Taizé – kristen meditation
Onsdag 29. februar kl. 19.30
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
TankOp-gudstjeneste
Onsdag 14. marts kl. 17.30
Vanløse Kirke er nabo til en Jet-tank.
Der er mange, der har brug for benzin,
men en stille stund med et par salmer,
et par gode ord fra Bibelen og en kort
bøn er også godt at tanke op på.
Gudstjenesten varer 20 minutter.
Annette Søager
Babygudstjenester
18. marts og 3. juni kl. 13.00
Her inddrages alle sanser, og babyerne og deres mor/far viser deres kunnen for den øvrige familie og andre
interesserede. Tidligere babysalmesangsbørn er meget velkomne. Musikpædagog Anete Riis og sognepræst
Birthe Schiøler står for gudstjenesten.
Børnegudstjeneste
Torsdag 29. marts kl. 19
Sammen med FDF samles vi i kirken,
hvor vi skal høre om påskens fortællinger. Alle børn og voksne er velkomne til en god gudstjeneste på børnenes præmisser.
Annette Søager
Faurés Requiem
Skærtorsdag 5. april kl.19.30
Musikgudstjeneste, hvor det udvidede voksenkor synger Gabriel Faurés
”Requiem”. Dirigent og barytonsolist
Niels Granvig, Astrid Kastensson
synger solosatsen ”Pie Jesu”. Efter
guds-tjenesten ønsker vi hinanden
god påske over et let traktement.

Babysalmesang
Onsdag 21. marts 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
3. juni, som afslutning på forløbet.
Prisen er 300 kr. Tilmelding på kirkekontoret.
Birthe Schiøler

Sogneindsamling 2012
Folkekirkens Nødhjælp holder sogneindsamling. Vanløse kirke deltager
sammen med mere end 1200 andre
sogne i landet.
Indsamlingen går til bekæmpelse af
sult blandt verdens fattigste og finder
sted 4. marts kl. 12-14.
Meld dig som indsamler (på tlf.
38716882) og/eller støt indsamlingen med pengegaver.
Dagen begynder med højmesse kl.
10.30, hvorefter indsamlingen går i
gang. Vi håber på et flot landsresultat,
og at vi i Vanløse sogn i lighed med
de øvrige år kan fastholde vores placering som et af de sogne, der samler
Birthe Schiøler
flest penge ind.
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marts, 2. s. i fasten
Pia Mi Ran Poulsen
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marts, 3. s. i fasten
Annette Søager
marts
TankOp-gudstjeneste
Annette Søager
marts, Midfaste
Birthe Schiøler
Babygudstjeneste
marts, Mariæ bebud.
Birthe Schiøler
marts
Børnegudstjeneste
Annette Søager
april, Palmesøndag
Pia Mi Ran Poulsen
april, Skærtorsdag
Birthe Schiøler
april, Langfredag
Pia Mi Ran Poulsen
april, Påskedag
Annette Søager
april, 2. påskedag
Birthe Schiøler
april, 1. s.e. påske
Annette Søager
april, 2. s.e. påske
Pia Mi Ran Poulsen

MEDDELELSER

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.

Der afholdes menighedsrådsmøde
tirsdag 28. februar kl. 19.30
Bliv opdateret på kirkens hjemmeside:
www.vanlosesogn.dk
Næste kirkeblad 15/8
Deadline: 23. juli

Lørdag 28. april
kl. 10 og 12 Konfirmation
Birthe Schiøler
Søndag 29. april, 3. s.e. påske
kl. 10 og 12 Konfirmation
Birthe Schiøler
Fredag 4. maj, Bededag
kl. 10.30 Annette Søager
Søndag 6. maj, 4. s.e. påske
kl. 10 og 12 Konfirmation
Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 13. maj, 5. s.e. påske
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Visionsdag
Torsdag 17. maj, Kristi Himmelf.
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 20. maj, 6. s.e. påske
kl. 10.30 Annette Søager
Søndag 27. maj, Pinsedag
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Mandag 28. maj, 2. pinsedag
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Prædikant: Andreas Rasmussen
Søndag 3. juni, Trinitatis
kl. 10.30 Birthe Schiøler
kl. 13.00 Babygudstjeneste
Søndag 10. juni, 1.s.e. trinitatis
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 17. juni, 2.s.e. trinitatis
kl. 10.30 Annette Søager
Søndag 24. juni, 3.s.e. trinitatis
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Søndag 1. juli, 4.s.e. trinitatis
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 8. juli, 5.s.e. trinitatis
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Søndag 15. juli, 6.s.e. trinitatis
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 22. juli, 7.s.e. trinitatis
kl. 10.30 Annette Søager
Søndag 29. juli, 8.s.e. trinitatis
kl. 10.30 Annette Søager
Søndag 5. august, 9. s. e. trin.
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Søndag 12. august, 10. s.e. trin.
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 19. august, 11. s.e. trin.
kl. 10.30 Birthe Schiøler
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Lørdagsdåb
Den første lørdag i måneden kl. 11 er
der mulighed for at få sit barn døbt
ved en familiegudstjeneste.

