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Sommer i Vanløse Frikirke 

 

 

Nu er tiden kommet til at synge: Det dufter lysegrønt af græs. Det er et af de 

tydelige tegn på at sommeren er på vej. Vi glæder os til at mærke lys og varme i 

naturen, såvel som i fællesskabet. 

 

Inden sommeren for alvor begynder, kan du i maj opleve Himmelske Dage i 

Roskilde. Dage som er fyldte med gode tilbud og interessante oplevelser. 

 

I juni begynder vi med at fejre pinsegudstjeneste og så skal vi medvirke til en TV-

gudstjeneste: Det bliver sjovt! Vi tager også næste runde med etiksnakken og så skal 

vi feste: Søndag den 19. juni holder vi sommerfest for hele familien og lørdag den 

25. juni fejrer vi frivilligheden med en udflugt til Valbyparken. 

 

I juli sænker vi tempoet og mødes til hyggelige cafégudstjenester de fleste søndage. 

Der er også mulighed for at deltage på det store Sommerstævne på Efterskolen 

Lindenborg i uge 29, som er spækket med gode tilbud og masser af fællesskab. 

 

Når vi kommer frem til august, vender vi tilbage til gudstjenester i kirkesalen, og så 

kan vi præsentere et nyt initiativ med bøn i fokus. 

 

Og HUSK at sætte kryds i kalenderen den første weekend i september, hvor vi skal 

på menighedsweekend – det kommer til at handle om engagement og at række ud. 

 

Du er altid velkommen til gudstjenester i Vanløse Frikirke kl. 10.30 om søndagen. 

God fornøjelse med kirkebladet. 

Dit kirkeblad 
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Trosglimt 
Til gudstjenesterne i den kommende tid fortsætter vi rækken af trosglimt, som er 

vores udtryk for at en person fra menigheden fortæller lidt om deres tro: Fx hvad 

der udfordrer og styrker troen hos den enkelte. På den måde lærer vi hinanden lidt 

mere at kende og vi oplever glæden ved at høre andres oplevelser, ligesom vi kan 

bede med når der er ting som er vanskelige. 

 

Himmelske Dage i Roskilde  

I Kristi Himmelfartsferien – den 26. til den 29. maj – er der himmelske Dage i 

Roskilde. Det er en kirkefestival med utallige tilbud til alle sanser. Der er foredrag, 

debatter, koncerter, kunst og teater. Alt sammen under overskriften:  

Grib fremtiden.   

Du kan møde Sven Brinkmann og Hartmut 

Rosa i debat, være med til fællessang, 

deltage i gudstjenester, komme til 

morgenandagt med Peter Halldorf, høre 

kendte mennesker som Tv-vært Paula 

Larrain og forfatter Anne-Cathrine 

Riebnitzky fortælle om deres trosliv, komme på pilgrimsvandring eller høre Sigurd 

Barrett spille og fortælle. Læs meget mere på himmelskedage.dk  

 

Etiksnakken 
I Vanløse Frikirke har vi over det sidste år arbejdet med 

en proces hvor vi taler om etik, holdninger og livsstil. Vi 

har opfordret til at netværksgrupperne bliver brugt til 

disse samtaler, men har også haft indbudt til flere 

samtaleaftner i kirken; senest en god debat i begyndelsen 

af maj om kirken og homoseksualitet. Denne samtale 

fortsætter med en samling onsdag den 8. juni kl. 19.00, 

hvor vi skal blive mere konkrete og forsøge at finde vejen 

frem som fællesskab, når det handler om dette emne. 

