overnatning
kommer til at ske på 3- eller 4
sengs stuer, da byen allerede er
godt booket for én-mands værelser. Til gengæld bliver prisen derefter. Velkomstpakken med deltagerhåndbog og adgang til samtlige
arrangementer samt rabatter på
udvalgte spisesteder koster 395
kr. En samlet pris for alt inkl. overnatning og transport kommer. Så
hold øje med opslagstavlerne.
For mere info kan man kontakte
Birgitte Jeppesen, 21162961.

Center for Afrikastudier, der fortæller ud fra sit mangeårige arbejde i det nordlige Nigeria.
Deltagelse i dagen er gratis, og
der er ingen tilmelding. Hvis man
vil deltage i fællesspisningen
mellem foredragene, koster det
50 kr. excl. drikkevarer.
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PÅSKEN KORT OG GODT

Af Aske Emil Olsen

PALMESØNDAG

Hvad skete der:
Jesus og disciplene ankommer til
Jerusalem, hvor den jødiske påskefest pesach netop skal til at begynde. Jesus kommer ridende ind
i Jerusalem på et æsel, hvor folket modtager ham som en konge
og vifter med palmegrene, imens
de råber: ”Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn! Hosianna i det højeste!”. Og det er en del af de udsagn, der lyder hver søndag inden
nadveren indstiftes.
Dagens ord: ’Hosianna’ er hebraisk og betyder ’frels!’.
Det sker i Avedøre Kirke:
Palmesøndag markeres påskens
begyndelse med en familievenlig gudstjeneste kl. 10:30, hvor
også børnekoret vil deltage.

SKÆRTORSDAG

Hvad skete der:
Jesus indstifter om aftenen nadveren under sit sidste måltid
sammen med disciplene. Det er
også her, at Jesu vasker disciplenes fødder.
Efter måltidet bevæger Jesus og
disciplene sig ud i Gethsemane
Have, hvor Jesus fordyber sig
i bøn. Her bliver han arresteret
af romerske soldater, der er blevet ført derhen af disciplen Judas, som har forrådt Jesus for 30
sølvpenge og udpeger ham ved
at give ham et kys. De romerske
soldater fører herefter Jesus for
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FOTO: Passionsspil i Avedøre Kirke, Palmesøndag

det jødiske råd af ypperstepræster og skriftkloge, hvor disciplen, efter at være blevet genkendt som en af Jesu disciple,
fornægter ham tre gange, inden
hanen galer.
Dagens Ord: ’Skær’ betyder ren
og henviser til at Jesus vaskede
disciplenes fødder. ’Nadver’ er et
gammelt ord for måltid.
Det sker i Avedøre Kirke:
Det vil være muligt at deltage i
den årlige påskevandring. Der
er afgang fra Avedøre Kirke kl.
12:00 og vi er tilbage igen ca. kl.
16. Ønsker man at deltage i vandringen, kan man skrive til Aske
på aeo@km.dk.
kl. 17:00 er der gudstjeneste i
kirken.
Kl. 18:00 er der mulighed for at
deltage i spisning i menighedssalen, og billetter hertil kan købes
på kirkekontoret.
Efter endt spisning er der kaffe
og fællessang.

LANGFREDAG

Hvad skete der:
Om morgenen bliver Jesus ført
for Pontius Pilatus, der var det
romerske overhoved i Judæaprovinsen. Her ønsker de jødiske
ypperstepræster af få Jesus henrettet for gudsbespottelse og for
at opildne til oprør ved at kalde
sig selv for jødernes konge.
På denne dag var der tradition for
at løsgive en fange i forbindelse
med den jødiske påskefest. Ypperstepræsterne får folkeskaren
til at bede om at få frigivet en oprører ved navn Barabas i stedet
for Jesus. Og da Pilatus spørger
folkeskaren, hvad de ønsker, at
der skal ske med Jesus, så råber
de: ”Korsfæst ham!” Jesus hånes med tornekroning og slag,
hvorefter den lange vandring til
Golgata begynder.
På Golgata korsfæstes Jesus
imellem røvere, og oppe over
hans hoved fæstnes anklagen
imod ham: Jesus Nazaræren
Jødernes Konge. Imens Jesus

I AVEDØRE KIRKE

FOTO: Passionsspil i Avedøre Kirke, Langfredag

FOTO: Passionsspil i Avedøre Kirke, Langfredag - korsfæstelsen

hænger på korset, håner soldater og forbipasserende ham. Fra
den sjette til den niende time
på dagen falder der mørke over
jorden, og ved den niende time
råber Jesus: ”Min Gud min Gud,
hvorfor har du forladt mig?” –
hvorefter han udånder.

