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Kirke i februar 

Vi ved nu at nedlukningen fortsætter (mindst) februar ud, og derfor bliver det 

fortsat kun muligt at være kirke på alternative måder. Derfor laver vi denne 

særudgave af kirkebladet med oversigt over de muligheder der bliver for at deltage i 

fællesskaber på trods af restriktioner. 

 

Online prædikener 

 Vi fortsætter med at lægge prædikener ud hver søndag kl. 10.30 på Vanløse 

Frikirkes Facebook-side, som også kan ses selvom man ikke har en profil. 

Fra fastelavnssøndag den 14. februar 

og frem til og med påsken, læser vi 

videre i Markusevangeliet og tager fat 

der hvor vi kom til i efteråret. Hvis du 

vil læse med, er der her en oversigt 

over de enkelte søndages tekster: 

 

Dato Tekst 

14/2 Markus 9:1-13 (Forklarelsen på bjerget) 
21/2 Markus 9:30-37 (Jesus forudsiger sin død og opstandelse) 
28/2 Markus 10:17-31 (Den rige unge mand) 

7/3 Markus 11:15-18 (Tempelrensningen) 

14/3 Markus 12:18-27 (Spørgsmålet om opstandelsen) 
21/3 Markus 13:1-27 (De sidste tider) 

28/3 Markus 14:3-9 (Salvningen i Betania) 
4/4 Markus 16:1-8 (Jesu opstandelse) 

 

 

Hjemmegudstjeneste 

Vi opfordrer til at man i hjemmene, eller sammen 

med en kirkemakker, bruger prædikenen som 

afsæt til en lille gudstjeneste med bøn, nadver og 

refleksion. Vi har lave en skabelon til inspiration.  

 

https://www.facebook.com/vanlosefrikirke
https://drive.google.com/file/d/1tZCBgmKYYXT-vVUERYdVwPWzUZWDvHl8/view?fbclid=IwAR2A2oX7c-SdEqR2PczCz6pV-eVDuGx0T_d6sskJqJES53W-lb4G2lak_fE
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Børnekirke-videoer 

Der er også lavet en række små videoer med nogle 

af børnekirkelederne, der fortæller en historie fra 

Bibelen. Sammen med nogle opgaver der kan 

hentes samme sted som videoerne, er det en 

hjælp til at man kan lave børnekirke derhjemme. 

 

Torsdagsandagt 

Under nedlukningen er det tilladt for nogle få mennesker ad gangen at mødes i 

kirken, dog i højst en halv time og uden sang. Derfor skiftes præsterne til at holde 

en andagt med nadver hver torsdag kl. 12.00 og igen kl. 17.00, hvor man er 

velkommen til at møde op. Husk fortsat at bære mundbind på vej ind og ud, ligesom 

det er vigtigt at huske at holde afstand. Der er sat stole frem til 15 mennesker. 

 

Podcast – på vej sammen… 

I en tid hvor vi er langt fra hinanden, er det svært at følge med 

i hvordan det går for de andre i vores kirke-fællesskab. Derfor 

har vi startet en podcastserie op, 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 allerede udkommet to afsnit og flere er på vej. 

Søg på Vanløse Frikirke, der hvor du plejer at hente dine podcasts. 

 

Gør noget… 

Udover den officielle Facebook-side, har vi også en intern gruppe 

i kirken. Her har der de sidste uger været flere opfordringer til at 

gør noget for at glæde andre i vores kirke-fællesskab. Og det 

virker: Der er glade billeder af mennesker som har fået kage eller 

legetøj eller blomster eller noget andet. Både givere og 

modtagere får en bedre dag, når en hilsen bliver sendt. Så gør 

meget gerne noget, som bliver til smil for andre…  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14bZXtkhsdTk9DVXqMdMRh7IDSGwwoXZu?fbclid=IwAR1LcCcT5R9yO4tZmThZ6J2YA8BeD6EsJS-QsKWivc7Kx0jf8oKM7j8es8Y
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Faste med onsdagssamlinger 

Over fire onsdage her i årets begyndelse har en gruppe 

fra menigheden mødtes online om onsdagen til et 

bibelstudie om Kolossenserbrevet. Det har været 

spændende og givende, og vi vil gerne fortsætte med 

disse onsdagssamlinger.  

