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Jul og nytår i Vanløse Frikirke 

For mange af os er gode traditioner noget af det som gør adventstiden og julen 

ekstra hyggelig. Sidste år måtte vi aflyse mange af begivenhederne i kirken, så 

derfor glæder vi os ekstra meget til igen at åbne dørene for julemarkedet lørdag den 

27. november, hvor du og dine venner kan købe alt muligt godt til fordel for vores 

missions- og hjælpearbejde. Vi gør også lidt ekstra ud af advents-gudstjenesterne 

med højtlæsning, julesalmer, luciaoptog og en stor julefest søndag den 19. 

december. Samme dag deler vi julegaver ud til nogle af de familier i området, som 

oplever livsudfordringer. 

Du kan naturligvis også komme til gudstjeneste juleaftensdag kl. 15.00. 

 

2022 bliver skudt i gang med masser af tilbud: I januar begynder vi med en 

brunchgudstjeneste, hvor vi kigger fremad og beder for det nye år. Og så har vi 

indledt et samarbejde med andre kirker i Evangelisk Alliances bedeuge, hvor du i 

løbet af ugen kan deltage i forskellige møder. Fra den 16. januar starter vi et Alpha-

kursus, hvor man kan lære mere om den kristne tro. Sidst i januar får vi også besøg 

af Bo Nicolai Skov fra Frikirken Salem, som er vores søsterkirke i Frederiksværk. Når 

vi kommer frem til februar, holder vi fastelavnsfest og forbereder os til 

fasteperioden. 

 

Du kan også læse i bladet om Vinterstævne i Næstved, skilsmissegruppe, kirkens 

netværksgrupper og om de etiksamtaler som kører hen over vinteren.  

 

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

God fornøjelse med kirkebladet. 

 

Dit kirkeblad 
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Julemarked 
Lørdag den 27. november slår vi dørene op for årets 

julemarked. Kom og køb fine ting og få fyldt 

køkkenskabet op med julegodter. Du kan også komme 

og hjælpe med at sælge og servere. Inviter dine venner 

og bekendte, så vi kan sende en god gave til vores 

missions- og hjælpeprojekter rundt omkring i verden.  

 

Advent og jul  

Til adventsgudstjenesterne skal vi over fire afsnit følges med 

Sarah til den allerførste juleaften – så kom og vær med når 

historien udfolder sig i ord og billeder. Vi tænder selvfølgelig også 

adventskransen og synger os igennem julesalmerne i 

julemåneden. Den 5. december er der særligt fokus på sang og 

musik. Søndag den 12. december er der luciaoptog. Og søndag 

den 19. december holder vi julefest med festlige indslag og 

godteposer til børnene. Juleaftensdag holder vi en hyggelig og traditionel 

gudstjeneste kl. 15.00. Der er ingen gudstjeneste søndag den 26. december. 

Temaet for prædikerne i adventstiden er: Nu er det kun den spæde begyndelse… 

 

Besøg fra Myanmar 
Angeline som leder et af vores samarbejdsprojekter, nemlig KWEG (Karen Woman 

Empowerment Group) i Yangoon, har fået mulighed for at besøge os søndag den 5. 

december, da hun er på kursus i Danmark i denne periode. Vi ser frem til at høre 

mere om KWEGs arbejde et sted i verden, som er plaget af meget uro. 

 

SBU mangler en kasserer 
Kan du lide tal? SBU (Sammenslutningen af Børn og Unge i Vanløse Frikirke) som er 

den forening, der står bag vores børne- og ungdomstilbud i kirken, mangler en 

kasserer, som vil bruge et par timer om måneden på at lege med tal og netbank. 

Kontakt SBUs formand Martin Born eller præst Ruben Andersen-Hoel.  
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Alle børn fortjener en god julegave 
Julen er en skøn tid, men for familier som af 

forskellige årsager er pressede, kan den være 

svær at komme igennem. I Vanløse Frikirke 

ønsker vi at gøre julen lidt bedre for nogle af de 

familier i vores bydel, som kæmper i hverdagen. 

