Særlige julegudstjenester
I løbet af december måned vil der om
formiddagen blive afholdt julegudstjenester for skoler, børnehaver og
vuggestuer. Ønsker man at deltage,
kan man ringe til kirkekontoret, som
vil oplyse datoer og tidspunkter. En
oversigt vil også kunne ses i kirkens
udhængsskab.
Birthe Schiøler
Familiegudstjenester
Lørdage kl. 11:
7. januar
4. februar
3. marts
Familiegudstjenesterne er rettet til
både børn og voksne. Ofte er der
dåb, og er det ikke tilfældet, så er både
prædikenen og salmerne alligevel på
børnenes præmisser. Altså en fin
mulighed for at samles i kirken til
fortælling og sang. Gudstjenesterne
varer ca. ½ time.
Annette Søager
Taizé – kristen meditation
Onsdage kl. 19.30:
25. januar
29. februar
En kirke der kun er oplyst med levende lys, smukke, meditative sange,
bøn, stilhed og tekster fra Bibelen.
Gudstjenesten varer ca. ½ time.
Annette Søager
Tank op - gudstjeneste
2. onsdag i måneden kl. 17.30 januar og februar
Tank sjælen op med åndelig føde. Det

tager kun 20 minutter, men du kan
køre langt på optankningen!
Præsterne
Kom og syng!
Søndag 18. december kl. 12.30
Vi gentager succesen og har været i
gemmerne og fundet julens velkendte og elskede sange og salmer frem.
Pia Mi Ran Poulsen

Babysalmesang
Onsdag 4. januar begynder en ny
omgang babysalmesang. Som nybagt
mor/far er du velkommen med en
baby på 3-10 måneder, og hvis din
mødregruppe også er interesseret,
kan I tilmelde jer på samme hold.
Undervisningen forestås af musikpædagog Anete Riis. Der er tale om
undervisning 10 onsdag formiddage
á 45 minutter med hygge bagefter
samt en babygudstjeneste søndag
18. marts, som afslutning på forløbet.
Prisen er 300 kr. Tilmelding på kirkekontoret.
Birthe Schiøler

Mødetid i Sognehuset:
5-10 år: torsdag kl. 18.30-20.00
11-14 år: torsdag kl. 18.30-20.30
Se mere på hjemmesiden:
www.fdf.dk/vanlose.

Onsdag 30. november
kl. 19.30 Taizé-gudstjeneste
Annette Søager
Søndag 4. december, 2. s. i adv.
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 11. december, 3. s. i adv.
kl. 10.30 Birthe Schiøler
kl. 13.00 Luciagudstjeneste
Annette Søager
Søndag 18. december, 4. s. i adv.
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Lørdag 24. december
kl. 13.00 Annette Søager
kl. 14.30 Birthe Schiøler
kl. 16.00 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 25. december, Juledag
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Mandag 26. december, 2. juledag
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Søndag 1. januar, Nytårsdag
kl. 14.00 Annette Søager
Lørdag 7. januar
kl. 11.00 Familiegudstjeneste
Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 8. januar, 1. s.e.hel.3 k.
kl. 10.30 Birthe Schiøler
kl. 13.00 Mini-konf.-gudstjeneste
Pia P. og Annette S.
Onsdag 11. januar
kl. 17.30 Tank op - gudstjeneste
Pia Mi Ran Poulsen

Søndag 15. januar, 2. s.e.hel.3 k.
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 22. januar, 3. s.e.hel.3 k.
kl. 10.30 Kirke – brunch – tro
Annette Søager
Onsdag 25. januar
kl. 19.30 Taizé-gudstjeneste
Annette Søager
Søndag 29. januar, Sid.s.e.hel.3k.
kl. 10.30 Birthe Schiøler
(Præd.: Lis Bisgaard)
Lørdag 4. februar
kl. 11.00 Familiegudstjeneste
Annette Søager
Søndag 5. februar, Septuagesima
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Onsdag 8. februar
kl. 17.30 Tank op - gudstjeneste
Birthe Schiøler
Søndag 12. februar, Seksagesima
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 19. februar, Fastelavn
kl. 10.30 Annette Søager
kl. 13.00 Fastelavnsgudstj.
Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 26. februar, 1. s. i fasten
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Onsdag 29. febuar
kl. 19.30 Taizé-gudstjeneste
Annette Søager

