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Dit kirkeblad

Forår i Vanløse Frikirke
I de sidse to år har vi hele tiden måtte tænke tanker som: Hvad nu hvis vores planer
bliver aflyst? Kommer der overhovedet nogen? Er det forsvarligt at mødes? Hvilke
restriktioner gælder? Den slags spørgsmål har vi også stillet mange gange i kirken.
Nu regnes Corona ikke længere som en samfundskritisk sygdom, de fleste er
vaccineret tre gange og mange af os har haft Corona. Så nu kan vi lægge mange af
spekulationerne og bekymringerne væk, og i stedet glæde os over alt det vi kan!
Vi genstarter børnekirken med at friske lokalerne op, holde en familiebrunch og i
det hele taget kalde sammen til gode fester. I fasteperioden frem til påsken har vi
fokus på bøn, hvor der hver uge sendes bedeemner ud på mail og Facebook.
Den 13. marts holder vi årsmøde, hvor vi udover en god kirkefrokost også taler om
livet i kirken og klarer de formelle ting som valg og økonomi. Der er også andre
årsmøder i foråret, nemlig i kirkesamfundet og på Efterskolen Lindenborg.
Påsken indledes med konfirmation Palmesøndag, og så tager vi igen traditionen op
med at holde påskemåltid Skærtorsdag – dog i en mere børnevenlig variation.
I løbet af foråret skal vi møde nogle af præsterne fra vores søsterkirker, når vi får
besøg af gæstetalere – og i juni bliver vi gæster i hjemmene hos folk fra hele
Danmark, når vi skal optage en TV-gudstjeneste.
Du er altid velkommen til gudstjenester i Vanløse Frikirke kl. 10.30 om søndagen.
God fornøjelse med kirkebladet.
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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.

Børnekirken
I de sidste to år har det været svært at få
gode rytmer i børnekirken. Det har svinget
utroligt meget hvad vi kunne og måtte – og
der har af naturlige årsager været meget
stor forskel på hvor mange børn der kom.
Men nu kan vi for alvor vende tilbage til at
mødes på gode måder. Derfor glæder vi os
til at indbyde til en skøn forårssæson i
børnekirken, som indledes med
fastelavnsfest den 27. februar.
Stabsgruppen har hjulpet Eva med at indrette lokalerne på en meget bedre måde,
og lørdag den 5. marts er alle børnefamilier indbudt til brunch kl. 9.30, hvor vi vil
vise lokalerne frem og fortælle om tankerne for fremtidens børnekirke. Vi kan
allerede nu afsløre at der udover de velkendte sange og fortællinger er planer om
fester og samlinger med plads til hygge og leg.

Fasten
I år inviterer vi til at have fokus på bøn i fasteperioden,
som løber fra onsdag den 2. marts og indtil påsken
som ligger midt i april. Der er lavet et lille fastehæfte
med forslag til ting man kan gøre – eller ikke gøre – i
fasteperioden, og hver uge vil der på mail og på
Facebook blive sendt et ark ud med uddybende
bedeemner for den kommende uge.
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Kvindernes internationale bededag
Hvert år samles kvinder rundt om på kloden til en bededag den første fredag i
marts. I år er det under overskriften: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer. Det er
kvinder fra England, Wales og Nordirland, som har lavet programmet – og fredag
den 4. marts er alle kvinder velkomne til at være med til samlingen i Frelsens Hær,
Valby Langgade 83 kl. 15.00 til gudstjeneste, samtale og bøn omkring kaffebordene

Årsmøde
Søndag den 13. marts holder vi årsmøde i Vanløse
Frikirke. Vi begynder med gudstjeneste kl. 10.30 som
vi plejer – her er der mulighed for medlemsoptagelse,
så tag fat i en af kirkens præster hvis du overvejer at
blive medlem.
Omkring kl. 12.00 spiser vi en god kirkefrokost, hvor der
også er god tid til at hygge og tale sammen.
Kl. 13.00 har vi en lille time som handler om livet i kirken.
I år har vi særligt fokus på frivillighed og engagement.
Efter en kaffepause begynder det formelle årsmøde kl. 14.00 med valg til
menighedsrådet, overblik over økonomi og forskellige orienteringer. I skrivende
stund mangler der stadig en suppleant til menighedsrådet, så forslag modtages
meget gerne. Du kan læse meget mere i det Årsskrift som blev udsendt i uge 8.

