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Efterår i Vanløse Frikirke 

 

Vi begynder efteråret på den bedst tænkelige måde i Vanløse Frikirke - nemlig med 

at tage på menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg. 

 

Derudover er også mange andre gode ting at se frem til i de kommende måneder – 

fx høstfest søndag den 9. oktober, hvor alle aldre på en festlig måde får lov til at 

udtrykke taknemmelighed over de gaver vi får fra Gud i naturen. 

 

Brød & Bøn er et nyt initiativ, som er begyndt i denne sæson. Kom og vær med den 

anden og fjerde onsdag i hver måned fra kl. 9.45-11.00. 

 

Et andet nyt initiativ er Krea & Drinks, som er præcis hvad titlen beskriver: At mødes 

om at være kreativ og samtidig hygge sig med en drink. Her kan man også forberede 

noget som kan sælges på julemarkedet, som i år holdes lørdag den 26. november. 

 

Den 30. oktober kommer DR forbi med en sendevogn, fordi vi er inviteret til at 

sende gudstjeneste direkte i radioen denne dag – kom i god tid! 

 

Og så kan du glæde dig til at vi får besøg af et par gæstetalere, som begge er fra 

Evangelisk Frikirke Danmark – det kirkesamfund kirken er en del af. 

 

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 
 I 2022 har vi til gudstjenesterne haft stor glæde af det vi 

kalder 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. Det styrker troen og knytter 

fællesskabet tættere sammen. Hvis du vil være med til at 

dele trosglimt, så giv besked til præst Gunni Bjørsted på tlf. 24989090 eller mail: 

gunnibjoersted@gmail.com 

 

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 

frivillighed og 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. Se hele programmet og tilmeld dig 

på www.vanløsefrikirke.dk/weekend  

  

mailto:gunnibjoersted@gmail.com
http://www.vanløsefrikirke.dk/weekend
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Brød & Bøn 

Den anden og fjerde onsdag mødes vi til Brød & Bøn kl. 9.45-11.00. 

programmet er lige så enkelt, som det er godt: En kop kaffe og et 

stykke brød "at komme på" - derefter lidt fælles refleksion over en 

bibeltekst og noget, deltagerne har brug for at vende – til sidst bøn. 

En af kirkens præster – oftest Gunni – 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.  

 
Høstfest 

Søndag den 9. oktober holder vi høstfest, som er en 

familievenlig gudstjeneste, hvor børnekirken medvirker. Alle 

opfordres til at tage noget med fra naturen: Det kan være noget 

spiseligt, noget kønt eller noget overraskende, som vi pynter op 

med. På den måde udtrykker vi vores taknemmelighed til Gud, 

over at han har sørget for vores daglige brød. Efter gudstjenesten 

spiser vi sammen – og måske skal vi smage nogle af de lækre ting 

som er blevet taget med? 

 
Krea & Drinks 

Kan du lide at være kreativ? Har du lyst til at lære noget nyt? 

Eller kan du bare godt lide at hygge? Så skal du glæde dig til tre 

aftner i kirkens café dette efterår. 

Cecilie Tarras-Madsen vil undervise i at lave papirblomster af 

italiensk crepepapir og Jette Nielsen viser hvordan man kan sy 

gammelt tøj om til noget nyt, så bæredygtighed er et af nøgleordene. Medbring en 

ven, godt humør, saks og evt. noget gammelt tøj du har lyst til at lave om, så er du 

klar til en hyggelig aften, hvor der også over en drink bliver mulighed for lære nye at 

kende eller at snakke med nogen du kender i forvejen. Datoerne er på vej – hold øje 

med nyhedsbreve og Facebook-opslag 
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Radiogudstjeneste 

I juni havde vi den særlige oplevelse at være værtskirke for 

optagelserne til fire gudstjenester, som forskellige frikirker 

stod for – vores egen gudstjeneste blev sendt på DR1 og 

DR2 søndag den 28. august, og kan stadig streames på 

www.dr.dk/drtv Søndag den 30. oktober er vi så igen 

inviteret til at dele vores gudstjeneste med andre, når 

gudstjenesten transmitteres live i radioen på DR P1. Gudstjenesten begynder denne 

dag kl. 10.00, men kom i god tid, så du er på plads inden udsendelsen begynder. 

 

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 de 

kommende måneder er det i forbindelse med Høstfesten søndag 

den 9. oktober og i november bliver det søndag den 20. inden 

menighedsmødet. Prik gerne Jette på skulderen, hvis du vil 

hjælpe med at stå i køkkenet eller dække bord en gang imellem. 