Julehjælp

Sogneindsamling

Hvert år yder Menighedsplejen julehjælp til betrængte familier i sognet.
Hvis De ønsker at støtte dette arbejde,
modtages ethvert bidrag, stort som
lille, med tak på giro 7 93 72 02.

Notér allerede nu, at der er sogneindsamling søndag 4. marts kl. 12-14.
Indsamlingen går til at hjælpe verdens fattigste i kampen mod sult.
Birthe Schiøler

MEDDELELSER

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Der afholdes menighedsrådsmøde
tirsdag 28. februar kl. 19.30
Bliv opdateret på kirkens hjemmeside:
www.vanlosesogn.dk

Man kan altid henvende sig til sin
præst! – Men for at træffe aftale om
tidspunkt for en kirkelig handling
eller for attestudstedelse, fødselsanmeldelse og anmeldelse om navneforandring skal du henvende dig på
kirkekontoret.
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Lucia-gudstjeneste
11. december kl. 13
Der er ikke noget så godt som traditioner, og Luciagudstjenesten er én
af dem! Vi holder en hyggelig familiegudstjeneste, hvor børnene fra Fritidshjemmet VBUC går Lucia-optog.
Vi får en historie og synger vores dejlige julesalmer. Både små og store er
velkomne.
Annette Søager

GUDSTJENESTER

Vanløse Kirke

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Onsdag 14. december kl. 19.30

Gudstjenester
juleaftensdag:
kl. 13.00
kl. 14.30
kl. 16.00

God Jul!
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„My sweet Lord“

Eftermiddagsmøder

Disse linier skrives i slutningen af
oktober måned; børnenes efterårsferie er overstået, og de første juleting
er observeret i indkøbscentrene.
Snart løbes vi over ende af julehjerter,
nisser, kugler og gran. Børnene elsker
det; det er der også nogle voksne,
der gør, mens andre lærer at leve med
det.
Alt sammen har det rod i den gamle
fortælling, der er blevet overleveret
fra slægt til slægt om barnet, der
engang blev født i Betlehem. Det
særlige barn om hvem hyrderne fik

Onsdag 7. december kl. 14
holder vi julehygge med æbleskiver
og julesange og fortællinger om juletraditioner.
Pia Mi Ran Poulsen

Tlf. 38 74 11 71
Ole Vilhelmsen (privat tlf. 29 71 67 28)
Poul Krøigaard (privat tlf. 29 46 76 47)
E-mail: ovi@km.dk og pokr@km.dk
Vanløse Sognehus, Ålekistevej 156. Åbent
mandag-fredag 9-13, torsdag tillige 16-18
Sognepræst Birthe Schiøler
Tlf. 38 71 68 82
E-mail: bsch@km.dk
Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.
Ålekistevej 154
Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag
10 - 11, torsdag 17 - 18, samt efter aftale
Sognepræst Pia Mi Ran Poulsen
Tlf. 38 71 84 00
E-mail: pmp@km.dk
Vanløse Byvej 6
Træffes bedst: mandag - torsdag kl. 10 -11,
samt efter aftale
Sognepræst Annette Søager
Tlf. 38 79 75 72
E-mail: ans@km.dk
Kontor i Sognehuset, Ålekistevej 156
Bedst tirsdag og torsdag 10 -11, onsdag
17-18, samt efter aftale
(Privat tlf. 51 83 76 80)
Organist Simone Fought
Tlf. 44 97 44 53
E-mail: simone-karsten@mail.dk
Kratvej 39, 2760 Måløv
Kirketjener
Britt Vangsbæk
Sidsel From