Derfor vil vi igen i år tilbyde gratis julegaver til 

børn i familier, der er på den ene eller anden 

måde er ramt af livsudfordringer. Projektet arrangeres sammen med 

hjælpeorganisationen Hands&Feet og med lokale butikker som sponsorer. Du kan 

støtte projektet med en gave på MobilePay 347977 – mærk GAVEN. Du kan også 

hjælpe med at sortere og udlevere gaverne eller på andre måder skabe en festlig 

dag den 19. december. Kontakt Martin Born, hvis du vil være med.  

 

Onsdagsdialogen holder en pause 

Det kniber lidt med kræfterne hos den flok der plejer at mødes til dialog og bøn om 

onsdagen, så indtil videre holder onsdagsdialogen pause. Vi håber og tror at 

bedemøder vender tilbage til kalenderen inden længe – så må tiden vise om det 

bliver i samme format og på samme tidspunkt, eller om vi finder på noget nyt. 

 

Nyt fra menighedsrådet 
Fra 1. november er Gunni Bjørsted er sat op i tid fra 30% til 45%, som indebærer at 

han vil prædike lidt oftere, men især også at han kommer til at arbejde med 

netværksgrupper, omsorg og at hjælpe nye ind i fællesskabet. 

Som nævnt på menighedsmødet i oktober, er der to rådsmedlemmer som stopper 

til årsmødet i 2022. Overvej derfor om du, eller en du kender, skal stille op til rådet. 

 

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 småkager eller hjemmebag.  
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Brunchgudstjeneste 

Vi begynder det nye år med en festlig 

brunchgudstjeneste søndag den 2. januar.  

Det foregår på den måde at der bliver dækket op i 

kirkesalen, og efter en kort indledning fylder vi 

tallerknerne og spiser sammen. Undervejs bliv er 

der plads til både nadver, prædiken og fællessang. 

Gudstjenesten er tilrettelagt så børn i alle aldre 

kan være med til det hele. 
 
 

Evangelisk Alliances bedeuge 

I mange år har Vanløse Frikirke taget del i Evangelisk 

Alliances bedeuge – oftest sammen med Adventskirken, der 

også ligger i Vanløse. Denne gang er vi blevet inviteret ind i 

et samarbejde med andre kirker fra Vanløse, Rødovre og 

Valby. Det foregår over fem aftner fra søndag den 9. januar, 

hvor det første møde holdes i Vanløse Frikirke. De fire 

næste aftner har du muligheden for at tage på besøg i de 

andre kirker. Temaet for ugen er sabbaten – eller hvilen, 

som vi nok ville kalde det på dansk. Tanken er at vi kan 

bruge ugen til at tanke kræfter op til de opgaver der ligger foran os i det nye år. Se 

mere om emnet på hjemmesiden: 

http://www.evangeliskalliance.dk/bedeuge/bedeuge-2021/ 

- Søndag den 9/1 kl. 19:30 om identitet, Vanløse Frikirke 

- Mandag den 10/1 kl.19:30 om Guds omsorg, Højnæstkirken, Valby 

- Tirsdag den 11/1 kl.19:30 om hvile, Vigerslev kirke, Valby 

- Onsdag den 12/1 kl.19:30 om medfølelse, Indre Mission, Vanløse 

- Torsdag den 13/1 kl.19:30 om erindring, Pinsekirken, Nyt håb, Rødovre 

Adresserne på kirkerne står i kalenderen midt i kirkebladet. 
 

