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Vinter i Vanløse Frikirke 

 

Det er altid lidt ekstra hyggeligt at komme til gudstjenester i adventstiden frem mod 

jul. I år kan du i december se frem til luciaoptog, uddeling af GAVEN, julefest og 

selvfølgelig også gudstjeneste juleaftensdag. 

 

Det nye år indledes med en nytårsandagt og den årlige tradition med en 

brunchgudstjeneste. Det er samtidig den dag vi siger farvel til Ruben Andersen-Hoel, 

en af kirkens præster, som stopper efter mange år, da han har fået et nyt job. 

 

I de kommende måneder får vi besøg af flere gæster – læs i bladet om Kirkernes 

Integrations Tjeneste, Open Doors og Hovedstadens Kristne Gymnasium, som alle 

deltager i gudstjenester. 

 

Vi fortsætter også med Brød & Bøn, som er kommet godt i gang. Kom og vær med 

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

 

I februar er det særligt fastelavnssøndag som skiller sig ud – her holder vi en rigtig 

god og sjov familiegudstjeneste for alle generationer. 

 

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

 

God fornøjelse med kirkebladet. 

 

Dit kirkeblad 
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Adventstiden og julen i kirken 
I løbet af de fire adventsgudstjenester synger vi os igennem 

julens salmer og så har vi fat i adventsteksterne som fortæller 

om både Jesu første og anden komme. 

Søndag den 11. december medvirker børnekirken med et 

luciaoptog til gudstjenesten og ugen efter – den 18. december – 

er der julefest for hele familien, hvor der er planlagt et spændende program med alt 

det som hører julen til. Der er også kirkefrokost denne dag. 

Lørdag den 24. december kl. 15.00 holder vi en traditionel juleaftens-gudstjeneste, 

hvor vi hører juleevangeliet, synger nogle af de bedste julesalmer og får en 

juleprædiken. Til gengæld sover vi længe søndag den 25. december, hvor der ikke er 

gudstjeneste i Vanløse Frikirke. 

 

GAVEN 

Søndag den 11. december kl. 12.30 får vi lov til at hjælpe 

familier i Vanløse, som oplever udfordringer. Igennem 

november har vi kørt en kampagne på sociale medier, i 

lokalavisen og med plakater i børnehaver og hos forretninger i 

Vanløse, hvor vi inviterede trængte familier til at søge om hjælp 

til julegaver. I samarbejde med en række lokale sponsorer har vi 

nemlig den glæde at kunne tilbyde gavekort til Legekæden i Kronen til familier som 

har det svært. Bliv gerne efter gudstjenesten denne dag, så du kan hjælpe til med 

uddelingen og aktiviteter eller bare være med til at skabe en god atmosfære. 

 

Bibelselskabets læseplan for kirkeåret 2022-23 
…. er kommet og ligger i kirken til dem der ønsker en plan for 

bibellæsning hver dag. I år er den tilrettelagt på en sådan måde, at 

der på hverdage kan læses nogle små stykker om bibelske personer: 

Der er mange skæbner man kan spejle sig i eller lade sig inspirere af. 

På søndage giver planen en række evangelietekster om Bibelens 

hovedperson, Jesus, og om det der sædvanligvis vil prædikes om i 

landets folkekirker. 

Tag en læseplan og følg med: Rigtig god læselyst til alle. 
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Nytårsandagt  
Vi indleder året med en nytårsandagt søndag den 1. januar kl. 15.00.  

Her vil der være lidt kransekage og bobler, så vi kan ønske hinanden et 

godt nytår på en festlig måde, ligesom vi skal synge et par nytårssalmer 

og lytte til en andagt. Gunni Bjørsted står for samlingen. 

 

Brunch – og afsked med Ruben 

Søndag den 8. januar er der brunchgudstjeneste. Det plejer at 

være en rigtig hyggelig og god måde at begynde det nye år i 

kirken på. Denne gang bliver der det særlige, da vi også skal tage 

afsked med Ruben Andersen-Hoel, der stopper som præst i 

kirken med udgangen af 2022. Så kom og vær med til at fejre 

fællesskabet og sende Ruben godt afsted til et nyt job. 