Tlf. 22 90 99 69
Tlf. 29 84 63 16

Vanløse Menighedssamfund
Formand: Ole Lolk Andreasen,
Raunstrupvej 7. Tlf. 38 71 52 83
Menighedsrådet
Formand: Poul Uffe Dam, Fossgårdsvej 12
Tlf. 38 74 48 75
Vanløse Sogns Menighedspleje
Formand: Birthe Schiøler
Den selvejende institution
Vanløse Sogns Menighedslokaler
Formand: Poul Krøigaard
Vanløse Byvej 36. Tlf. 38 71 42 01
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Mail: mc@fdf.dk

fortalt, at Han var Guds søn. Det særlige barn om hvem vi samles hver jul,
når vi synger om Den yndigste Rose,
Himmelkongen, Et Lidet Barn og Patriarkers Håb.
Kært barn har mange navne. Vi kunne
også kalde ham: ”My Sweet Lord”,
som den afdøde Beatlesguitarist
George Harrison til dels gjorde. George Harrison var et meget spirituelt
søgende menneske, men selvom han
var katolsk døbt, vendte han sig som
voksen mod østens religioner, og var
i sin musik ofte præget af disse.
I hans kendte sang ”My Sweet Lord”
lader han koret veksle mellem Krishna-bevægelsens Hare Hare og kristendommens Halleluja som et forsøg
på at favne både østens og vestens
religion.
Som en gammel, glad Beatlesfan har
jeg altid beundret deres musik, men
lige netop hvad angår deres interesse
for hinduisme, så tror jeg personligt,
at de gik over åen efter vand. Jeg tror
afgjort, at ”My Sweet Lord” passer
perfekt på ham, som H. C. Andersen
tænker på, når han digter om ”Barn
Jesus i en krybbe lå”.
Glædelig jul.
Annette Søager

Nytårshygge
Onsdag 4. januar kl. 14
med sanger Frank Visti og musiker
Karsten Kristensen.
Eftermiddagens underholdning vil
byde på viser, quiz, fællessange m.m.
Madagaskar – modsætningernes ø
Onsdag 1. februar kl. 14
På utallige opfordringer har min mand
og jeg ladet os lokke til at fortælle
om vores 5 år som præster på den ø,
der mere end noget andet sted er så
fuld af modsætninger: Madagaskar!
Med fortællinger og lysbilleder tager
vi turen syd for Ækvator for at høre
om lemurer og baobabtræer; forfædredyrkere og propfulde kirker; veje,
der blev væk og salmesang, der løftede kirkens tag. Selvom det er 19 år siden, vi kom hjem igen, står minderne
stadigvæk stærkt, fordi både menneskene, kirken og naturen gør så stort et
indtryk. Gustav og Annette Søager
Den gamle kirkebog fortæller
Onsdag 7. marts kl. 14
Vanløse Kirke er i sin tid udskilt fra
Brønshøj Kirke, der har stolte rødder
helt tilbage til Biskop Absalon. Så
langt skal vi ikke tilbage i tiden denne
eftermiddag, men vi skal tilbage til
længe før Vanløse Kirke eksisterede.
Turen tilbage bliver kyndigt guidet af
Else Krøigaard, der i mange år har
interesseret sig levende for Vanløses
historie og derfor også har nærstuderet den ældste kirkebog fra Brønshøj.
Ved hjælp af den tegner Else Krøigaard et spændende billede af dati-

dens Vanløsebønder. Vi får et bud på,
hvordan de boede omkring 1680,
hvordan deres liv var, og hvor mange
de i hele taget var. Foredraget bliver
belyst ved hjælp af kort og uddrag
fra kirkebogen.
Annette Søager