Fokus bliver på at snakke om cases og praktiske løsninger, 

men der vil også være input om emnet.  

http://www.himmelskedage.dk/
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TV- og radiogudstjeneste 

Fire frikirker er inviteret til at stå for TV-gudstjenester, som 

skal optages i Vanløse Frikirke. Vi skal naturligvis også selv 

medvirke og derfor bliver gudstjenesten søndag den 12. 

juni optaget og sendt på DR den 18. september. Venstres 

kirkeordfører, Louise Schack Elholm, medvirker i 

programmet som gæst. Optagelserne begynder kl. 13.30, 

hvor menigheden skal være på plads i salen. Vi håber at rigtig mange har lyst til at 

være med og fylde salen denne dag. Vi er også inviteret til at lave radiogudstjeneste, 

så søndag den 30. oktober sendes gudstjenesten fra Vanløse Frikirke derfor direkte 

på P1 i radioen. Sæt kryds i kalenderen begge dage, så du kan være med til nogle 

spændende og anderledes oplevelser. 

 

Spejdere i baghaven 
I efteråret måtte vi desværre indse at der ikke var kræfter til at 

fortsætte spejderarbejdet efter mange år hvor baglokalerne har været 

fyldt med grønne uniformer. Lokalerne blev derfor ryddet op og stod 

snorlige med masser af spejderudstyr, men der manglede en masse børn og unge til 

at bruge det. Da Hyltebjerg Kirke på tragisk vis brændte i marts, opstod der en 

naturlig mulighed for at deres spejdergruppe kunne indtage vores tomme lokaler – 

så nu er der igen liv i baghaven tirsdag og torsdag, hvor Hyltebjerg Gruppe mødes 

for at pionere og øve sig i morsealfabetet. Se evt. mere på 

https://vanloesespejderne.gruppesite.dk/  

 

Sommerfest 
Søndag den 19. juni holder vi en 

familievenlig gudstjeneste, hvor 

børnekirken medvirker. Efter 

gudstjenesten er der gang i 

baghaven, hvor vi sætter hoppeborg 

frem og hygger os med en god 

frokost. Herefter går børnekirken på 

sommerferie indtil august. 

https://vanloesespejderne.gruppesite.dk/
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Kirkefrokoster 

Der sker noget når vi spiser sammen. Humøret stiger og hyggen 

indfinder sig. Derfor vil vi gerne prioritere at være sammen på 

denne måde i kirken, så vi er taknemmelige for at Jette Nielsen 

står i spidsen for kirkefrokost ca. en gang om måneden. I juni er 

det i forbindelse med sommerfesten søndag den 19. juni og i 

august bliver det søndag den 14. efter gudstjenesten. Prik gerne 

Jette på skulderen, hvis du vil hjælpe med at stå i køkkenet eller 

dække bord en gang imellem. 

 

Frivillighedsfejring 

I Vanløse Frikirke er der rigtig mange frivillige, som løser en masse forskellige 

opgaver. Vi kunne slet ikke være kirke, hvis ikke så mange var villige til at hjælpe. 

Derfor vil vi gerne fejre frivilligheden! Det gør vi lørdag den 25. juni kl. 10.00 med en 

udflugt til Valbyparken, hvor vi skal hygge os, spille disk golf, gå ture i de små haver 

og spise sandwich. Alle som løser opgaver i kirken er velkomne – uanset om det er 

fast eller bare en gang imellem. Så hvis du passer teknikken, vander blomster, 

synger for til salmer, skriver begivenheder i kalenderen, er børnekirkeleder, sørger 

for nadver, får regnskabet til at gå op, spiller et instrument, er mødeleder, slår 

græsset eller løser en af de mange andre opgaver i kirken – så kom og vær med til 

en hyggelig samling, hvor vi for en gangs skyld slapper lidt af og bare nyder at være 

sammen. Der hænger en tilmeldingsseddel i kirken, men man er også velkommen til 

at skrive til ruben@vanlosefrikirke.dk med en tilmelding. Det er naturligvis ganske 

gratis og man er velkommen til at tage børn med – der er en fantastisk legeplads. 