 

Hilsen fra Ruben 
Kære venner i Vanløse Frikirke. Med de ord har jeg indledt mange 

nyhedsmails igennem årene. Dette bliver så min sidste hilsen som 

begynder på den måde. Da jeg på et menighedsmøde i november 

fortalte at min tid i kirken snart er forbi, var det vigtigt for mig at 

understrege at det udelukkende handler om at jeg trænger til at lave noget andet 

efter mange år som præst. Der er altså ikke nogle konkrete ting eller begivenheder 

som er udslagsgivende for min beslutning. Når jeg lægger vægt på det, så er det 

ganske enkelt fordi jeg holder så uendeligt meget af kirken og af alle de mennesker 

som er en del af fællesskabet her. Det er derfor jeg stopper på et tidspunkt hvor jeg 

egentlig trives i min dagligdag som præst, men bare har indset at der er brug for nye 

kræfter og ny inspiration til at bære livet i menigheden videre. Jeg har nemlig over 

en periode oplevet en indre træthed, hvor der ikke har været energi til at tænke 

langt frem. Så både kirken og jeg trænger til lidt luftforandring og det tror jeg kun er 

sundt for begge parter. Jeg har dog hverken lyst til eller brug for at slippe 

fællesskabet, og derfor er det også intentionen at min familie og jeg fremover 

fortsat vil være en del af menigheden. Jeg glæder mig til at se hvad Gud vil gøre 

midt iblandt os. Jeg vil gerne slutte med at udtrykke min dybe taknemmelighed for 

den store tillid og opbakning jeg har oplevet gennem alle årene!  
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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. 

 

Besøg fra Open Doors  

Open Doors er en kristen missionsorganisation, som har det formål at 

hjælpe kristne med at holde fast i troen i selv de mest fjendtlige 

områder. De arbejder derfor med at hjælpe forfulgte kristne i form af 

bibler, nødhjælp, uddannelse, traumehjælp og meget andet. Martin 

Højgaard, som har baggrund i Evangelisk Frikirke Danmark, kommer 

og fortæller om arbejdet og prædiker søndag den 22. januar. 

 

Besøg fra HKGYM  

Hovedstadens Kristne Gymnasium ligger lige rundt om hjørnet 

fra kirken. Her er omkring 80 unge i gang med at tage en 

ungdomsuddannelse på et sted hvor de får meget faglighed, 

men også tilbydes fællesskab og fundament. Rektor for skolen, 

Kurt West Rønne, prædiker søndag den 29. januar og tager et 

hold med fra skolen som medvirker og fortæller om HKGYM. 

 

Fastelavn  

Søndag den 19. februar fejrer vi fastelavn 

med udklædning, tøndeslagning, 

fastelavnsboller og alt det andet skønne og 

skøre som hører med til denne dag. 

Børnekirken står for gudstjenesten og 

inviterer alle til at deltage med godt humør.  
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                                                D E C E M B E R   2 0 2 2 
 

To 1 28  

Fr 2   

Lø 3   

Sø 4  2. sø i advent 
10.30 Nadvergudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 5 49  

Ti 6   

On 7  12.00 Mand-dag 
17.00 Familiegruppe 

To 8   

Fr 9   

Lø 10   

Sø 11  3. sø i advent  
10,30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke – Besøg fra KIT – Lucia  
Uddelinger fra ”GAVEN” 

Ma 12 50  

Ti 13   

On 14  9.45 Brød&Bøn 
 

To 15   

Fr 16   

Lø 17   

Sø 18  4. sø i advent  
10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – JULEFEST 

Ma 19 51  

Ti 20   

On 21   

To 22   

Fr 23   

Lø 24  Juleaften 
15.00 Gudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel 