Kirke-Café
Vi er en lille flok fra menigheden, der
3. onsdag hver måned har lavet et
eftermiddagstilbud til alle, som har
lyst til at komme ned og drikke en
kop kaffe eller te sammen med andre.
Vi mødes i Sognehuset kl. 14 og går
hjem igen ca. kl. 16.
Vi får tid til at snakke sammen, får
lært hinanden endnu bedre at kende,
og det er jo også dejligt at synge sammen med andre. Du kan også tage dit
strikketøj eller andre nørklerier med.
Onsdag 21. december
Onsdag 18. januar
Onsdag 15. februar
På gensyn!
Britta Ulnits

Kirke – brunch – tro

Mini-konfirmander

Vort forhold til psykisk syge
Søndag 22. januar kl. 10.30

I samarbejde med Hyltebjerg Kirke
tilbyder vi nu til foråret 2012 minikonfirmand-undervisning for børn, der
går i 3. klasse på Kirkebjerg Skole,
Hyltebjerg Skole, Vanløse Skole,
Livets skole og Vanløse Privatskole.
Det er gratis at deltage. Alle børn er
velkomne, døbte såvel som navngivne, blot de har lysten til at være
med. Undervisningen foregår hver
tirsdag kl. 13.30-15.30, fra tirsdag
10. januar til tirsdag 20. marts. Til
hver gang sørger vi for at hente børnene med bus fra skole, fritidshjem
eller SFO, og vi bringer dem selvfølgelig tilbage, hvor de vil være senest kl. 15.30. Du kan tilmelde dit
barn ved at sende en mail til sognepræst Pia Mi Ran Poulsen eller til kirkekontoret inden juleferien.
Læs mere på kirkens hjemmeside.

Efter gudstjeneste og en god brunch
fortæller cand. psych. Birgitte Brun,
om arbejdet med de psykisk syge.
Birgitte Brun, der er specialist i psykoterapi og neuropsykologi, var fra
1971-2006 leder af den klinisk psykologiske afdeling på Sct. Hans Hospital ved Roskilde. Hospitalet modtager psykiatriske patienter fra Københavns Kommune.
Vi skal høre om de ændringer, der har
fundet sted inden for psykiatrien i
den vestlige verden, hvor sengepladser gradvist er blevet nedlagt, og
den ambulante behandling har taget
over.
Vi får indblik i menneskeskæbner
samt oplevelser fra dagligdagen.
Endelig får vi gode råd med på vejen,
både når det gælder vort forhold til
psykisk syge samt kontakten med
sindslidende.
Annette Søager

De ni Læsninger
Onsdag 14. december kl. 19.30
“De ni læsninger” er oprindelig en
engelsk adventstradition og er en vekslen mellem læsninger og musik omhandlende skabelsen, profetier og
Jesu fødsel. I Vanløse Kirke er det en
mere end 30 år gammel tradition, hvor
der alle år har været lagt vægt på skøn
korsang. I år kommer Trio Tilo: Anna
Johanne Jensen, Laura Richter
Larsen og Amalie Anne Kaad. Læsningerne står menigheden for.
Bagefter er der hyggeligt samvær i
Sognehuset med gløgg og æbleskiver. Vi håber, at mange vil tage sig tid
til den særlige form for juleforbereSimone Fought
delse.

Kl. 18-samværet
14. december 2011
Efter spisningen er vi med til ”De ni
Læsninger” i kirken kl. 19.30 med efterfølgende samvær og traktement
i Salen.
11. januar 2012
Vi begynder det nye år med en gætteleg om årstal. Judy Ambæk spørger:
Hvornår var det nu det var?
8. februar 2012
Charlotte Tang læser op og causerer
ud fra ”Erindringer om et landskab i
storbyen” set fra C.F. Richsvej af Erik
Sandvad.

Samtalegruppe
Bibelen og nyere litteratur
Søndag 29. januar kl. 12.00
Søndag 26. februar kl. 12.00
Samtalegruppen ledes af pastor Lis Bisgaard og sognepræst Birthe Schiøler,
til hvem evt. spørgsmål kan rettes.
Roman til 29/1:
”Sent bryllup” af Anne Marie Løn.

