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Sommer i Vanløse Frikirke 

Fra den 21. maj åbner Danmark endnu mere efter Corona-epidemien og vi nærmer 

os mere og mere normale tilstande. Også i Vanløse Frikirke begynder de fleste 

aktiviteter at ligne sig selv, dog skal vi huske at følge de få, men vigtige, restriktioner 

som stadig gælder. Så velkommen i kirken!  

Læs her i bladet om en hel række af fejringer og fællesskaber, 

som du kan være med til hen over sommermånederne. 

 

Gudstjenester 

Vi må nu stort set fylde kirkesalen når vi mødes til gudstjenester, så længe der er to 

meter mellem hver husstand eller familie, ligesom vi igen må synge sammen og ikke 

længere har tidsbegrænsninger. Kommer der flere end der er plads til i kirkesalen, 

kan vi skabe ekstra pladser i menighedssalen. Det er meget glædeligt at vi er vendt 

tilbage til næsten normale tilstande, men derfor er det også ekstra vigtigt at være 

opmærksom på, at der stadig er restriktioner, som skal overholdes: 

- Vi skal bruge mundbind når vi bevæger os rundt 

- Vi skal altid holde en meters afstand til alle andre mennesker end familie 

- Vi skal være flittige med håndsprit 

 

Prædikentema 

I juni prædiker præsterne fortsat 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. 

Dit kirkeblad 
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Børnekirke i haven 

Børnekirken (og meget gerne forældre) fortsætter med at mødes 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. Fremover 

er det muligt at gå indendørs, hvis vejret bliver dårligt. 
 

Kirkekaffe 

I den kommende tid fortsætter vi med at holde kirkekaffe i haven efter 

gudstjenesten - altså omkring kl. 12.00. Hvis man vil hjælpe med at 

brygge et par kander kaffe og købe en pakke småkager, er man meget 

velkommen til at skrive sig på kaffelisten som hænger i menighedssalen. 

→ 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 kontaktoplysninger sidst i kirkebladet.  
 

Årsmøde – og musikgudstjeneste den 6. juni 

Du kan glæde dig til søndag den 6. juni. Udover at vi skal fejre dåb og 

medlemsoptagelse (det kan du læse mere om andetsteds i bladet), vil der også være 

ekstra fokus på musikken denne formiddag. Efter gudstjenesten bliver der serveret 

hotdogs i haven, og når de er spist, mødes vi i kirkesalen til menighedens årsmøde – 

dagsordenen er udsendt på mail. Velkommen til en festlig dag i kirken. 
 

Familiegudstjeneste og tøjbyttemarked 

Vi holder tøjbyttemarked i kirken søndag den 13. juni kl. 11-14. Det er en tyvstart 

på de søndage i Vanløse vi længe har arbejdet med. Tøjbyttemarked fungerer 

sådan, at du afleverer det du ikke længere skal bruge, og så er du velkommen til at 

finde noget andet at tage med hjem. Du er meget velkommen til 

at aflevere dit brugte tøj på forhånd eller tage det med på dagen. 

Følg med på Facebook for flere detaljer, som snart er på vej. 

Om eftermiddagen søndag den 13. juni kl. 15.00 er der 

familiegudstjeneste med efterfølgende hygge og spisning i haven – medbring selv 

mad til grill. Der arbejdes på at skaffe hoppeborg og andre festlige ting til børnene.  
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                         J U N I     2 0 2 1: 
 

Ti 1 22  

On 2  10.00 Mand-dag 
10.30 Onsdagsdialogen – bøn        
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 3   

Fr 4   

Lø 5   

Sø 6  10.30 Nadvergudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke. Dåb og medlemsoptagelse. 
Frokost i haven og derefter: Menighedens årsmøde 

Ma 7 23 18.00 SJAK 

Ti 8   

On 9  10.30 Onsdagsdialogen – bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 10   

Fr 11   

Lø 12   

Sø 13  11.00-14.00 Tøjbyttemarked 
15.00 Familiegudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen 
Herefter fest og grill i haven 

Ma 14 24 18.00 FOKUS 

Ti 15   

On 16  10.30 Onsdagsdialogen – bøn 
18,30 Ulve- og spejdermøder (sommerafslutning) 

To 17   

Fr 18   

Lø 19   

Sø 20  10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Barnevelsignelse 

Ma 21 25 18.00 SJAK 

Ti 22   

On 23   10.30 Onsdagsdialogen – bøn 
 

To 24   

Fr 25   

Lø 26   

Sø 27  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Barnevelsignelse 

Ma 28 26 18.00 FOKUS 

Ti 29   

On 30  10.30 Onsdagsdialogen - bøn  

    

         Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
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                         J U L I     2 0 2 1:  
 

Sø 4  10.30 Cafégudstjeneste – Gunni Bjørsted 

On 7 27 10.30 Onsdagsdialogen - bøn 

Sø 11  INGEN GUDSTJENESTE 

On 14 28 10.30 Onsdagsdialogen - bøn 

Sø 18  INGEN GUDSTJENESTE 

On 21 29 10.30 Onsdagsdialogen - bøn 

Sø 25  INGEN GUDSTJENESTE 
19.30 Gudstjeneste på Efterskolen Lindenborg (Sommerfest) 

On 28 30 10.30 Onsdagsdialogen - bøn 

         

                      A U G U S T   2 0 2 1:  
 

Sø 1 30 10.30 Cafégudstjeneste – Gunni Bjørsted 

On 4 31 10.30 Onsdagsdialogen – bøn 

Sø 8  10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen 

On 11 32 10.30 Onsdagsdialogen – bøn 

Sø 15  10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – børnekirke  

Ma 16 33  

Ti 17   

On 18  10.30 Onsdagsdialogen – bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 19   

Fr 20   

Lø 21   

Sø 22  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Konfirmation – børnekirke  

Ma 23 34 18.00 FOKUS 

Ti 24   

On 25  10.30 Onsdagsdialogen – bøn 
18,30 Ulve- og spejdermøder 

To 26   

Fr 27   

Lø 28   

Sø 29  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel - børnekirke 

Ma 30 35 18.00 SJAK  

Ti 31   

    

         Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
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Kirkelige handlinger  

Barnedåb 

Søndag den 22. maj, pinsedag, skal Gry, som er Katrine og 

Simon Hjortnæs Haugegaards datter, barnedøbes.  
 