Sø 25  Juledag 
Ingen gudstjeneste 

Ma 26 52 2. juledag 
Ingen gudstjeneste 

Ti 27   

On 28  9.45 Brød&Bøn 
 

To 29   

Fr 30    

Lø 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 3 

Sø 1  Nytårsdag 
15.00 Nytårsandagt - Gunni Bjørsted 

Ma 2 1  

Ti 3   

On 4  17.00 Familiegruppe 

To 5   

Fr 6   

Lø 7   

Sø 8  10.30 Brunch-Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel  

Ma 9 2  

Ti 10   

On 11  9.45 Brød&Bøn 
 

To 12  
 

Fr 13   

Lø 14   

Sø 15  10.30 Nadvergudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 16 3  

Ti 17   

On 18   

To 19  18.00 Mandenetværksgruppe 

Fr 20   

Lø 21   

Sø 22  10.30 Gudstjeneste – Besøg fra Open Doors, Martin Højgaard – Børnekirke 

Ma 23 4  

Ti 24   

On 25  9.45 Brød&Bøn 
 

To 26  10.00 Stabsdag 

Fr 27   

Lø 28   

Sø 29  10.30 Gudstjeneste – Kurt West Rønne, HKGYM – Børnekirke 

Ma 30 5   

Ti 31   

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

 

                          

http://www.vanlosefrikirke.dk/


8 
 

                          F E B R U A R   2 0 2 3 
 

On 1 5 10.00 Mand-dag 
17.00 Familiegruppe 

To 2   

Fr 3   

Lø 4   

Sø 5  10.30 Nadvergudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 6 6  

Ti 7   

On 8  9.45 Brød&Bøn 

 

To 9   

Fr 10   

Lø 11   

Sø 12  10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 13 7  

Ti 14   

On 15   

To 16   

Fr 17   

Lø 18   

Sø 19  FASTELAVN 
10.30 Nadvergudstjeneste – Børnekirken står for programmet 

Ma 20 8  

Ti 21   

On 22  9.45 Brød&Bøn 
 

To 23  10.00 Stabsdag 
18.00 Mandenetværksgruppe 

Fr 24   

Lø 25   

Sø 26  10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 27 9  

Ti 28   

    

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk  

   
 

    

 
 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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Brød & Bøn 

…er kommet godt i gang. Vi mødes kl. 9.45 og nyder at få et krus kaffe 

eller the og et stykke brød (mens vi undskyldende siger: "Jah, det er jo 

ganske vist ikke nødvendigt, for det er jo ikke ret længe siden, vi har 

spist morgenmad!" - Men undskyldningen får os aldrig til at lade være 

med at tage et stykke!). Så plejer vi at have en god og nysgerrig 

samtale om en bibeltekst, og slutter så med at bede for de personer og anliggender, 

som ligger os på hjerte. Og vi slutter kl. 11.00. 

 

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 julefesten søndag den 18. 

december, brunch søndag den 8. januar og i februar bliver det 

søndag den 19. i forbindelse med fastelavnsfesten. Prik gerne Jette på skulderen, 

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

 

Mandenetværksgruppe 
Vi har været i gang det meste af et år nu, og vi kan rigtig godt lide vores 

netværksgruppe! Vi kan godt lide at snakke sammen, joke, reflektere over en 

bibeltekst, dele liv og tro - og vi kan også godt lide at begynde med at spise 

sammen! Indtil nu har målgruppen været defineret som mænd mellem ca. 40 og ca. 

60 år. Men nu har vi simpelthen fået så ondt af jer mænd i 30-erne... at I har været 

udenfor. Så fra nu af må I også være med! Husk bare at melde jer til, så jeg ved, 

hvor meget mad, jeg skal lave (ikke for at prale, men jeg plejer at få ros for min 

mad... og jeg kan ikke tro, at det kun er af taktiske 

grunde for at undgå, at jeg begynder at sige: "Jamen, 

så kan I da bare selv overtage madlavningen...). 

Invitér også gerne venner med. Gunni (tlf. 24989090, 

mail: gunnibjoersted@gmail.com) 

mailto:gunnibjoersted@gmail.com
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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) indtil juni 

2023. Vi har som kirkesamfund 

tidligere støttet FBR og kender 

derfor lederne Karen og David 

Eubank 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 på deres MobilePay: 9039BY 

 

Affaldssortering  

I det nye år skal vi vænne os til at lave affaldssortering i 

køkkenet, når vi laver mad eller står for kirkekaffe. Det 

har egentlig været et ønske længe, da vi er Grøn Kirke, 

men det er først nu at ordningen har kunnet lade sig 

gøre. Der vil blive lavet et system med mindre spande 

indenfor, som så skal tømmes i de rigtige beholdere 

udenfor, når man forlader kirken. 