Det sker i Avedøre Kirke:
Kl. 15.00 vil vi gå ind i langfredagsstemningen med en meditativ gudstjeneste, hvor vi blandt
andet vil høre toner fra en stemningsfuld cello.

Soldaterne undres over, at Jesus
allerede er død, og for at være
sikker på at han vitterlig er død,
stikkes han i siden af et spyd.
Efter at de er forvisset om, at
Jesus er død, så udleveres hans
lig til Josef fra Arimatæa, som
svøber Jesu i et ligklæde og begraver ham i en klippegrav. Det
jødiske råd, frygter, at Jesu disciple vil stjæle hans lig, og får
derfor sat vagter ved graven.
Dagens ord: ’INRI’ på mange
krucifikser og mange malerier af
Jesus på korset, vil man kunne
læse bogstaverne INRI, der er
en forkortelse af det latinske Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum,
altså Jesus af Nazerath, Jødernes Konge.

PÅSKEDAG

Hvad skete der:
Påskemorgen går kvinderne ud
til graven med de velduftende
salver og olier, som de traditionen tro har tilberedt. Men da de
kommer ud til graven, er den
store sten, der var sat for, væltet
fra. De finder graven tom, og en
engel viser sig for dem og siger
til dem: ”Hvorfor leder I efter den
levende blandt de døde? Han er
ikke her, han er opstået.” (Luk
24.5-6).
Englen fortæller dem herefter, at
han er gået i forvejen tilbage til
Galilæa, hvor de skal se ham igen.
Det sker i Avedøre Kirke:
Kl. 10.30 vil der være en ekstra
festlig gudstjeneste med trompetmusik.

FOTO: Passionsspil i Avedøre Kirke, Påskesøndag
- opstandelsen og kvinderne ved graven

2. PÅSKEDAG

Hvad skete der:
2. påskedag fortsættes fejringen
af Jesu opstandelse påskedag.
Det sker i Avedøre Kirke: Kl.
Kl. 15.00 Her bliver der opstand
i kirken med stand-up fortællinger fra hverdagslivet og festlig
musik. Her får glæden og livets
sejr lov at skinne fuldt igennem.
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PLADS TIL RO MEDITATIONSGUDSTJENESTER
Kom til meditationsgudstjeneste kl. 17.00 den: 28. marts, 25. april og 23. maj!

FOTO: Medirationsgudstjeneste i Avedøre Kirke

Af Aske Emil Olsen
For halvtreds år siden, ville mange nok have anset meditation som
noget, der ikke havde hjemme
i vor danske folkekirke, men op
igennem kristendommens historie har meditation været en yderst
yndet praksis. I dag er det efterhånden mere reglen end undtagelsen, at der forsøges forskellige
former for meditative gudstjenester ude omkring i landets kirker.
Lyt efter Guds nærvær
Ordet meditation er afledt af det
latinske meditatio, der betyder
at reflektere eller gruble over, og
det er netop, hvad folk har gjort
i kristendommen. De har stoppet
op og forsøgt at give rum og tid
til at mærke og lytte efter Guds
nærvær. Der var ørkenfædrene,
der som eneboere slog sig ned i
ørkenen og levede et liv i streng
askese og i bøn. Sidenhen kom
munkevæsenet, hvor daglig bøn
og meditation over bibeltekster
var en fast del af dagens arbejde. På klostrene var det ikke alle,
der kunne læse, og der var langt
nok bibler til alle. Derfor blev
et bibelstykke læst op så tilpas
mange gange, at alle kunne huske det udenad, og så arbejdede
man videre med dagens daglige
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gøremål med dagens tekst til at
gå og gruble over.
Jesus i ørkenen
I evangelierne hører vi også, at
Jesus nogle gange trækker sig
væk for sig selv for at være alene. Han gør det bl.a. efter han
er blevet døbt. Der vandrer han
ud i ørkenen i fyrre dage og fyrre
nætter, hvor djævlen kommer og
frister ham. Det er ikke svært at
se lighederne imellem denne fortælling og så de moderne meditations- og stilhedsretræter, som
man kan tage på så mange forskellige steder i dag.
Et fokus
Enhver der har prøvet at isolere
sig for at forsøge at fordybe sig
i meditation og give rum til sin
spiritualitet og tro vil opleve udfordringer. Det er nemlig for den
uøvede en uvant situation, og alene det at sidde stille uden noget
til at distrahere en, vil kunne opleves som en voldsom udfordring.
Hvis man sætter sig for sig selv
en stille stund og prøver at tømme sit hoved for alt det, der rører
sig i hverdagen for at kunne samle sine tanker om en enkelt tanke,
så vil man hurtigt kunne opleve