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. Fremover kommer det i øvrigt til at hedde Eftertryk.  

http://www.evangeliskalliance.dk/bedeuge/bedeuge-2021/
https://www.missionsforbundet.dk/magasinet


6 
 

                     D E C E M B E R   2 0 2 1 

On 1 35 12.00 Mand-dag mødes i kirken (Julefrokost m/tilmelding)                                      
17.00 Familiegruppe  

To 2  
 

Fr 3   

Lø 4  
 

Sø 5  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
Besøg af Angeline fra KWEG 

Ma 6 36 18.00 FOKUS 

Ti 7   

On 8    

To 9  19.00 Etiksamtaler i caféen 

Fr 10   

Lø 11  
 

Sø 12  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke  
 

Ma 13 37  

Ti 14    

On 15    

To 16  
 

Fr 17   

Lø 18  
 

Sø 19  10.30 Nadvergudstjeneste (Familiejulefest) – Gunni Bjørsted 
Efter gudstjenesten – ”Projekt Gaven”. 

Ma 20 38  

Ti 21   

On 22    

To 23   

Fr 24  15.00 Julegudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel 

Lø 25  
 

Sø 26  INGEN GUDSTJENESTE  

Ma 27 39  

Ti 28   

On 29   
 

To 30   

Fr 31   

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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                     J A N U A R  2 0 2 2 

Lø 1 
  

Sø 2  10.30 Brunch-gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel 

Ma 3 1  
18.00 FOKUS 

Ti 4   

On 5  10.00 Mand-dag – Nytårskur 
17.00 Familiegruppe 

To 6                      
 

Fr 7   

Lø 8   

Sø 9  10.30 Gudstjeneste – børnekirke – Ruben Andersen-Hoel 
19.30 Evangelisk Alliances bedeuge: Møde i Vanløse Frikirke 

Ma 10 2 19.30 Evangelisk Alliances bedeuge: Møde i Højnæskirken, Højnæsvej 60, Rødovre 

Ti 11  19.30 Evangelisk Alliances bedeuge: Møde i Vigerslev Kirke, Lykkebovej 1, Valby 

On 12  19.00 Etiksamtaler i caféen 
19.30 Evangelisk Alliances bedeuge: Møde i Indre Mission, Thyvej 31, Vanløse 

To 13  18.00 Alpha 
19.30 Evangelisk Alliances bedeuge: Møde i Nyt Håb, Damhus Boulevard, Rødovre  

Fr 14   

Lø 15  (13.30 Vinterstævne i Birkebjergkirken i Næstved) 

Sø  16  10.30 Nadvergudstjeneste – børnekirke – Gunni Bjørsted 
Walk and talk efter gudstjenesten 

Ma 17 3 18.00 FOKUS 

Ti 18  18.00 Rådsmøde 

On 19  
 

To 20  18.00 Alpha  

Fr 21   

Lø 22    

Sø 23  10.30 Gudstjeneste – børnekirke –  

Ma 24 4  

Ti 25  19.00 Etikaften i kirken 

On 26   

To 27  10.00 Frivillig Stab 
18.00 Alpha 

Fr 28   

Lø 29  
 

Sø 30  10.30 Gudstjeneste – børnekirke – Bo Nicolai Skov 

Ma  31 5 18.00 FOKUS 

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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                         F E B R U A R  2 0 2 2 
 

Ti 1                                              

On 2  10.00 Mand-dag 
17.00 Familiegruppe 

To 3  18.00 Alpha 
 

Fr 4   

Lø 5   

Sø 6  10.30 Nadvergudstjeneste – børnekirke – Gunni Bjørsted 

Ma 7 6  

Ti 8   

On 9   

To 10  18.00 Alpha 
 

Fr 11  
 

Lø 12   

Sø 13  10.30 Gudstjeneste –  (vinterferie) 

Ma 14 7   

Ti 15  
 

On 16  
 

To 17  18.00 Alpha 
 

Fr  18  
 

Lø 19   

Sø 20  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel (Vinterferie) 

Ma 21 8  

Ti 22  
 

On 23   

To 24  10.00 Frivillig Stab 
18.00 Alpha 

Fr 25  
 

Lø 26  
 

Sø 27  10.30 Familie-Gudstjeneste – Fastelavnsfest – Ruben Andersen-Hoel 

Ma 28 9  
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

 