Hvis vi kan se at vejret ikke egner sig til en tur i parken, laver vi det om til spil og hyg 

i kirken.                              

mailto:ruben@vanlosefrikirke.dk
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J U N I    2 0 2 2 
On 1 22 12.00 Mand-dag                                   

17.00 Familiegruppe  

To 2  
 

Fr 3   

Lø 4  
 

Sø 5  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
Pinsedag 

Ma 6 23 18.00 FOKUS 

Ti 7   

On 8  19.00 Etiksamtale  

To 9  
 

Fr 10   

Lø 11  
 

Sø 12  13.30 TV-Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel 
 

Ma 13 24  

Ti 14    

On 15    

To 16  
 

Fr 17   

Lø 18  
 

Sø 19  10.30 Nadvergudstjeneste (Sommerfest) – Gunni Bjørsted 
Kirkefrokost efter gudstjenesten. 

Ma 20 25 18.00 FOKUS 

Ti 21   

On 22    

To 23   

Fr 24   

Lø 25  10.00 Frivillighedsfejring i Valbyparken 

Sø 26  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel  

Ma 27 26  

Ti 28   

On 29   
 

To 30   

 
 

  

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

http://www.vanlosefrikirke.dk/


7 
 

                          
J U L I   2 0 2 2 

Fr 1 26 
 

Lø 2   

Sø 3  10.30 Cafe-gudstjeneste – Gunni Bjørsted 
 

Ma 4 27  

Ti 5  
 

On 6                    
 

To 7   

Fr 8   

Lø 9   

Sø 10  10.30 Cafe-gudstjeneste – Gunni Bjørsted 

Ma 11 28  

Ti 12   

On 13    

To 14   

Fr 15  
 

Lø 16   

Sø 17  Sommerstævne på Lindenborg:  
11.00 Åbningsgudstjeneste + ordinationsgudstjeneste om eftermiddagen 

Ma 18  29  

Ti 19  
 

On 20    

To 21   

Fr 22    

Lø 23   

Sø 24  Ingen gudstjeneste 

Ma 25 30  

Ti 26   

On 27    

To 28   

Fr 29  
 

Lø 30  
 

Sø 31  10.30 Cafe-gudstjeneste – Gunni Bjørsted 
Barnevelsignelse 

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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                             A U G U S T   2 0 2 2 

Ma 1 31                                             

Ti 2  
 

On 3   
 

To 4   

Fr 5   

Lø 6   

Sø 7  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 8 32  

Ti 9   

On 10   
 

To 11  
 

Fr 12   

Lø 13   

Sø 14  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
Kirkefrokost efter gudstjenesten 

Ma 15 33 
 

Ti 16  
 

On 17   
 

To 18  
 

Fr 19   

Lø 20   

Sø 21  10.30 Nadvergudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 22 34 
 

Ti 23   

On 24   
 

To 25  10.00 Frivillig stab 

Fr 26  
 

Lø 27   

Sø 28  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke  
 

Ma 29 35  

Ti 30   

 
 

  

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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Sommergudstjenester 

I juli måned sænker vi tempoet, men fortsætter med at holde gudstjenester de 

fleste søndage. Gunni vil stå for tre cafégudstjenester (de to første og den sidste 

søndag i juli) hvor nærværet og samtalen er i fokus. Vi fylder køleskabet med smør, 

ost og syltetøj, så det bliver let at stå for morgenserveringen: Der skal bare købes 

rundstykker og laves kaffe. Kontakt Gunni, hvis du vil hjælpe med denne opgave en 

af søndagene i juli. Se kontaktinfo på sidste side af kirkebladet. 

Søndag den 17. juli kl. 11.00 er man velkommen til at deltage i 

åbningsgudstjenesten på Sommerstævnet og samme eftermiddag er der 

ordinationsgudstjeneste, hvor Ruben Andersen-Hoel, som er præst i Vanløse 

Frikirke, skal ordineres. 

Søndag den 24. juli hviler vi ud efter Sommerstævnet, så der er ingen gudstjeneste 

denne dag. 

