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Dit kirkeblad

Efterår i Vanløse Frikirke
Efter halvandet år med alverdens restriktioner og begrænsninger, er vi forhåbentlig
på vej ind i et efterår med mere normale tilstande i Vanløse Frikirke. Eller rettere
skal vi til at finde ind i nye normale rytmer efter lang tid uden rutiner i såvel kirkeliv
som privatliv. Samtidig skal både ansatte og frivillige også finde på plads i nye roller,
da vi efter en årrække med tre præster nu siger farvel til den ene af dem: Kristian
har sagt nemlig ja til at begynde en ny tjeneste i Købnerkirken, en frikirke på
Amagerbro. Vi sender Kristian godt afsted fra kirken søndag den 26. september.
Derfor handler dette kirkeblad blandt andet om nogle af de overvejelser og
forandringer den næste tid bringer. Men der er selvfølgelig også mange ting der er
helt som det plejer, så derfor kan vi glæde os til gudstjenester, Mand-dag, stabsdage
og meget andet velkendt. Læs mere i bladet og følg med i programmet for de næste
måneder for detaljerne. Da vi fremover laver kirkeblad for tre måneder ad gangen,
kan der dog forekomme ændringer i som står i kalenderen i midten af bladet.
Forsidebilledet er fra Vanløse Frikirkes pizzafest, som blev holdt på en helt
forrygende Sommerfest – det alternative sommerstævne på Efterskolen
Lindenborg. Vi kan nok ikke forvente helt så høje temperaturer når vi vender tilbage
til skolen på menighedsweekenden, men septembers himmel er så blå og vi trænger
til at være sammen, så tøv ikke med at tilmelde dig. Læs mere om hvad der skal ske
på næste side.
Du er altid velkommen til gudstjenester i Vanløse Frikirke kl. 10.30 om søndagen.
God fornøjelse med kirkebladet.
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Gudstjenester og tema
Kirkesalen ligner sig selv igen: Vi er stort set tilbage ved den normale opstilling uden
stor afstand og vi kan igen synge frit sammen, fejre nadver sammen og alt det andet
som vi har savnet. Derfor håber vi at rigtig mange dette efterår vil prioritere at
deltage i fællesskabet hver søndag formiddag, så vi ser, hører og mærker hinanden.
Temaet bliver en fortsættelse af den samtale vi indleder på menighedsweekenden
om kirken som Guds gode idé.

Menighedsweekend fra den 3. til 5. september
Jesper Oehlenschläger besøger os lørdag formiddag med
inspiration, udfordring og tanker omkring det at være kirke, og
hvorfor det stadig er en af Guds bedste idéer. Jesper er aktiv i
Strandvejskirken, vores søsterkirke i Humlebæk. Han er også
forfatter til flere bøger, tidligere sognepræst i Karlslunde
Strandkirke og tidligere forstander på Nordsjællands
Efterskole. Sidste sommer begyndte han i jobbet som
udviklingsdirektør i Samfonden.
Vi får også besøg af børnebussen fra Grindsted, der
står for børneprogrammet lørdag formiddag. Leder af
projektet er Kristian Sloth, der har indrettet en bus
som rullende børneklub med en masse aktiviteter.
Han tager et team med som vil hjælpe ham med
programmet. Lørdag eftermiddag får vil alle sammen
glæde af bussens team og indhold, når alle aldre inviteres med i legen.
Du finder tilmelding og betalingsoplysninger her: www.vanløsefrikirke.dk/weekend
Vær opmærksom på at feltet med pensionister kræver en indtastning, så du skriver
blot 0, hvis du ikke er pensionist. Under tilmeldingsformularen finder du hele
programmet for weekenden.
Skriv evt. en mail til
kurt.rosted@gmail.com, hvis du har
spørgsmål eller kommentarer til
indlogering eller praktiske opgaver.
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DDM’s årsmøde
Lørdag den 28. august tager en flok repræsentanter til Grindsted for at medvirke på
Det Danske Missionsforbunds årsmøde. Det vigtigste punkt er endelig stillingtagen
til et navneskift for kirkesamfundet. Hvis forslaget som ventet går igennem, vil vi fra
2022 være en del af Evangelisk Frikirke Danmark.