det, som om man ikke fristes af
blot en enkelt djævel, som Jesus
i ørkenen, men snarere at horder
af djævle vælter frem i form af
spørgsmål, overvejelser og nye
tanker: For sidder man overhovedet rigtigt? Har man ikke også
lidt ondt i ryggen? Hvad skal man
have til aftensmad? Hvad nu med
det der, som jeg skulle ordne til i
morgen? Og så videre og så videre. Derfor kan det være godt
at have noget at fokusere på. Og
det er en tilbagevendende ting
ved kristen meditation, at den
ofte har været en meditation over
noget bestemt, hvad end det har
været en passage fra biblen eller
et spørgsmål om tro eller tvivl,
som man har rejst i bøn.
Vi samles om roen
Det er umådelig svært at give
plads til roen, for vi er ofte ikke
trænede til det. I meditationen,
bliver vi lydhør over for noget andet, som ofte kan blive overdøvet
i vores hverdag. Og i de meditative gudstjenester, der samles vi
om roen og stilheden, hvor vi kan
hvile som os selv i Guds nærvær,
for at der dér kan skabes et rum,
hvor det levende ord kan blive
virksomt i os.

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

Tidspunkt & aktivitet

Søndag d. 3.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen

Mandag d. 4.

10.00 Boblerne, 14.00 Konfirmationsforberedelse

Tirsdag d. 5.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander,
18.00 Caféforeningens generalforsamling, 19.00 Kælderen

Onsdag d. 6.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejderne,
19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 7.

10.30 Babysalmesang, 17.30 IN-TRO

Søndag d. 10.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen, 12.00: Landsindsamling

Mandag d. 11.

08.30 Konfirmanddag

Tirsdag d. 12.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander,
19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 13.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejderne, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 14.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave,
17.00 Litteraturkreds

Søndag d. 17.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 18.

14.00 Konfirmationsforberedelse

Tirsdag d. 19.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 10.00 Boblerne på udflugt,
14.30 Minikonfirmander, 19.00 Studiekreds

Onsdag d. 20.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejderne,
17.00, infoaften for kommende konfirmander, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 21.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

Lørdag d. 23.

10.00 Kirkehøjskole om Afrika

Søndag d. 24.

10.30: Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen

Mandag d. 25.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden, 14.00 Konfirmationsforberedelse

Tirsdag d. 26.

8.45 Morgengymnastik, 9.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander,
18.30 Teatertur for konfirmander

Onsdag d. 27.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Gud og Lasagne, 17.00 Spejderne,
19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 28.

10.30 Babysalmesang, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave,
17.00 Meditationsgudstjeneste

Søndag d. 31.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

SANKETUR PÅ VOLDEN MED AVEDØRE KIRKE OG BIBLIOTEKET
I samarbejde med Avedøre Bibliotek afholder kirken lørdag
den 11. maj kl. 10.00 -12.30
en sanketur på volden. Turen
begynder i kirkens gård, hvor
tidligere sognepræst Karin Hel-

mersen fortæller lidt om kirkens
lægeurtelaug. Derefter går turen
til volden, hvor kultursociolog og
naturvejleder Søren Espersen
leder turen og hjælper os med
at finde spændende spiselige ur-

ter og planter i naturen.
Sognepræst
Aske Emil Olsen vil
også sige et par ord
undervejs på turen.
Alle er velkomne!
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APRIL KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Mandag d. 1.

10.00 Boblerne med foredrag, 14.00 Konfirmationsforberedelse,
19.00 Konfirmandaften med forældre

Tirsdag d. 2.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 14.30 Minikonfirmander,
19.00 Kælderen

Onsdag d. 3.

10.00 Sygruppen, 14.00 Venskabskredsen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejderne,
19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 4.

10.30 Babysalmesang, 17.30 IN-TRO

Fredag d. 5.

16.00 Minikonfirmandovernatning og afslutning

Søndag d. 7.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 8.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden, 14.00 Konfirmationsforberedelse

Tirsdag d. 9.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 10.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejderne, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 11.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave,
17.00 Litteraturkreds

Søndag den 14.

10.30 Familievenlig gudstjeneste Palmesøndag ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 15.

10.00 Boblerne på udflugt

Tirsdag d. 16.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 17.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejderne, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 18.

12.00 Påskevandring,
17.00 Skærtorsdagsgudstjeneste ved Aske Emil Olsen med efterfølgende middag

Fredag d. 19.

15.00 Langfredagsgudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Søndag d. 21.

10.30 Gudstjeneste Påskesøndag ved Aske Emil Olsen

Mandag d. 22.