 

http://www.vanlosefrikirke.dk/


9 
 

Alpha 

Torsdag den 13. januar kl. 18.00 holder vi en 

introduktionsaften til Alpha-kurset. Det er en 

række aftener, hvor der hver gang vil være tre 

dele; vi spiser sammen, ser en kort film sammen 

eller hører et oplæg og derefter er der 

samtale/diskussion i mindre grupper. Hver gang 

tages et emne om tro op, som er oplæg til en efterfølgende samtale om livets store 

spørgsmål i de små grupper. På kurset er der plads til alle mennesker og alle 

holdninger. Kurset er særligt for dig, der ikke tror på Gud eller som ikke ved, hvad 

du skal tro. Men også dig der er nysgerrig og gerne vil vide mere om den kristne tro 

er velkommen. Så tag din ven, veninde, nabo, kollega, kæreste, ægtefælle, søster 

eller bror under armen og få nogle hyggelige aftener med fællesskab og gode 

snakke. Hvis du har spørgsmål til Alpha-kurset, eller vil hjælpe til, kan du kontakte 

Camilla Schjelde Lund eller præst Ruben Andersen-Hoel.  

 

Tøjbyttemarked  

De første tøjbyttemarkeder i Vanløse Frikirke har været store succeser. Masser af 

mennesker har afleveret brugt tøj og/eller fået noget ”nyt” tøj med hjem. Der er 

ikke lagt en dato fast for næste tøjbyttemarked, men hold øje med annonceringen. 

Hvis du har tøj du vil af med på forhånd, kan det stilles under trappen ved 

bagindgangen.  

Gæstetaler 
Søndag den 30. januar får vi besøg af den nye præst i Frikirken 

Salem, som er vores søsterkirke i Frederiksværk. Det er Bos første 

stilling, efter en afsluttet teologisk uddannelse på Ansgarskolen i 

Kristiansand i Norge, hvor han også fandt sin hustru, Thea. 
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Vinterstævne 

Første januar 2022 skifter vores 

kirkesamfund navn fra Det Danske 

Missionsforbund til Evangelisk 

Frikirke Danmark. Det bliver fejret 

ved to Vinterstævner – et på Sjælland 

og et i Nordjylland. Vi er alle sammen 

inviteret til en festlig dag i 

Birkebjergkirken i Næstved lørdag 

den 15. januar kl. 13.30 til 20.30. 

 

Fastelavn 

Søndag den 27. februar er der fastelavnsgudstjeneste kl. 10.30.  

Både børn og voksne er velkomne til at møde op i udklædningstøj. 

Vi holder en festlig gudstjeneste hvor der selvfølgelig både er 

tøndeslagning og fastelavnsboller. 

 
 

Nyt om Netværksgrupper 
Gunni Bjørsted skriver: En af de nye specifikke opgaver, jeg har fået i forbindelse 

med at jeg er gået op i tid i kirken, er at være koordinator og inspirator for 

Netværksgrupperne. Både dem vi har nu, og dem, der forhåbentlig bliver dannet 

fremover. For der er vist ikke nogen bedre hjælp til fællesskab og discipelskab end 

Netværksgrupper, når de fungerer godt. 

Nu her i første omgang har jeg brug for overblik over, hvad vi har af 

netværksgrupper lige nu. Så jeg kommer til at spørge og spørge de kommende uger. 