Kirkekaffe
Fremadrettet vil vi gerne lave en ordning, hvor en gruppe på ca. 15
personer skiftes til at stå for kirkekaffen – svarende til omkring tre
gange om året. De første 8-10 navne er på listen, men der er brug for
flere. Har du lyst til at være med i denne vigtige opgave, er du meget
velkommen til at henvende dig til Ruben Andersen-Hoel –
se kontaktoplysninger sidst i kirkebladet.
Herudover er man 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.

Farvel til Sankt Jørgens Gruppe
Der har i nogen tid været mangel på lederkræfter til de
ugentlige spejdermøder. Da der stadig ikke er tegn på at nye
ledere er på vej, har gruppen sammen med kirken måttet
træffe den svære beslutning at lukke Sankt Jørgens Gruppe
ned - i hvert fald for nuværende. Der er ganske enkelt ikke ressourcer til at holde
spejderarbejdet kørende, og vi kan derfor ikke længere tilbyde børn og unge være
spejder hos os lige nu.
Det er med stor taknemmelighed at vi tænker tilbage på mere end 70 år med MSspejderarbejde i Vanløse. Utroligt mange børn og unge har haft utallige sjove og
spændende oplevelser i de grønne uniformer. Der er afholdt masser af ture, lejre og
mesterskaber igennem alle disse år. Vi er stolte af at have bidraget til at børn og
unge har lært at klare sig i naturen, og vi glæder os over at de har lært at tackle
udfordringer og svære situationer gennem spejderarbejdets fokus på samarbejde og
problemløsning. Vi er også overbeviste om at det har gjort en forskel for mange, at
der har været andagter og sange, som har givet håb og tro til mange spejdere.
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Fremtidens Fokus
Mandag den 30. august kl. 18.00 mødes Fokus – de unge i kirken – for at spise
sammen som de plejer. Men fremover er der nok ikke så meget der bliver som det
plejer om mandagen, da Kristian som indtil nu har haft ansvaret for Fokus, begynder
i et nyt job fra oktober. Derfor skal denne aften også bruges på at kigge fremad og
tale om hvad der skal ske for unge i Vanløse Frikirke i den kommende tid.

Hilsen fra Kristian Bonde-Nielsen
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10.00 Mand-dag mødes i kirken (Amagerforbrændingen)
10.30 Onsdagsdialogen/bøn
Menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg
Menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg
Menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg
Ingen gudstjeneste i Vanløse
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10.30 Onsdagsdialogen/bøn

09.00 Hovedrengøring i kirken
10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke
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18.00 FOKUS

10.30 Onsdagsdialogen/bøn

10.30 Gudstjeneste (m/nadver) – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
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10.30 Onsdagsdialogen/bøn
18.00 Menighedsrådmøde
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10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke
Både i forbindelse med gudstjenesten og bagefter er der afsked med Kristian
18.00 FOKUS

10.30 Onsdagsdialogen/bøn
10.00 Frivillig stab

Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk
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10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
13.00-16.00 Tøjbyttemarked
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10.00 Mand-dag i kirken
10.30 Onsdagsdialogen/bøn
18.00 Menighedsrådsmøde

10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Barnevelsignelse – Børnekirke
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18.00 FOKUS

10.30 Onsdagsdialogen/bøn

17.00 Menighedsrådsdøgn begynder

10.30 Gudstjeneste (m/nadver) – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
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10.30 Onsdagsdialogen/bøn

10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke
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18.00 FOKUS

10.30 Onsdagsdialogen/bøn
10.00 Frivillig stab

10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
12.00 Menighedsmøde efter gudstjenesten

Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk
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10.00 Mand-dag i kirken
10.30 Onsdagsdialogen/bøn

10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
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18.00 FOKUS

10.30 Onsdagsdialogen/bøn

10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
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10.30 Onsdagsdialogen/bøn
18.00 Menighedsrådsmøde

10.30 Gudstjeneste (m/nadver) – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
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18.00 FOKUS

10.30 Onsdagsdialogen/bøn
10.00 Frivillig stab

10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke – 1. søndag i advent
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Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk
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Afskedsgudstjeneste for Kristian
Søndag den 26. september holder Kristian Bonde-Nielsen sin sidste
prædiken som ansat i Vanløse Frikirke. Vi vil benytte anledningen
til at sige pænt farvel til Kristian, hvor vi som menighed sender
ham rigtig godt afsted til Købnerkirken med forbøn og velsignelse.
Vi spiser sammen efter gudstjenesten, hvor der også er god mulighed for den
enkelte til at give Kristian og familien en hilsen.