15.00 Gudstjeneste 2. påskedag ved Birgitte Jeppesen

Tirsdag d. 23.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 24.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Gud og Lasagne, 17.00 Spejderne,
19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 25.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave, 17.00 Meditationsgudstjeneste

Søndag d. 28.

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 29.

10.00 Boblerne med foredrag, 14.00 Konfirmationsforberedelse,
19.00 Overhøring med konfirmander

Tirsdag d. 30.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 19.00 Studiekreds

LÆGMANDSGUDSTJENESTE PÅ VOLDEN MED MENIGHEDSRÅDET
Torsdag den 16. maj er der
i forbindelse med Store Bededags aften lægmandsgudstjeneste på volden.
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Vi mødes kl. 19.00 i kirkens gård
og går en lille tur på et par kilometer på Volden i det forhåbentlige gode forårsvejr. Der vil være

refleksioner og salmesang
undervejs og varme hveder
og kaffe og te, når vi er tilbage i kirken.

MAJ KALENDER
DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE
DATO

Tidspunkt & aktivitet

Onsdag. d. 1.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejderne, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 2.

17.30 IN-TRO

Fredag d. 3.

18.00 Cafeforeningens Majfest

Søndag d. 5.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 6.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden, 14.00 Konfirmationsforberedelse

Tirsdag d. 7.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause

Onsdag d. 8.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejderne, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 9.

10.30 Babysalmesang, 14.00 Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave,
17.00 Litteraturkreds

Lørdag d. 11.

10.00 Sanketur på Volden

Søndag d. 12.

10.30 Gudstjeneste ved Aske Emil Olsen

Mandag d. 13.

10.00 Boblerne på udflugt, 14.00 Konfirmationsforberedelse

Tirsdag d. 14.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 19.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 15.

10.00 Sygruppen, 12.00 Venskabskredsen på udflugt, 15.00 Børnekor,
17.00 Spejderne, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 16.

10.00 Engelsk konversation, 10.30 Babysalmesang,
13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården, 19.00 Gudstjeneste på Volden

Fredag d. 17.

11.00 Konfirmation ved Birgitte Jeppesen,
13.00 Konfirmation ved Birgitte Jeppesen

Lørdag d. 18.

11.00 Konfirmation ved Inge Lund, 13.00 Konfirmation ved Inge Lund,
15.00 Konfirmation ved Inge Lund

Søndag d. 19

10.30 Gudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

Mandag d. 20.

10.00 Sangforeningen Morgenrøden

Tirsdag d. 21.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 10.30 Gruppekontaktmøde

Onsdag d. 22.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Gud og Lasagne, 17.00 Spejderne,
19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 23.

10.30 Babysalmesang, 17.00 Meditationsgudstjeneste

Søndag d. 26.

10.30 Gudstjeneste ved Inge Lund

Mandag d. 27.

10.00 Boblernes sommerafslutning

Tirsdag d. 28.

08.45 Morgengymnastik, 09.15 Tænkepause, 19.00 Studiekreds

Onsdag d. 29.

10.00 Sygruppen, 15.00 Børnekor, 17.00 Spejderne, 19.00 Avedørekoret

Torsdag d. 30.

10.30 Gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag ved Aske Emil Olsen

BØRNE-TEATERKONCERT DEN 22. MAJ KL. 17.00
Til Gud og Lasagne den 22.
maj. Kl. 17 vil der som noget
helt særligt indgå en teaterkoncert for mindre børn og deres

voksne. Det er fløjtenisten Tine
Skau, der kommer og underholder klædt ud som kirkemusen.
Man kan roligt glæde sig.
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BREV FRA PROVSTEN
Jørgen Degn Bjerrum, provst i Rødovre-Hvidovre provsti, forklarer, hvorfor han
og biskoppen har besluttet at Avedøre Kirke fratages en halv præstestilling.

Af Jørgen Degn Bjerrum, provst
Hver gang et præsteembede bliver
ledigt, skal det overvejes, om det
skal genopslås. Befolkningssammensætningen er i konstant udvikling, og desværre falder antallet
af folkekirkemedlemmer i stort set
alle sogne i Danmark. I Avedøre
var der i år 2014 9645 medlemmer af Folkekirken, i 2018 var det
tal faldet til 9129 et fald på godt
500 medlemmer på kun fire år.
Da det i sin tid blev besluttet, om
der skulle være 3 eller 3,5 præster
ved Avedøre kirke, var der sikkert
1000 flere medlemmer at betjene. Danmarks statistik har kun
lagt tallene ud tilbage til år 2007
– da var der 9962 medlemmer af
Folkekirken i Avedøre sogn.
Fuldstændig samme negative
tendens for kirken gør sig gældende for næsten alle andre sogne på Vestegnen – til trods for, at
vi her bor et af de steder i Danmark, hvor befolkningstilvæksten er størst.
Præster har stor frihed i deres arbejde. Men der er visse ”skal opgaver”, som biskoppen ansætter
præster til at udføre. Til pligtopgaverne hører dåb, konfirmation,
begravelser og vielser alle opgaver, som i antal hænger nøje
sammen med antallet af medlemmer.
Arbejdsbelastningen
er uhyre forskellige i de enkelte
sogne – men en ting er dog ens
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FOTO: Dåb i Avedøre Kirke. 124 blev døbt i Avedøre i 2017 og 2018.