Bryllup 

Lørdag den 29. maj bliver Eline Bonde-Pedersen og Theis Læssøe 

viet i Vanløse Frikirke. På grund af Corona-restriktionerne er det 

kun de inviterede gæster som kan være med til vielsen. Hvis 

man ønsker at give dem en hilsen, kan man i dagene op til 

brylluppet aflevere den på kontoret i kirken.  
 

Dåb 

Søndag den 6. juni er der dåb, idet Nicolai Olsen har valgt at lade sig døbe. Hvis 

andre ønsker at blive døbt denne dag, eller har overvejelser om dåb, er man 

velkommen til at tage fat i en af præsterne.  
 

Medlemsoptagelse 

Søndag den 6. juni har vi også medlemsoptagelse, hvor flere som er kommet til 

menigheden, har ønsket at blive medlemmer af Vanløse Frikirke. Hvis andre går 

med tanker om medlemskab, kan man henvende sig til en af præsterne. 
 

Barnevelsignelser 

Søndag den 20. juni bliver Julie og Jonathans dreng August Hadberg 

Stephansen barnevelsignet. Ugen efter, søndag den 27. juni, er det 

Iryna og Lasse Blaabjergs dreng, Liam, der bliver barnevelsignet.  
 

Konfirmation 

Søndag den 22. august er der konfirmation for Emma Ballebye Olesen. Hun har 

sammen med en pige fra København Vineyard gået til forberedelse i løbet af 

vinteren og foråret – både online og fysisk. 
 

Vanløse Frikirke ønsker tillykke 

og Guds rigeste velsignelse 

over alle de festlige begivenheder. 
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Cafégudstjenester og sommerferie 

Søndag den 4. juli og søndag den 1. august er der cafégudstjenester kl. 10.30. De tre 

sidste søndage i juli er der ikke gudstjenester i Vanløse Frikirke. Man kan dog tage til 

aftengudstjenesten på Efterskolen Lindenborg søndag den 25. juli kl. 19.30, hvor en 

stor gruppe fra kirken mødes til Sommerfest 2021 – se nederst på siden. 
 

Netværksgrupper 

Netværksgrupperne, som er navnet på de mindre grupper i kirken, kan nu mødes 

fysisk igen – også i private hjem. Hvis man synes at det er mere trygt at mødes i 

kirken, hvor der er mere plads, kan man booke et lokale hos Lisbeth Mortensen – se 

kontaktinfo bag på bladet. 

 

Menighedsweekend 
Fra fredag den 3. til søndag den 5. september mødes vi til menighedsweekend på 

Efterskolen Lindenborg. Det er et af årets absolutte højdepunkter for menigheden, 

hvor både store og små og unge og ældre nyder at være sammen i et stort 

fællesskab med masser af tid til fordybelse, grin, snak og socialt samvær. 

Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu. 

 

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. Der er omkring 30 deltagere fra Vanløse Frikirke tilmeldt, men der er 

plads til flere. Læs mere om Sommerfesten her og tilmeld dig her. 

https://www.facebook.com/Sommerfest-2021-et-anderledes-sommerst%C3%A6vne-101500152057572
https://www.baptistkirke.dk/sommer2021/?fbclid=IwAR2pnuOr0ZzhVUD4jCB2u9x4DNenHKZdk8bkPqElsGbfteVcqtG1yrTdpLE
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Sæt kryds 
Søndag den 22. maj: Barnedåb: Gry Hjortnæs Haugegaard 
Lørdag den 29. maj: Bryllup: Eline Bonde-Pedersen og Theis Læssøe 
Søndag den 6. juni: Dåb og medlemsoptagelse samt Årsmøde 
Søndag den 13. juni: Tøjbyttedag kl. 11.00-14.00 og Familiegudstjeneste kl. 15.00 
Søndag den 20. juni: Barnevelsignelse: August Hadberg Stephansen 
Søndag den 27. juni: Barnevelsignelse: Liam Blaabjerg 
Søndag den 4. juli og søndag den 1. august kl. 10.30: Cafégudstjenester 
Søndag den 22. august: Konfirmation for Emma Ballebye Olesen 
Fredag den 3. til søndag den 5. september: Menighedsweekend  
 

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. 
 

Menighedsrådet 
Menighedsrådet mødes næste gang onsdag den 16. juni. Kontakt formand 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 
 
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 
 
Kristian Bonde-Nielsen 
Tlf.: 2085 2217 
Mail: kristianielsen@hotmail.com 
 
Gunni Bjørsted 
Tlf.: 2498 9090 
Mail: gunnibjoersted@gmail.com 
 

 
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 
 
Kirkeblad 
Kontakt Ruben Andersen-Hoel 
Fotos af Jonathan Stephansen 
www.stephansen-photo.dk 
 
Booking: 
Kontakt Lisbeth Mortensen på 
vanlosefrikirke@gmail.com 
 

 

https://www.missionsforbundet.dk/magasinet