Tøjbyttemarked
I juni blev det første tøjbyttemarked afholdt i haven i Vanløse Frikirke. Det var en
kæmpe succes med ca. 150 mennesker, som fik afleveret brugt tøj og/eller fik noget
”nyt” tøj med hjem. Vi holder tøjbyttemarked i kirken igen søndag den 3. oktober
kl. 13-16. Hvis du vil hjælpe, så kontakt Julie Hadberg Stephansen.
Hvis du har tøj du vil af med på forhånd, kan det stilles under trappen ved
bagindgangen. Følg med på Facebook for flere detaljer.

Barnevelsignelse
Søndag den 10. oktober er det en stor glæde at vi sammen med Elisabeth og
Jonatan Rolsted Nissen kan fejre barnevelsignelse for deres datter Ellinor. Vi ønsker
Guds velsignelse over hele familien.

Dødsfald
Midt i august fik vi beskeden om at Kurt Mittag, som var en del af
fællesskabet i kirken, i en alder af 86 år er gået bort i løbet af
sommeren. Han blev fundet død i sit hjem på Amager.
Bisættelsen har fundet sted. Ære være Kurts minde.
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Nyt fra menighedsrådet
Udskiftning i rådet
Julie Hadberg Stephansen har her efter sommer – på grund af forskellige
livsomstændigheder – valgt at trække sig fra rådet, og derfor er Torben Ballebye
Olesen gået fra at være suppleant til at være en del af menighedsrådet, der ud over
ham består af Marianne Mørch, Brian Kjøller, Michael Buch og Eline Bonde-Læssøe.
Desuden deltager Gunni Bjørsted og Ruben Andersen-Hoel i menighedsrådsmøder.
En overgangsfase
Vi oplever at være i en overgangsfase på flere måder: Post-corona (forhåbentlig!),
måske et mere generelt opbrud i måden at være kirke på og så det helt konkrete, at
vi mister Kristian som præst 1. oktober.
Denne overgangsfase kalder på bøn, eftertanke og samtale. Og handling.
Så vi beder, vi tænker, vi lytter og vi planlægger! På den korte bane er vi i
menighedsrådet naturligvis optaget af at arbejde for, at kernepunkterne i vores liv
som kirke fungerer, også i denne overgangstid. Men mindst ligeså vigtigt er det at
nå til en yderligere klarhed over, hvordan vi fremover sammen kan være en levende
kirke, hvor mange er motiverede og aktive i menigheden.
Sommerhus efterlyses
Derfor mødes menighedsrådet fredag den 15. oktober til lørdag den 16. oktober for
at være sammen et døgn med fokus på fremtiden. Hvis nogen har mulighed for at
låne os et sommerhus med plads til 7 overnattende, hører vi gerne fra jer.
De vigtige spørgsmål
Som menighedsråd – og menighed – skal vi hver for sig og
sammen finde svar på spørgsmål som:
Hvorfor vil jeg gerne være en engageret del af denne kirke?
Hvad brænder jeg for at se vokse frem i Vanløse Frikirke?
Hvordan kan vi være et sundt og relevant miljø for børnefamilier?
Hvordan kan vi være en relevant kirke for unge?
Hvordan bliver vi en god kirke for dem som er midt i livet?
Hvordan kan man opleve Vanløse Frikirke som en nærværende kirke, når man er i
den sidste del af livet?
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Menighedsmøde søndag den 31. oktober
Tal endelig løbende med os i menighedsrådet og med præsterne. Og så: Den 31.
okt. inviterer vi til menighedsmøde efter gudstjenesten, hvor det er disse vigtige
spørgsmål, der er på programmet. Vi synes selv, at der er ret længe til d. 31. okt.,
men vi kan ikke få kalenderen til at gå op tidligere. Og inden da er der jo
menighedsweekend, og vi vil bestræbe os på at informere hyppigt undervejs.