for alle kirker, nemlig antallet af
helligdage, og dermed antallet af
pligtige gudstjenester, hvor der
skal prædikes. Helligdagene skal
deles mellem de præster, der er
i sognet.
Som provst er det min opgave i
samråd med biskoppen at se til,
at der er en tilnærmelsesvis retfærdig fordeling af ”skal opgaverne” for provstiets præster (og
biskoppen skal se på fordelingen
på Stiftsniveau). Præste-kræfterne” skal bruges, så de, der faktisk er folkekirkemedlemmer, får
den service, de selv beder om.
Biskoppen har ikke mulighed for
samlet set at oprette flere præstestillinger – men biskoppen kan
flytte på de stillinger, hun har.
Et vellykket kirkebryllup et sted
i landet (efter alle brudens ønsker…) kan være nok til at holde
folk som medlemmer af folkekirken resten af livet, selvom de ikke
kommer i kirken igen, før de skal
bæres derind. I Avedøre var der i
2018 i alt 6 vielser, og mon ikke
antallet er halveret over de sidste 10 år, sådan som det er sket
i resten af folkekirken? Men der
var bud efter præsterne i Avedøre
mere end 100 gange til bisættelser og begravelser i løbet 2018.
Gennemsnitlig har en præst i

Folkekirken på landsplan kun ca.
halvt så mange bisættelser og begravelser i forhold til en præst i
Avedøre sogn.
Der er uendelig mange opgaver
at tage fat på i Avedøre sogn ikke
mindst missions- og diakoniopgaver. Disse opgaver findes også i
alle andre sogne, hvor præsterne også gerne vil have overskud
til at varetage sådanne opgaver,
hvis de kunne finde tid til det ved
siden af alle ”skal-opgaverne”.
Der er ikke nogen officiel regel
om, præcis hvornår præster skal
flyttes, hvis medlemstallet ændre
sig. Der findes heller ikke noget
tal for den helt rette balance mellem antallet af gudstjenester og
så øvrige kirkelige handlinger for
det enkelte præsteembede. Andre
”firmaer” ville muligvis gå tallene
efter hvert 5. år, og så flytte rundt
på personalet, så de fulgte ”kunderne”. Sådan gør vi heldigvis ikke
i Folkekirken, for vi lever blandt
andet af stabilitet og relationer til
kirkens personale. Men ved embedsledighed overvejes det, om
der skal flyttes på ressourcerne,
og denne gang var det så i Avedøre Sogn, at en 50% præstestilling
ikke blev genopslået, fordi forudsætningerne har ændret sig.

DET ER FOR BØRN
GUD & LASAGNE
Til Gud og lasagne vandrer vi ind
i Bibelen og oplever dens farver
og fortællinger.
Kristne grundfortællinger
Der er mulighed for at lære de
kristne grundfortællinger at kende i børnehøjde. Kristendommens bud på hvem vi er som
mennesker overfor hinanden og
overfor Gud, bliver sat ind i en
ramme med sange og lege og en
fælles nadverfejring.
Farver og fortællinger
Til forårets Gud og lasagne går
vi i procession ind i Bibelen, og
leger at vi er Jesus’ disciple. Vi
hører forskellige fortællinger om
det lys, der opstår, når vi møder
Jesus. Når vi åbner ”farvebogen”
ser vi, hvilken farve dagen har,
hører en fortælling fra Bibelen og
leger en leg, som har med dagens tema at gøre. Derefter går

vi ind i menighedssalen og spiser
sammen – lasagne selvfølgelig!

Gud og lasagne er særligt for de
mindste, men alle er velkomne.

Det er for børn
Sognepræst Inge Lund står for
gudstjenesterne sammen med
kirkekultur-medarbejder
Rikke
Strandgaard og organist Karin
Bech. Kirkens børnekor medvirker hver gang.

