Vanløse Frikirke
www.vanløsefrikirke.dk

Kirkeblad medio april 2021

Gudstjenester
Prædikentema
Børnekirke
Kirkekaffe
Podcasts
Udsat årsmøde
Kalender
Støtteevents
Sommerfest
1

Kirke i den kommende tid
Det er vanskeligt at lave kirkeblad et opdateret kirkeblad i en tid, hvor
restriktionerne hele tiden ændrer sig, men med denne særudgave håber vi at du kan
få et overblik over hvilke muligheder og tilbud der er i Vanløse Frikirke lige nu og
her. Meget af vores kommunikation i denne omskiftelige tid foregår via
nyhedsbrevene om fredagen og vores sider på Facebook, så hold øje med dem, da
tingene hurtigt kan ændre sig.

Gudstjenester fra søndag den 25. april
Fra onsdag den 21. april er der lempet en del på de retningslinjer, der gælder for
gudstjenester. Der må fremover være en fyldt kirkesal, så længe der er to meter
mellem hver husstand eller familie. Vi må nu også synge sammen, ligesom der ikke
længere er en tidsbegrænsning. Det er derfor ikke længere nødvendigt at tilmelde
sig til gudstjenester. Kommer der flere end der er plads til i kirkesalen, kan vi skabe
ekstra pladser i menighedssalen. Det er meget glædeligt at vi kan vende tilbage til
næsten normale tilstande, men derfor også ekstra vigtigt at være opmærksom på at
der stadig er restriktioner, som er vigtige at overholde:
- Vi skal bruge mundbind når vi bevæger os rundt
- Vi skal holde en meters afstand til alle andre mennesker end familie
- Vi skal være flittige med håndsprit
Vi har for nuværende ikke ressourcer og teknik til at sende gudstjenesterne online,
men hvis nogen har tid, viden og udstyr som de vil stille til rådighed, er man
velkommen til at henvende sig til en af præsterne.

Prædikentema
I maj og juni prædiker præsterne ud fra overskriften Bedre sammen… Hvis man har
sin faste gang i Vanløse Frikirke, er det velkendte ord som beskriver at det helt
centrale i at være kirke handler om fællesskab. Vi tror på at alting bliver bedre når vi
bevidst deltager i et fællesskab med Gud, med menigheden og med folk omkring os.
I en tid med nedlukninger og isolation er det blevet endnu tydeligere at vi ikke er
skabt til at være alene, og at rigtigt meget bare er så meget bedre når vi er sammen.
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Børnekirke i haven
Da børnekirken i Vanløse Frikirke hører under foreningsloven, gælder reglen om at
man må samles op til 50 personer udendørs. Derfor mødes børnekirken nu hver
søndag kl. 10.30 i haven med indgang fra Bogholder Allé. Her er der blandt andet en
fortælling, et par lege og mulighed for at spise sin medbragte madpakke. Det er ikke
nødvendigt med tilmelding, men på
Facebook er der begivenheder hvor man
kan skrive at man kommer, så
børnekirkelederen kan få en
fornemmelse af hvor mange der dukker
op. Hold øje med opslag i Vanløse
Frikirkes interne gruppe på Facebook.
Den 10. april holdt børnekirken udflugt i
Harrestrup Ådal i flot vejr – jf. billedet.

Kirkekaffe
I den kommende tid vil vi gerne holde kirkekaffe i
haven efter gudstjenesten - altså omkring
kl. 12.00. De nuværende retningslinjer giver mulighed
for at man kan være op til 50 personer udenfor, så vi
anbefaler at man samles i mindre grupper i haven eller
under halvtaget med terrassevarmer, hvis der er
gråvejr. Hvis man vil hjælpe med at brygge et par
kande kaffe og købe en pakke småkager, er man
meget velkommen til at skrive sig på kaffelisten som
hænger i menighedssalen.
Det er desværre ikke muligt at holde kirkekaffe efter
den første gudstjeneste, da børnekirken bruger haven
på det tidspunkt.
→ 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. Har du lyst
til at være med i denne vigtige opgave, er du meget velkommen til at henvende dig
til Ruben Andersen-Hoel – se oplysninger sidst i kirkebladet.
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Skærtorsdag
10.30 Gudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
Langfredag

Påskedag
10.30/11.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke
2. Påskedag
18.00 Fokus
10.00 Mand-dag på ”Søvang”
18.30 Ulve- og spejdermøder

10.30/11.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke
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18.00 SJAK

18.30 Ulve- og spejdermøder

10.30/11.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
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18.00 Fokus

18.30 Ulve- og spejdermøder

10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke
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18.00 SJAK

18.30 Ulve- og spejdermøder

Bededag

Børnekirke – Ulve/spejdere – SJAK – Fokus: foregår p.t. udendørs i baghaven!

Se nærmere på kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk
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10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
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18.00 Fokus

18.30 Ulve- og spejdermøder

10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
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18.00 SJAK

18.30 Ulve- og spejdermøder
Kristi Himmelfartsdag

10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke
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18.00 Fokus

18.30 Ulve- og spejdermøder
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Pinsedag
10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – børnekirke
2. Pinsedag
18.00 SJAK
18.30 Ulve- og spejdermøder

10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted

22

18.00 Fokus

Se nærmere på kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk
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SJAK og Fokus i haven
Ligesom børnekirken kan samles i haven,
gælder det samme for SJAK, som er vores
tilbud til unge i gymnasiealderen, og for Fokus,
der er samlinger for de unge som er i 20’erne
(eller deromkring). SJAK og Fokus mødes på
skift om mandagen. Hold øje med
begivenhederne på Facebook, så du ikke går glip af en aften med fællesskab!