Påsken – og konfirmation
Palmesøndag holder vi konfirmationsgudstjeneste for Silas
Buch. Silas har fulgt et forløb i Lindevangskirken, men har
ønsket at blive konfirmeret i Vanløse Frikirke.
Skærtorsdag er alle velkomne til påskemåltid, som vi i år
tilbereder sammen. Vi mødes 16.30 og hjælper hinanden
med at gøre klar til festen. I år er programmet tilrettelagt
så børn kan være med i både forberedelserne og selve
påskemåltidet.
Påskedag er der opstandelsesgudstjeneste, hvor vi glæder
os over at livet på alle måder har vundet over døden.
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Bøn for Mynamar
Hvert år har vi den anden søndag i marts særligt fokus på at bede for Myanmar –
det tidligere Burma – hvor vi også er engageret i hjælpearbejde. Situationen i landet
er stadig højspændt og der foregår hver dag mange forfærdelige ting. Derfor vil vi
igen i år bede for vores samarbejdspartnere – det er søndag den 13. marts.

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. Heldigvis har Jette Nielsen
sagt ja til at stå i spidsen for at vi fremover har kirkefrokoster
ca. en gang om måneden. De første gange her i foråret bliver i
forbindelse med fastelavnsfesten og årsmødet. Prik gerne til
Jette, hvis du vil hjælpe med at stå i køkkenet eller dække bord
en gang imellem.

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 nole 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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10,30 Mand-dag: Bilmuseet Haarning Collection, Smørmosevej 16, 2880 Bagsværd
17,00 Familiegruppe

09,30 Brunch for børnefamilier
10,30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke

10

11

10,30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke
12,30 Årsmøde
18,00 FOKUS

10,30 Nadvergudstjeneste – Charlotte Willer – Børnekirke

12

10,30 Gudstjeneste – Tomas Lindholm – Børnekirke

13

18,00 FOKUS

10,00 Frivillig Stab

Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk
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10,30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel - Børnekirke

14
17,00 Familiegruppe
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Palmesøndag
10,30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
18,00 FOKUS

10,00 Mand-dag
Skærtorsdag
16,30 Påskemåltid – Ruben Andersen-Hoel
Langfredag

16

Påskedag
10,30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
2. Påskedag

10,00 Frivillig Stab

10,30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke

17

18,00 FOKUS

Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk
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10,30 Nadvergudstjeneste - Gunni Bjørsted – Børnekirke

18
17,00 Familiegruppe

Gudstjeneste – [taler] – Børnekirke
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18,00 FOKUS

10,00 Mand-dag

St. Bededag

Nadvergudstjeneste – David Højgaard – Børnekirke

20

10,00 Frivillig Stab

10,00 Årsmøde i Evangelisk Frikirke Danmark (hvor Vanløse Frikirke er vært)
10,30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke

21

18,00 FOKUS

Kristi Himmelfartsdag

10,30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel - Børnekirke

22
Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk
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Gæstetalere
I foråret får vi besøg af præsterne fra tre af vores søsterkirker i Evangelisk Frikirke
Danmark. Søndag den 20. marts prædiker Charlotte Willer, som
flyttede til Borup med sin mand Simon og deres tre børn, da hun
begyndte sin tjeneste i Osted Frikirke i sommeren 2021. Før det var
Charlotte præst i Regen/Kristuskirken, som er en baptistkirke på
Nørrebro. Hun er god til at formidle kristentro på en nærværende
måde og vi ser frem til at byde hende velkommen.
Tomas Lindholm har været præst i Strandvejskirken i Humlebæk i en
årrække. Før det har han været deltidspræst i Frikirken Salem i
Frederiksværk, samtidig med at han var lærer på Efterskolen
Lindenborg. Tomas er gift med Kamilla og har fire børn. Han er
humoristisk og skarp, så vi glæder os til at lytte til ham søndag den 27.
marts.
Dem som har været i Vanløse Frikirke længe, kender David Højgaard
– enten fordi de kan huske 20 år tilbage da han var ungdomspræst i
kirken, eller fordi han de sidste fem år har været på et årligt besøg
for at fortælle om menighedsplantningen Nordstjernen, som vi har
støttet i den periode. David vil opdatere os på hvordan det går med
flokken i Nr. Sundby og skal også prædike søndag den 15. maj når
han kommer. David er gift med Maj og sammen har de tre drenge.

Etiksnakken
Hen over vinteren er vi begyndt på en proces med
samtaler om etik. Vi har opfordret til at
netværksgrupperne bliver brugt til disse samtaler, men
har også haft indbudt til flere samtaleaftner i kirken;
senest en god og frugtbar samling tirsdag den 25. januar.
Menighedsrådet arbejder videre med de input der er
kommet og vil i løbet af foråret invitere til nye samtaler,
som kommer til at handle om mere konkrete etiske
emner.
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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 Barret spille
og fortælle. Læs meget mere på himmelskedage.dk

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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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.

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.

Årsmøde i Evangelisk Frikirke Danmark
Lørdag den 21. maj er der årsmøde i vores kirkesamfund, og Vanløse Frikirke er
denne dag vært. Dagsordenen er sendt ud og udover valg til landsledelsen og
økonomigennemgang er der punkter om nyt lejrsted og forslag om etablering af et
nyt seniorspor. Alle er velkomne til at deltage og høre mere om
kirkesamfundets aktiviteter.
Fredag den 20. maj holdes Efterskolen
Lindenborgs repræsentantskabsmøde.

Radio og TV-gudstjenester
Fire frikirker er inviteret med i programmet Paula Larrain til
gudstjeneste, og Vanløse Frikirke er en af dem. Derfor bliver
gudstjenesten søndag den 12. juni optaget og sendt på DR
til august – og formentlig bliver alle fire gudstjenester
optager i Vanløse Frikirke. Mere information følger når vi
kender detaljerne.
Vi er også inviteret til at lave radiogudstjeneste. Søndag den 30. oktober sendes
gudstjenesten fra Vanløse Frikirke derfor på P1 i radioen. Sæt kryds i kalenderen
begge dage, så du kan være med til nogle spændende og anderledes oplevelser.
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Sæt kryds
Fredag den 4. marts kl. 15.00 er der bededag for kvinder i Frelsens Hær, Valby
Lørdag den 5. marts kl. 9.30 er der brunch for børnefamilier
Søndag den 13. marts er der kirkefrokost og årsmøde efter gudstjenesten
Søndag den 20. marts kl. 10.30 prædiker Charlotte Willer
Søndag den 27. marts prædiker Tomas Lindholm
Søndag den 10. april (Palmesøndag) er der konfirmation for Silas Buch
Torsdag den 14. april er der påskemåltid kl. 16.30
Søndag den 17. april er der påskegudstjeneste
Lørdag den 21. maj kl. 10.00 er holdes EFD’s årsmøde i Vanløse Frikirke
Torsdag den 26. maj begynder Himmelske Dage i Roskilde
Søndag den 12. juni er der TV-gudstjeneste i kirken

Menighedsrådet
Menighedsrådet mødes næste gang 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
Evangelisk Frikirke Danmark se
mere på
www.evangeliskfrikirke.dk
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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