Der er Gud og Lasagne flg. datoer:
• 27. marts,
• 24. april,
• 22. maj, med teaterkoncert
• og 19. juni, hvor vi har Gud
og grill i kirkens gård.

Maden koster 20 kr. for voksne,
10 kr. for børn dog max. 50 kr.
pr. familie.

Hent særskilt program i kirken.
Eller kontakt sognepræst Inge
Lund for mere info.

INFOAFTEN OM KONFIRMATION I AVEDØRE KIRKE
ONSDAG DEN 20. MARTS KL. 17.00 KIRKEN
Overvejer du konfirmation? Går
du i 7. klasse? Så er der info-dag
for alle, som har lyst til at høre
om konfirmation og konfirmationsforberedelse i Avedøre Kirke
onsdag d. 20. marts kl. 17.00.
De store spørgsmål
Konfirmationsforberedelsen er en
god mulighed for at høre mere
om kirstendommen og for at lære
kirken at kende. Der er også mulighed for at tale med jævnaldrende om livets store spørgsmål.
FX: Er de onde bare onde og de
gode bare gode? Hvor er grænserne i mit liv? Hvad er tro? Man
kan også komme til at tale med

en præst eller nogen som arbejder eller kommer meget i kirken.
Kom, se og hør!
Onsdag d. 20. marts deler nuværende og tidligere konfirmander
ud af erfaringer og der er mulighed for at stille spørgsmål til
præsterne eller bare få en snak.
Ved siden af te, kaffe og kage er
der mulighed for at udfylde en
tilmelding (den kan også udfyldes elektronisk på kirkens hjemmeside).
Konfirmationer i 2020
Konfirmationsdatoerne i 2020 er:
• 8. og 9. maj.
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MIN KONFIRMATION
Lige om lidt skal Avedøre Kirkes konfirmander konfirmeres.
Kirkebladet har i den anledning
spurgt forskellige aldersgrupper i menigheden ind til deres
konfirmation. Husker du din?
1. Hvornår blev/bliver du konfirmeret?
2. Hvad havde du/skal du have på?
3. Hvad husker du bedst fra din konfirmationsforberedelse?
4. Hvem var/skal med til din fest?
5. Hvorfor blev/bliver du
konfirmeret?

KAREN LINDBÆK,
aktiv del af vores menighed
1. Jeg blev konfirmeret den 23. oktober 1949 i
Frederiksholm Kirke, Kbh. SV
2. Jeg havde en lang hvid kjole af silke. Min mor
havde selv syet mine sko. Det var hvide sko lavet
af fint hvidt skin med en lille sløjfe på.
3. Jeg husker bedst præsten Kai Lænkholm, som
selv havde sin yngste søn med på holdet.
Præsten havde været i koncentrationslejr, og det
fortalte han os om. Det var jo kun fire år efter krigens afslutning. Han var en præst, der kunne fange vores opmærksomhed. Efter konfirmationen oprettede han en lille ungdomsklub. Vi var mange, der stadig gerne ville mødes og hænge
ud sammen, især også med drengene.
4. På konfirmationsdagen tog man til fotografen inde i København.
Kl. 18 kom mine tanter og onkler, bedsteforældre var for
længst døde. Der kom også enkelte venner til mine forældre.
Vi spiste mad udefra, og jeg fik gaver; smykker og en lille
håndtaske. Om foråret havde jeg fået en cykel af min far og
mor, den første nye cykel, der skulle være blå!
5. Jeg blev konfirmeret, fordi jeg i de små klasser på Baunehøj Skole havde en lærerinde Tove l`Orange, der fortalte
om KFUK og sang morgensang med os. Da krigen sluttede i
1945 blev jeg grøn pigespejder Frederiksholm Kirke, hvor jeg
senere blev konfirmeret. Jeg var spejder med liv og sjæl i ca.
syv år; en meget værdifuld tid i mit liv, som jeg stadig har
glæde af.
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LAURA AHLENHUUS LARSEN,
går til konfirmationsforberedelse
1. Jeg skal konfirmeres den 18. maj 2019 i Avedøre Kirke
2. Jeg skal have en hvid knælang kjole med blonder på. Den er købt.
3. Jeg husker bedst, da vi skulle sove i kirken. Det var klart det
sjoveste. Vi gik en pilgrimstur i København om aftenen, hvor jeg
var i en hyggelig og sjov pigegruppe. Vi havde et godt sammenhold, og faktisk blev jeg veninde med en pige, jeg ikke kendte så
godt før.
4. Hele min familie og nogle af mine venner skal med.
5. Jeg skal konfirmeres for hyggens skyld og for at få lov at holde
en fest. Jeg ved ikke hvor meget jeg tror på Gud, men jeg tror på,
at der er noget efter døden.