 

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. 

 

Manddag 
Den første onsdag i hver uge er en mand-dag. Her mødes en flok mænd (og de fleste 

har lang erfaring med at være mænd) til kaffe kl. 10.00. Nogle gange tager flokken 

på udflugt og andre gange bliver der løst praktiske opgaver i kirken. Men der er altid 

en god frokost – og plads til flere!  

http://www.dr.dk/drtv
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S E P T E M B E R   2 0 2 2 
 

To 1 35 10.00 Stabsdag 

Fr 2  Menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg 

Lø 3  Menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg 

Sø 4  Menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg –  
ingen gudstjeneste i Vanløse Frikirke 

Ma 5 36  

Ti 6   

On 7  10.00 Mand-dag 
17.00 Familiegruppe 

To 8   

Fr 9   

Lø 10   

Sø 11  10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 12 37  

Ti 13   

On 14  9.45 Brød & Bøn 
 

To 15   

Fr 16   

Lø 17   

Sø 18  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 19 38  

Ti 20   

On 21   

To 22   

Fr 23   

Lø 24   

Sø 25  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 26 39  

Ti 27   

On 28  9.45 Brød & Bøn 

To 29  10.00 Stabsdag 

Fr 30   

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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                 O K T O B E R  2 0 2 2 

Lø 1 39  

Sø 2  10.30 Nadvergudstjeneste – Finn Kier-Hansen – Børnekirke 

Ma 3 40  

Ti 4   

On 5  10.00 Mand-dag  
17.00 Familiegruppe 

To 6   

Fr 7   

Lø 8   

Sø 9  10.30 Gudstjeneste (Høstfest) – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
Kirkefrokost efter gudstjenesten 

Ma 10 41  

Ti 11   

On 12  9.45 Brød & Bøn 
 

To 13   

Fr 14   

Lø 15   

Sø 16  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 17 42  

Ti 18   

On 19   

To 20   

Fr 21   

Lø 22   

Sø 23  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 24 43  

Ti 25   

On 26  9.45 Brød & Bøn 

To 27  10.00 Stabsdag 

Fr 28   

Lø 29   

Sø 30  10.00 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel (Bemærk tidspunkt!) 

Radiotransmission på P1! – Kom i god tid!      - Børnekirke 

Ma 31 44  

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

 

                                                                                                         

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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N O V E M B E R  2 0 2 2 
 

Ti 1 44  

On 2  10.00 Mand-dag  
17.00 Familiegruppe 

To 3   

Fr 4   

Lø 5   

Sø 6  10.30 Nadvergudstjeneste – Rikke Obasi – Børnekirke 

Ma 7 45  

Ti 8   

On 9  9.45 Brød & Bøn 
 

To 10   

Fr 11   

Lø 12   

Sø 13  10.30 Gudstjeneste – Emma F. Jensen – Børnekirke 

Ma 14 46  

Ti 15   

On 16   

To 17   

Fr 18   

Lø 19   

Sø 20  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
Kirkefrokost og derefter Menighedsmøde 

Ma 21 47  

Ti 22   

On 23  9.45 Brød & Bøn 
 

To 24  10.00 Stabsdag 

Fr 25   

Lø 26  Kl. 11 – 15: Julemarked 

Sø 27  1. sø i advent 
10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 28 48  

Ti 29   

On 30   

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

    

 

 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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Gæstetalere 

Søndag den 2. oktober er der bytte-præst-dag, som betyder at to 

præster fra Evangelisk Frikirke Danmark bytter prædikestol. I Vanløse 

Frikirke får vi denne dag besøg af Finn Kier-Hansen fra Tylstrup 

Frikirke, mens Ruben Andersen-Hoel tager turen til Nordjylland. 

Søndag den 6. november tager Rikke Jørnow Obasi turen fra Sydsjælland for at 

prædike i Vanløse Frikirke, som er den kirke hun voksede op i. Rikke er 

en del af landsledelsen i Evangelisk Frikirke Danmark og til daglig er 

hun matematik- og naturfagskonsulent i Kalundborg kommune.   

Søndagen efter – den 13. november – har vi igen glæden af 

at skulle lytte til Emma Frederikke Jensen, som mange kender fordi hun er 

aktiv i kirken med lovsang. Emma afslutter sine teologiske studier på 

Københavns universitet ved årets udgang.  

 

Menighedsmøde den 20. november 

Efter gudstjenesten den 20. november vil der være kirkefrokost og menighedsmøde. 