Hovedrengøring
Lørdag den 11. september kl. 9.00 indbyder vi til arbejdsfællesskab, hvor alle kan
være med til at få kirken til at skinne. Vi begynder med en kop kaffe, hvor vi også
fordeler opgaverne imellem os.
Se også mailen udsendt i august, hvor vi opfordrer til at man melder sig til at være
en del af den faste rengøring. Hvis du kan deltage i hovedrengøringen eller vil
hjælpe med rengøringsopgaven på en mere fast aftale, så kontakt Erling Christensen
på erling@c.dk eller 30465684.

Mand-dag
Her i efteråret samles mændene igen til mand-dag
den første onsdag i hver måned. I august tog de
deres bedre halvdele med til Kjøge Miniby.
Onsdag den 1. september går turen til Amager
Bakke (også kaldet CopenHill). De følgende gange
(6. oktober, 3. november og 1. december) mødes
Mand-dagsholdet i kirken kl. 10.00.

Stabsdage
Den sidste torsdag i hver måned mødes en gruppe frivillige fra kirken til stabsdag,
hvor der bliver ordnet alt muligt administrativt og praktisk. Lister bliver ajourført,
kirkeblade hæftes og udsendes, kopper bliver gnubbet rene for aflejringer af te og
kaffe og ikke mindst får vi vendt liv og færden i kirken. Der er altid plads til flere.
De næste måneder er der frivillig stab den 30. sep., den 28. oktober og den 25.
november. Vi begynder med formiddagskaffe kl. 10.00.
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Sæt kryds
Mandag den 30. august kl. 18.00 mødes Fokus for at tale om fremtiden
Fredag den 3. til søndag den 5. september: Menighedsweekend
Lørdag den 11. september kl. 9.00: Hovedrengøring
Søndag den 26. september kl. 10.30 holder vi afskedsgudstjeneste for Kristian
Søndag den 3. oktober fra 13.00-16.00 er der tøjbyttemarked
Søndag den 10. oktober kl. 10.30 bliver Ellinor Rolsted Nissen barnevelsignet
Søndag den 31. oktober er der menighedsmøde efter gudstjenesten

Magasinet online
Husk at du fremover finder Missionsforbundets blad på missionsforbundet.dk under
fanen dokumenter. Samme sted kan bladet findes som pdf-fil, hvis du vil hente det
til tablet eller udskrive det.

Menighedsrådet
Menighedsrådet mødes næste gang torsdag den 23. september, onsdag den 6.
oktober og torsdag den 18. november. Kontakt Brian Kjøller, hvis du har noget som
du tænker er relevant for rådet at vide.

Kontakt:
Vanløse Frikirke:
Jernbane Allé 29
2720 Vanløse
Tlf.: 6037 8060
Web: www.vanløsefrikirke.dk
Bankkonto: 1551 - 33 4114 0730
Girokonto: 9570 - 305 1919
Vanløse Frikirke er en del af Det
Danske Missionsforbund – en
frikirke i Danmark.
Se evt. mere på
www.missionsforbundet.dk

Præster:
Ruben Andersen-Hoel
Tlf.: 4260 7722
Mail: ruben@vanlosefrikirke.dk
Kristian Bonde-Nielsen
Tlf.: 2085 2217
Mail: kristianielsen@hotmail.com
Gunni Bjørsted
Tlf.: 2498 9090
Mail: gunnibjoersted@gmail.com

MobilePay
347977
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Kirkeblad
Kontakt Ruben Andersen-Hoel
Booking:
Kontakt Lisbeth Mortensen på
vanlosefrikirke@gmail.com
Kontakt til menighedsråd:
Brian Kjøller
Tlf.: 5055 5100
Mail: briankjoller@gmail.com