Podcast 1 – På vej sammen…
I en tid hvor vi er langt fra hinanden, kan det være svært at
følge med i hvordan det går for de andre i vores kirkefællesskab. Derfor laver vi en podcastserie, som vi kalder
På vej sammen… Her taler vi i hvert afsnit med en fra
menigheden, som fortæller om sit liv under nedlukningen.
Vi kommer hver gang omkring glæder og frustrationer, tro og
tvivl og meget mere. Der er nu udkommet seks afsnit og flere
er på vej. Søg på Vanløse Frikirke, der hvor du plejer at hente dine podcasts, og lyt
til et menneske der deler fra sit liv, mens du får ordnet opvasken eller går en tur.

Podcast 2 – Spadestik
Hvis du interesserer dig for tro, teologi og refleksioner over
kristenliv, så kan du få stor glæde af at lytte til podcasten
Spadestik, som laves af den ene af kirkens præster, Kristian
Bonde-Nielsen, i samarbejde med Emma Frederikke Jensen,
som studerer teologi og er aktiv i Vanløse Frikirke. Den første
episode i denne sæson er en samtale med en anden af kirkens præster, Gunni
Bjørsted, der deler overvejelser om kristen etik.

Årsmøde udsat
Da det fortsat ikke er muligt at samles til et årsmøde, må vi desværre endnu engang
udskyde datoen. Vi håber at det er muligt at gennemføre det søndag den 6. juni.
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Samtaler
Præsterne tilbyder stadig samtaler under nedlukningen. Har du mest lyst til at
mødes fysisk, så er det muligt at mødes i kirken, hvor man kan sidde med god
afstand, men det kan også være på en gåtur i området. Der kan selvfølgelig også
aftales samtaler der foregår online eller i telefonen. Se sidst i kirkebladet for
kontaktoplysninger.

Netværksgrupper
Vi opfordrer til at man fortsat holder kontakt i
netværksgrupperne på den måde det kan lade sig
gøre – det kan betyde samlinger online, men der
må være op til fem mennesker i kirken ved borde
som er sat op med god afstand, eller man kan
mødes i kirkes have op til 10 personer. Henvend
dig til Kristian Bonde-Nielsen, hvis du vil booke et
par borde under halvtaget, hvor der også er terrassevarmere.

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. Det er også en god idé at følge Missionsforbundet på
Facebook, da det ofte er her der kommer små og store nyheder, ligesom link til
bladet lægges ud når der kommer et nyt eksemplar.

Støtte-events
Mange kunstnere har haft en hård tid – og mange af os andre har savnet at få
kulturelle oplevelser. Vi er ved at undersøge mulighederne for at lave en lille serie af
genåbningsevents med musik og underholdning, hvor kunstnerne får det meste af
indtægterne fra entrébilletten, mens en lille del går til velgørende formål.
Tanken er at åbne kirken en times tid en hverdagsaften, så snart vi igen må samle en
lidt større gruppe mennesker. Der er allerede god kontakt med tre kunstnere.
Tag fat i Ruben eller Kristian, hvis du har lyst til at arbejde med på disse events.
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Menighedsrådet
Menighedsrådet mødes næste gang tirsdag den 18. maj. Kontakt formand Brian
Kjøller, hvis du har noget som du tænker er relevant for rådet at vide.

Sommerfest – et anderledes sommerstævne
Flere gode kræfter fra
Vanløse Frikirke er
engageret i at
planlægge et alternativt
sommerstævne på
Efterskolen Lindenborg.
Fem dage med
fællesskab, møder og
alt det andet som er
godt ved at tage på ferie sammen på denne måde. Du kan bo på værelse eller på
campingplads. Omkring 30 mennesker fra Vanløse Frikirke er allerede tilmeldt, men
der plads til flere. Læs mere om Sommerfesten her og tilmeld dig her.

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
MobilePay
347977

Kontakt til menighedsråd:
Brian Kjøller
Tlf.: 5055 5100
Mail: briankjoller@gmail.com
Præster:
Ruben Andersen-Hoel
Tlf.: 4260 7722
Mail: ruben@vanlosefrikirke.dk

Spejdere:
Silke Born
Tlf.: 3860 6225
Mail: silke@sjgv.dk
Indgang ved bogholder Allé 32
Flokken for 6-11årige
Troppen for 12-15årige
Se også www.sjgv.dk

Kristian Bonde-Nielsen
Tlf.: 2085 2217
Mail: kristianielsen@hotmail.com

Kirkeblad
Kontakt Ruben Andersen-Hoel
Fotos af Jonathan Stephansen
www.stephansen-photo.dk

Gunni Bjørsted
Tlf.: 2498 9090
Mail: gunnibjoersted@gmail.com

Booking:
Kontakt Lisbeth Mortensen på
vanlosefrikirke@gmail.com
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