RIKKE STRANDGAARD, Kirkekulturmedarbejder
1. Jeg blev konfirmeret i foråret 1972 i Roskilde Domkirke
2. Jeg havde en næsten hellang hvid kjole på i bæk og bølger,
som min mor havde syet.
3. Jeg kan dårligt huske noget, andet end en gammel kedelig
præst. Jo, dagen efter Kong Frederik den 9.s begravelse var vi i
kirken, og den var stadig fuld af blomster.
4. Jeg fik valget mellem at holde en stor fest eller komme på
charterrejse. Jeg valgte at komme til Venedig, og så havde vi et
lille udsnit af familien til frokost på dagen.
5. Jeg er opdraget i et kristen hjem, så det var helt naturligt. Jeg
husker også, hvordan jeg selv vidste, at jeg troede på Gud og
brugte jævnligt at bede til ham.

PETER HJORT ØRBJERG, går
til konfirmationsforberedelse
1. Jeg skal konfirmeres den 18.
maj 2019 i Avedøre Kirke
2. Jeg ved endnu ikke, hvad jeg
skal have på, men helt sikkert
nogle pæne bukser.
3. Jeg kunne godt lide, da vi lavede bedekranse med perler. Det var
hyggeligt at sidde sammen med
de andre og lave noget, hvor man
skulle bruge hænderne. Det var
også sjovt at gå rundt i grupper
på pilgrimstur i København.
4. Vi skal holde en stor fest med
hele familien og mine forældres
og mine egne venner.

LOUISE DAM, deltager i babysalmesang
1. Jeg blev konfirmeret i foråret 2008 i
Sank Jørgensbjerg Kirke i Roskilde.

5. Hele min familie er blevet kon-

2. Jeg havde en hvid stropløs kjole på, der gik til under
knæet.

get at tro på. Der er et eller andet
mellem himmel og jord.

firmeret. Når jeg bliver konfirmeret, viser jeg, at der faktisk er no-

3. Jeg kan huske, at vi sad i hestesko og lærte meget
om næstekærlighed. En dag skulle vi tage op i hovedgaden i Roskilde og stoppe folk på gaden. Vi spurgte dem
om, hvornår de sidst havde hjulpet andre og lignende.
4. Vi holdt en stor fest med familien, mine forældres venner og mine egne tætte veninder.
5. Jeg tror på Gud og gjorde det også den gang. Min var
var ikke konfirmeret, og der var ingen tradition i familie
for at blive konfirmeret. Jeg havde selv mit eget forhold
til Gud og bad bl.a. tidligt til ham.
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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.

AVEDØREKORET

ENGELSK KONVERSATION

MORGENRØDEN

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

VENSKABSKREDSEN

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

SPEJDERE
KFUM-SPEJDERNE
AVEDØREGRUPPEN

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

BÆVERLEDERE
SYGRUPPEN FOR KVINDER
FRA HELE VERDEN

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

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

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.

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

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

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.

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

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

TROPSLEDER

FØLG KIRKEN PÅ
FACEBOOK

GRUPPEKONTAKT

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.

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

Celina
Cramer

LITTERATURKREDSEN

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

Den anden torsdag i måneden mødes Litteraturkredsen i kirken
for at diskutere månedens bog under hyggelige former med kaffe, te og kage.
Denne sæson er den første med
Charlotte Freudendal, som arvtager for Ida Kongsbak som gruppeleder, og kredsen er allerede
ved at finde sine egne fødder, og
diskussionerne forløber livligt fra
start til slut.
Midt i sæsonnn
Midt i februar mødes kredsen
for sjette gang i sæsonen, og
dermed er der kun 3 bøger og
møder i Litteraturkredsen tilbage for denne sæson. Således har
kredsen pt. læst 5 spændende
og meget forskellige bøger, som
både har lagt op til livlig diskussion, samtale og latter.
Alle 5 bøger er forholdsvis nye
på markedet og har været flittigt
nævnt i medierne og dermed ikke
helt ukendte for kredsens læsere.

Denne sæson har Litteraturkredsen indtil videre læst italienske,
svenske, islandske, amerikanske
og norske bøger, som alle på den
en eller anden måde omhandler vigtige emner som venskab,
slægtskab og kærlighed. Emner
som vi alle kender til og har en
mening om, hvilket, som tidligere nævnt, giver sig udslag i
utrættelige samtaler.
Du kan også være med
Litteraturkredsen har i denne
sæson bestået af 10-15 kvinder,
som holder af at læse og diskutere det læste. Som oftest går vi
hver til sit med nye opfattelser
og syn på det læste.
”Sådan har jeg det i hvert fald
selv de fleste gange, vi har talt
om en ny bog”, fortæller Charlotte
Freudendal.