Her gør vi status over året som til den tid næsten er gået - og ser frem mod det nye 

år. Det er også her vi bruger lidt ekstra tid på at kigge nærmere på budgettet og 

regnskabet. 

 

Julemarked 

Lørdag den 26. november fra kl. 11.00-15.00 holder vi igen 

julemarked i Vanløse Frikirke. Det er en skøn mangeårig tradition, 

hvor vi åbner dørene og inviterer folk fra Vanløse til æbleskiver 

og glögg. Hvert år er der lavet juledekorationer og kreativt julepynt, 

syltet rødbeder og bagt småkager og meget andet. Indtægten går til det 

hjælpe- og missionsarbejde, som kirken er involveret i. Der er brug for alt muligt 

godt som kan sælges – ligesom der er brug for hjælp på selve dagen til at stå ved 

boder og hjælpe i køkkenet. Så deltag i krea-aftnerne i kirken, find strikketøjet frem 

de mørke aftner og begynd allerede nu at nærstudere opskrifterne på småkagerne. 

Kontakt Majbrit Schroller eller Lisbeth Mortensen, hvis du vil hjælpe på den ene 

eller den anden måde. 
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GAVEN 

I de seneste par år har vi været en del af et 

projekt i juletiden, som hedder GAVEN. Det 

arrangeres sammen med hjælpeorganisation 

Hands&Feet og med lokale butikker som 

sponsorer. For mange er julen en skøn tid, 

men for familier som af forskellige årsager er 

pressede, kan den være svær at komme 

igennem. I Vanløse Frikirke har vi med dette 

projekt ønsket at gøre julen lidt bedre for nogle af de familier i vores bydel, som har 

brug for det. 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. MEN det kræver en bred 

opbakning fra mange i menigheden, som vil være med til at løfte projektet – både 

før, under og efter gaveuddelingen. Kontakt snarest Martin Born, hvis du vil være 

med til at skaffe sponsorer, dele invitationer ud, lave lister, dele gaver ud, lave 

aktiviteter for børn og voksne eller nogle af de mange andre opgaver, som skal 

løftes. 

 

Camilla og Jesper i Thailand og Myanmar 

Til en gudstjeneste i august sagde vi farvel til Camilla og Jesper, som nu er rejst til 

Thailand for at være en del af organisationen Free Burma Rangers (FBR) det næste 

år. Vi har som kirkesamfund tidligere støttet FBR og kender derfor lederne Karen og 

David rigtig godt, og ved at de gør en stor forskel blandt fordrevne og undertrykte 

etniske folk i Myanmar. Vær med til at bede for Camilla og Jesper – og følg med på 

deres rejse på de sociale medier:  

Facebook og Instagram 

Du kan også støtte dem 

økonomisk, men vi har endnu ikke 

helt fundet løsningen på hvordan 

det gøres bedst muligt. Hold øje 

med nyhedsbreve og 

missionsbreve, hvor vi vil 

informere om denne mulighed. 

https://m.facebook.com/groups/793113588725045/
https://www.instagram.com/schjeldelund_fbr/?fbclid=IwAR2zmhZppGVekmguuROnG9BbVi3vrY8j5Ulm9K1Agl04POeADTbZ3fcLo4c
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Besøg fra KIT  

 Organisationen KIT – Kirkernes Integrations Tjeneste – arbejder 

med integration gennem gensidig brobygning mellem danskere og 

nydanskere. Det sker gennem partnerskaber med migrantkirker, 

danske kirker, offentlige myndigheder, humanitære organisationer 

og virksomheder.  Søndag den 11. december får vi besøg af KITs 

daglige leder, Ruben Holmgreen Falk, som vil fortælle om arbejdet. 

 

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. 
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Sæt kryds 
 

Menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg fra den 2. til den 4. september 

Brød & Bøn den anden og den fjerde onsdag i måneden fra kl. 9.45-11.00  

Finn Kier-Hansen prædiker på byttesøndagen den 2. oktober kl. 10.30 

Høstfest søndag den 9. oktober kl. 10.30 

Radiogudstjeneste søndag den 30. oktober – Bemærk kl. 10.00 

Rikke Obasi prædiker søndag den 6. november kl. 10.30 

Menighedsmøde efter gudstjenesten søndag den 20. november 

Julemarked lørdag den 26. november fra kl. 11.00-15.00 

Besøg fra KIT søndag den 11. december til gudstjenesten 

Hold øje med datoer for Krea & Drinks 

 

Menighedsrådet 
Menighedsrådet mødes næste gang onsdag den 14. september, mandag den 31. 

oktober og onsdag den 23. november. 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/