 

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 har hørt om jeres 

tro. Det er kvinder fra Taiwan, som har lavet programmet – og 

fredag den 3. marts er alle kvinder velkomne til at være med til 

samlingen i Den katolske Kirke, Jesu Hjerte Kirke, Stenosgade 4 på 

Vesterbro kl. 15.00 til gudstjeneste og efterfølgende socialt samvær. 

 

https://m.facebook.com/groups/793113588725045/
https://www.instagram.com/schjeldelund_fbr/?fbclid=IwAR2zmhZppGVekmguuROnG9BbVi3vrY8j5Ulm9K1Agl04POeADTbZ3fcLo4c
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Hilsen vedrørende status på økonomi 2022 
Advent og jul står snart for døren med al dens gøren og laden: udsmykning, hygge 

og glæde. Det er forventningens tid, hvor vi ser frem til at fejre at Jesus kom til jord. 

Nu hvor året går på hæld, får I her en status for kirkens økonomi. 

 

Vores indtægter ligger ultimo oktober måned 2022 på  1.113.160 kr. 

Vores udgifter ligger ultimo oktober måned 2022 på 1.166.271 kr.  

 

Vores budget for 2022 lyder samlet på indtægter på  1.532.000 kr.  

og udgifter er estimeret til     1.526.000 kr. 

 

Først og fast har de senere år været vores motto når det kommer til økonomi – og 

det er det stadig! Først betyder at vi opfordrer alle til at prioritere at give til kirken. 

Hvis man venter til man har råd, bliver det hurtigt en byrde der ødelægger glæden 

ved at give og en evig diskussion med samvittigheden sidst på måneden. Fast 

betyder at man konsekvent vælger at give af sine midler til kirken og indarbejder 

denne rutine som en fast betaling hver måned. 

 

Hvis du mangler et ydernummer eller hvis du har andre spørgsmål til kirken omkring 

økonomi, er du velkommen til at kontakte Michael Buch (4089 3270) eller på mail 

kassereren@vanlosefrikirke.dk 

 

Der kan gives gaver på følgende kontonummer: Reg: 1551 Konto: 3341140730 - 

husk at skrive ydernummer og navn.  

 

STOR TAK FOR JERES GAVE TIL KIRKEN OG DENS ARBEJDE! 

Til slut vil jeg ønske jer alle en velsignet advent og juletid. 

Økonomiansvarlig i Vanløse Frikirke 

Michael Buch 

 

 

 

 

mailto:kassereren@vanlosefrikirke.dk
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Sæt kryds 
 

Luciaoptog og besøg fra KIT søndag den 11. december kl. 10.30 

Uddeling af GAVEN søndag den 11. december kl. 12.30 – kom og vær med! 

Julefest søndag den 18. december kl. 10.30 med kirkefrokost 

Juleaftensgudstjeneste lørdag den 24. december kl. 15.00 

Nytårsandagt søndag den 1. januar kl. 15.00 

Brunchgudstjeneste og afsked med Ruben søndag den 8. januar kl. 10.30 

Besøg fra Open Doors søndag den 22. januar kl. 10.30 

Besøg fra HKGYM søndag den 29. januar 

Fastelavnsfest søndag den 19. februar kl. 10.30 

Kvindernes Internationale Bededag fredag den 3. marts kl. 15.00 

Årsmøde den 12. marts efter gudstjenesten 

 

Menighedsrådet 
Menighedsrådet mødes næste gang onsdag den 18. januar, onsdag den 15. februar 

og onsdag den 8. marts. 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 
(Stopper 31. december 2022) 
 
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 
 

 

mailto:ruben@vanlosefrikirke.dk
http://www.evangeliskfrikirke.dk/