”Selvom de fleste i kredsen har
været med i flere sæsoner, så
er der stadig åbent for tilgang
af nye medlemmer, så hold dig
endelig ikke tilbage, hvis du holder af at læse og diskutere det
læste, eller hvis du har lyst til at
være sammen med andre om at
opdage nye bog-verdener,” siger
Charlotte.
Charlotte Freudendal kan kontaktes på tlf. 25 78 17 67.
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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)

CAFÉFORENINGEN
INDBYDER
GENERALFORSAMLING
5. marts kl. 18.00
• Med to stykker smørrebrød og en øl.

Kun for medlemmer
• Serveringen er gratis

MAJFEST
3. maj kl. 18.00
• En god forårsmenu
• Sang, dans og underholdning
Billetter kan købes i caféen.
• 110 kr. for medlemmer
• 140 kr. for ikke-medlemmer

NY PRAKTIKANT

I forbindelse med min uddannelse på pastoralseminariet
har jeg fået tildelt en praktikplads ved Avedøre Kirke, som
jeg glæder mig meget til.
I 2018 afsluttede jeg min teologiske kandidatuddannelse
fra Københavns Universitet.
Jeg er gift med Rasmus, der
er restauratør, og sammen
bor vi i København med vores
søn, Ludvig, på 3 år.
Med venlig hilsen
Sigrid Nielsby Christensen.
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KONTAKT PERSONALET
PRÆSTER
INGE LUND

Kirkebogsfører og daglig leder
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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GENBRUG TØJ OG HJÆLP
Nyt projekt Avedøre Kirke genbruger konfirmationstøj. Du kan bidrage!
Charlotte Them-Nautrup
har startet et fint projekt
hvor unge kan genbruge
konfirmationstøj
Af Aske Emil Olsen
De unges konfirmation er en stor
begivenhed. Det er her de offentligt træder frem og bekræfter
deres dåb efter at have gennemgået konfirmationsundervisning.
Konfirmationen skal fejres, og til
festen kræves der også festtøj.
Charlotte Them-Nautrup ved hvor
meget konfirmationsdagen betyder for de unge. Hun er folkeskolelærer og har i 10 år, haft ansvar for skolesvømning i Avedøre
Svømmehal.
Tøjet er en stor udgift
Charlotte er gift og bor i stationsbyen. Hun fortæller: ”Jeg har tre
piger, hvoraf de to ældste tvillingepiger skal konfirmeres her til foråret, så jeg ved hvor stor en udgift,
der ligge i konfirmationstøjet. Men

samtidig også hvilken betydning
netop tøjet har for konfirmanden,
så det er derfor projektet om genbrugskonfirmationstøj er opstået.
Og alle skal uanset vilkår have en
vidunderlig oplevelse den dag.”
Doner brugt konfirmationtøj
År efter år, investeres der store summer i tøj, der kun bruges
denne ene dag. Det er hverken
bæredygtigt eller økonomisk
hensigtsmæssigt.
Charlotte har fået den ide, at opstarte en indsamling af konfirmationstøj, så det bliver muligt
at donere sit konfirmationstøj, så
tøjet kan bidrage til at bringe fest
og glæde endnu en dag. Målet er
at få samlet en garderobe af konfirmationstøj, der kan udbygges
år efter år som et tilbud til konfirmanderne.
Til foråret vil årets konfirmander
blive tilbudt at kunne leje et sæt
tøj af det indsamlede. Depositummet for et sæt tøj er 500 kr.,
der skal dække for rens af tøjet

bagefter. Ved tilbagelevering får
man 200 kr. tilbage.
Sådan kan du hjælpe
Måske har du brugt konfirmationstøj, som bare hænger derhjemme
i skabet og samler støv. Og du
synes, det skal ud og skabe nye
minder. Nu kan du videregive det
til unge, der har brug for det.
Hvis man vil donere et sæt tøj og
støtte projektet, så kontakt Charlotte på mail:
charlottethemnautrup@icloud.
com

Foto: Charlotte Them-Nautrup

LANDSINDSAMLING FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Brug to timer på at hjælpe
verdens fattigste.
Søndag den 10. marts deltager
Avedøre Kirke i den store landsindsamling for Folkekirkens
Nødhjælp.
Mød op i kirken kl. 12.00 eller
meld dig som indsamler hos
Irene Sørensen på mail:
av.kirke.indsamling@gmail.
com

Foto: Avedøre Kirke er klar til landsindsamling
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Der serveres lidt godt til maven før og efter indsamlingen.