Men jer, der leder en gruppe – eller jer, der er med i en gruppe, hvor I ikke rigtig 

ved, om I har en leder – må rigtig gerne kontakte mig. Så kan vi også samtidig få en 

dialog om, hvordan gruppen fungerer, og hvad I eventuelt ønsker hjælp til 

Dem af jer, der læser dette og ikke er med i en gruppe og gerne vil finde en gruppe 

at blive en del af, må også super-gerne kontakte mig. Så skal vi nok finde ud af 

noget. Lad os snakkes ved! 
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Etiksnakken 
Der er sendt en mail ud til alle medlemmer, som fortæller om den proces vi indleder 

hen over vinteren med samtaler om etik. Vi opfordrer til at netværksgrupperne 

bliver brugt til disse samtaler, men du er også velkommen den 9. dec. og den 12. 

januar – begge aftner kl. 19.00 i caféen. Du kan også deltage i walk&talk efter 

gudstjenesten søndag den 16. januar. Vi afslutter første runde af samtaler på en 

fælles aften tirsdag den 25. januar kl. 19.00. Skriv til Ruben Andersen-Hoel, hvis du 

ikke har fået mailen med spørgsmål og ressourcer. 

 

Radio- og TV-gudstjenester  
Søndag den 21. august sendes gudstjenesten fra Vanløse Frikirke på P1 i radioen. 

Meget mere om det senere, men sæt kryds i kalenderen. Ruben Andersen-Hoel er 

desuden inviteret til at tale på en TV-gudstjeneste i programmet Med Paula Larrain 

til gudstjeneste som en del af en serie på fire frikirkegudstjenester. Den bliver 

formentlig optaget i forsommeren et sted i København og sendt i september. 

 

Skilsmissegruppe 
Eline Bonde-Læssøe, som mange kender i kirken fra hendes funktion som 

mødeleder og menighedsrådsmedlem, har taget en uddannelse i samtalegrupper 

for børn, der er klemt i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Fra foråret vil hun 

tilbyde børn fra området at deltage i en samtalegruppe. Mere information om dette 

senere. 

 

Hilsen fra kassereren 
Glædelige adventstid og tak for støtten i 2021.  

Status pr. 31.10.2021: Indtægter udgør 1.112.804 kr. og udgifter er 1.415.957 kr. 

Hvis du gerne vil give et bidrag til kirken, kan det gøres ved at overføre en gave til 

kirkens kontonummer: 1551 3341140730 eller på mobilepay 347977 – med tydelig 

oplysning om ydernummer eller navn. 

Du er også altid velkommen til at tage skrive på kassereren@vanlosefrikirke.dk eller 

at tage kontakt til mig når jeg er i kirken, hvis du har spørgsmål eller gerne vil 

oprette en gaveordning til kirken. Mvh. Michael Buch  
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Sæt kryds 
Lørdag den 27. november kl. 11.00-15.00 er der julemarked i kirken 

Søndag den 5. december får vi besøg af Angeline fra KWEG (se omtale i bladet) 

Torsdag den 9. december er der etiksamtaler i caféen 

Søndag den 19. december holder vi julefest kl. 10.30 

Søndag den 19. december er der uddeling af julegaver om eftermiddagen 

Fredag den 24. december kl. 15.00 er der Juleaftensgudstjeneste 

Søndag den 26. december er der INGEN gudstjeneste 

Søndag den 2. januar er der brunchgudstjeneste 

Fra den 9. januar til den 13. januar er der hver aften EA-møder kl. 19.30 

Onsdag den 12. januar er der etiksamtaler i caféen 

Torsdag den 13. januar kl. 18.00 er introaften til Alpha – herefter hver torsdag 

Søndag den 16. januar er der walk&talk om etik efter gudstjenesten 

Søndag den 30. januar prædiker Bo Nicolai Skov 

Søndag den 27. februar er der fastelavnsgudstjeneste kl. 10.30 

 
 

Menighedsrådet 
Menighedsrådet mødes næste gang tirsdag den 18. januar, onsdag den 2. marts og 

tirsdag den 29. marts. 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 
 
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 Det 
Danske Missionsforbund – en 
frikirke i Danmark. 
Se evt. mere på 
www.missionsforbundet.dk 

 
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 
 

 

http://www.missionsforbundet.dk/