 

Sommerstævne – se også www.sommerstaevnet.dk 

Efter et par år uden det store Sommerstævne, glæder vi os til at være 

sammen med en masse mennesker fra hele Danmark. Temaet er: Guds 

rige – midt imellem jer. Det foregår i naturskønne omgivelser på 

Efterskolen Lindenborg fra søndag den 17. juli til fredag den 22. juli. Der ligger 

programmer og mere information i kirken, men husk at melde dig til inden 1. juni, 

hvor prisen stiger. En hel del har allerede skrevet sig på listen i kirken, men vi håber 

på at blive endnu flere. 

Vi tager et stort fællestelt med i år, som vi fylder med borde og stole. Nogle gange i 

løbet af ugen satser vi på at 

lave forskellige samlinger og 

fællesspisning, så vi får 

mulighed for at dyrke 

fællesskabet for os som er 

afsted, ligesom det giver god 

mulighed for at dagsgæster 

fra Vanløse Frikirke har et 

sted at holde til når de er på 

Sommerstævnet.  

http://www.sommerstaevnet.dk/
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Barnevelsignelse 

I begyndelsen af tiden med Corona-nedlukninger kom Liv til verden, men det har 

ikke været let at finde mulighed for at fejre hendes ankomst. Nu er tiderne heldigvis 

anderledes, så derfor vil Hanna og Lars Rosenkrands gerne sig tak for deres anden 

datter med barnevelsignelsen af Liv til cafégudstjenesten søndag den 31. juli. 

 

Frivillig stab 

I den frivillige stab samles der ca. 8- 10 personer en gang om måneden – som regel 

den sidste torsdag i måneden. Formålet er helt enkelt at hjælpe præster og 

menighedsråd med nogle af deres opgaver, og samtidig har gruppen også et godt 

forum til at drøfte forskellige praktiske problemstillinger og evt. finde løsningen på 

dem. Dagen begynder altid med kaffe og brød kl. 10, der bliver delt et ord fra 

bibelen og bedt en bøn – og så går dagens arbejde i gang.  

Nogle af de faste opgaver der bliver løst er: Udsendelse af kirkeblade, opdatering af 

adresse- og medlemslister, oprydning i skabe og skuffer, sende oplysninger om 

gudstjenester til Kristeligt Dagblad, opdatere kalender på hjemmeside og flere 

andre opgaver.  

Som regel bliver det også til en tur igennem kirken hvor der bliver ryddet op, holdt 

orden og sat ting i system så huset fungerer. Hvis du vil være med til at løfte nogle 

af disse opgaver, vil vi gerne høre fra dig. Det kan også være at du i forvejen har 

opgaver eller ansvarsområder, som du kunne arbejde med denne dag – og dermed 

også få fællesskab og frokost med, i stedet for at sidde alene derhjemme med det. 

Kontakt Erling Christensen eller Ruben Andersen-Hoel 

 

Bøn 

For første gang i mange år er der ikke faste bedemøder i kalenderen, 

men det laver vi om på. Så fra august vil vi indbyde til fællesskab hver 

anden onsdag formiddag, hvor bibellæsning, samtaler og bøn er i 

fokus. En af kirkens præster vil lede samlingen, hvor alle er velkomne 

til at deltage. Måske kan du udnytte at du har fleksibel arbejdstid eller 

studiefri eller er på barselsorlov eller er ude af arbejdsmarkedet. Vi glæder os til at 

lytte til hvad Gud har at sige til os igennem bibelen og hinanden, ligesom vi tror på 

vigtigheden af at have omsorg for fællesskabet i bøn.  
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Menighedsweekend 

De første dage i september skal vi på menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg 

– helt nøjagtigt fra fredag den 2. til søndag den 4. september. Temaet for lejren er 

engagement. Efter nogle år med Corona-nedlukninger ses der mange steder i 

samfundet et dalende engagement, når det kommer til frivillighed. Vi mærker også i 

Vanløse Frikirke at der ikke er lige så mange aktiviteter, som for nogle år siden. 