Vi har derfor besluttet os for at bruge Poul A. Bechs 

bog Frihed og fred, der er bygget om de 40 hverdage i 

fasteperioden. Der er en lille refleksion til hver af 

dagene, sammen med små øvelser man kan bruge til bøn. 

Hvis du vil købe bogen (ca. 150,-) kan du henvende dig til Ruben i den første uge af 

februar, så bliver bøgerne herefter lagt i kirken til afhentning. Første samling online 

bliver den 17. februar, som også er den dag vi begynder at bruge bogen. Vær 

opmærksom på at du ikke behøver at deltage i onlinesamlingerne for at følge med i 

bogen – det er blot et tilbud til dem som har lyst til at reflektere og bede sammen. 

 

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 vil for 

de fleste betyde at man holder 

samlinger online. Dog kan der være op 

til fem mennesker i kirken ved de borde 

som er sat op med god afstand. 
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Missionsforbundet beder sammen 

Der var egentligt lagt op til at der i januar og februar skulle være to store 

stævnedage for Missionsforbundet, som er det kirkesamfund Vanløse Frikirke 

tilhører. De blev som så meget andet i den her tid aflyst, men der er i stedet blevet 

indbudt til online bøn for alle, som vil være med. Det sker lørdag den 6. februar kl. 

10.00-11.00. Samlingen foregår på onlineplatformen Zoom og du kan finde linket på 

Missionsforbundets Facebookside eller det event, der lagt ud på siden. 

 

 

Regionalt Sommerstævne? 
Der er lang tid til sommer, og i skrivende stund føles det som om der er alt for lang 

tid, men netop derfor har vi brug for noget at se frem til. Det store Sommerstævne 

er aflyst, og der arbejdes i disse dage på at se om det er en mulighed at lave et 

Regionalt Sommerstævne for Baptistkirker og Missionsforbundskirker på Sjælland. 

Tanken er at mødes i fem-seks dage i uge 30 

på Efterskolen Lindenborg. Så snart det er 

afklaret om økonomi og resurser nok til at 

stable det på benene, og det hele er mere 

konkret, vil det blive meldt ud hvordan man 

tilmelder sig.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82870611333%3Fpwd%3DeWxablpmSDYzU3NjM2JneTdqMURzdz09%26fbclid%3DIwAR0Bg9cfIlO-60v47PU1Pl5Q_-Hnvf2mk5D0XAMcJkhHzi99MZC5zzIjhPg&h=AT3pmZla45yKhwwx0GxryXaU8qidYp-3tWaMIG6fNhgvJRCUTCyTsjURQmO4tm76Uo_izDZTsFqyvoVWgj1AuA2dFVp7m8pdpoh2rWlb6XdlBCkLm6cN4dsUs69ClX1OdA&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3ozViWXBmGXdF622CplpdSYlInAck73xFP-9H5oRk2FOJIX5kY_FXLoP1Hge8zHscV38lLZw-tblHcvXMI76PbnAf4paF7U9Ox6_WHIsuz4iSVQx6HYlXVzG_xqiSWg4tLK-ADnDxoAY4fNll_pR1t
https://www.facebook.com/events/160473222543008/?acontext=%7B%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22source%22%3A%223%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&privacy_mutation_token=eyJ0eXBlIjowLCJjcmVhdGlvbl90aW1lIjoxNjEyMTgxOTczLCJjYWxsc2l0ZV9pZCI6MzU5MDM2MDAxOTY4NDMyfQ%3D%3D
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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. I det nyeste 

blad for januar, er der en omtale af vores Gave-projekt i december. 
 

Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Menighedens årsmøde efter gudstjenesten søndag den 14. marts, hvis det kan 

lade sig gøre at mødes – alternativ meldes ud, hvis nedlukningen fortsætter. 
 

Menighedsrådet 
Menighedsrådet mødes i den kommende tid torsdag den 11. februar. 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://issuu.com/sekretariat-missionsforbundet/docs/magasinet_januar_2021?fr=sZTFkODE4MzU2NzU