Mange udtrykker at det er svært at finde tid og overskud til at forpligte sig, fordi 

kalenderen og hovedet i forvejen er fyldt. Men hvordan skal vi så være kirke? 

Hvordan ser frivillighed ud i de her år? Og hvordan genfinder vi lysten til at engagere 

os i menigheden og Guds Rige? Til at give 

nogle bud på svar på disse spørgsmål har vi 

inviteret Mette og Adam Allen, som er 

præstepar i Helsingør Vineyard, der er en 

nyere menighedsplantning, og som ligesom 

os har en del yngre familier. Vi vil også sætte 

fokus på de muligheder vi har for at 

engagere os i socialt og udadrettet arbejde i 

Vanløse. Der kommer snart mere 

information om tilmelding og et færdigt 

program. 

 

Kirkekaffe 
Vil du være med på kaffeholdet? Så henvend dig til Erling Christensen. 

Man er også altid velkommen til at byde ind på opgaven en enkelt gang – 

fx fordi man har haft fødselsdag eller bare har lyst til at hygge om 

menigheden med småkager eller hjemmebag. 

 

En lille rettelse 
Af sidste kirkeblads kalender fremgår det at Ruben prædiker søndag 

den 29. maj, men siden er planerne blevet ændret, så det i stedet er 

Gunni som taler denne søndag i Kr. Himmelfartsferien.  
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Sæt kryds 
 

Lørdag den 21. maj kl. 10.00 holdes EFD’s årsmøde i Vanløse Frikirke 

Torsdag den 26. maj begynder Himmelske Dage i Roskilde 

Onsdag den 8. juni er der etikaften kl. 19.00 

Søndag den 12. juni optages der TV-gudstjeneste i kirken. Vær der senest kl. 13.30 

Søndag den 19. juni holder vi sommerfest. Vi begynder med gudstjeneste kl. 10.30 

Lørdag den 25. juni kl. 10.00 fejrer vi frivilligheden med en udflugt til Valbyparken 

Søndagene den 3., 10. og 31. juli er der cafégudstjenester 

Søndag den 17. juli er der to gudstjenester på Sommerstævnet – se programmet 

Fredag den 2. til søndag den 4. september er der menighedsweekend på Lindenborg 

 

Menighedsrådet 
Menighedsrådet mødes næste gang mandag den 20. juni og tirsdag den 23. august. 

Kontakt Marianne Mørch, hvis du har noget som du tænker er relevant for rådet at 

vide. Se kontaktinformationer nedenfor. 

 

 

 

Kontakt: 
 
Vanløse Frikirke: 
Jernbane Allé 29 
2720 Vanløse 
Tlf.: 6037 8060 
Web: www.vanløsefrikirke.dk 
 
Bankkonto: 1551 - 33 4114 0730  
Girokonto: 9570 - 305 1919 
 
MobilePay  
347977 
 
 
 

 
Præster: 
Ruben Andersen-Hoel 
Tlf.: 4260 7722 
Mail: ruben@vanlosefrikirke.dk 
 
Gunni Bjørsted 
Tlf.: 2498 9090 
Mail: gunnibjoersted@gmail.com 
 
Vanløse Frikirke er en del af 
Evangelisk Frikirke Danmark se 
mere på 
www.evangeliskfrikirke.dk 

 
Kirkeblad 
Kontakt Ruben Andersen-Hoel  
 
Booking: 
Kontakt Lisbeth Mortensen på 
vanlosefrikirke@gmail.com 
 
Kontakt til menighedsråd: 
Marianne Mørch 
Tlf.: 2738 0585 
Mail: mmoerch@post9.tele.dk 
 

 

http://www.evangeliskfrikirke.dk/