GUDSTJENESTER

Vanløse Kirke

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Efter et par års pause er der igen
Sommerhøjskole i Vanløse. Det
sker i et samarbejde mellem Vanløse Kirke, Grøndalskirken, Hylteberg
Kirke og Københavns Højskoleforening og er henlagt til Højskoleforeningens Have på Damstien i weekenden 8.-10. juni. Vi begynder
fredag kl. 16.30 og slutter søndag
kl. 15. Det endelige program forventes at være klar sidst i marts.
Interesserede kan maile til mig allerede nu og siden få tilsendt programmet. Prisen er 450 kr.
Vel mødt til nogle dejlige højskoledage i Vanløse.
Birthe Schiøler
De 9 læsninger før påske
Tirsdag 27. marts kl. 19.30
Igen i år bliver der denne ekstra
mulighed for at forberede sig til
påsken. Vanløse Kirkes Pigekor
og Karsten Kristensen medvirker,
mens påskens tekster
læses af menigheden.
Ved gudstjenesten er der
samtidig fernisering på
konfirmandernes altertavler, alle med motiver
hentet fra påsken. Liturg
er Birthe Schiøler.

ADRESSER

PRÆSTEN SKRIVER

ARRANGEMENTER

Kirkekontoret

Vi lever i en krisetid. Det har vi i
grunden gjort længe. Vores tids store
fortællinger handler om globalisering, klimaforandringer og senest
den økonomiske krise. Fælles for
fortællingerne er, at de alle handler
om tidens store trusler og farer. Det
ligger i tidsånden. Her lever mediernes forestilling om, at den negative
historie sælger bedre end den positive, i bedste velgående. Problemet
er bare, at den negative nyhedsfortælling helt overskygger den positive,
og det giver et skævt billede af verden.
Her i kirken fortælles en helt anden
og anderledes fortælling, der ikke
taler ud fra en negativ vinkel på livet.
Det er fortællingen om Gud, der i sin
store kærlighed til os mennesker blev
menneske i Jesus Kristus for at lære
os om den sande kærlighed til Gud
og hinanden. Fortællingens gennemgående tema er: Frygt ikke, og glæd
jer! Det er på denne håbefulde fortælling, vi tankes åndeligt op til vores
TankOp-gudstjenester, Taizé-andagter og om søndagen til højmessen.
Og det er på den tro, vi døber, konfirmerer, vier og begraver. Ja, det er netop derfor, så mange har lyst til at
mødes i Vanløse Kirke på alle ugens
dage året rundt. I gennemsnit samles
71 mennesker til højmesse, og til alle
kirkelige handlinger samles i snit 58.
Den gode ’nyhed’ er, at kirken lever i
bedste velgående rundt omkring i
mange sogne. Der er masser af liv og
lyst til at løse de store udfordringer
med at løfte kirken sikkert ind i fremtiden.
Så vi fortsat kan fortælle og dele den
gode fortælling med hinanden. Det
kan vi dog kun ved fælles hjælp og
indsats. Hver en hånd og stemme
tæller. På glædeligt gensyn i Vanløse
Kirke!

Eftermiddagsmøder

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
FDF K 19 - Vanløse
Kredsleder: Morten V. Christiansen
Mail: mc@fdf.dk

Pia Mi Ran Poulsen

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 datidens 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
Annette Søager
fra kirkebogen.
Emma Gad – vi gider også!
Onsdag 4. april kl. 14
Emma Gads navn er i dag mest forbundet med hendes sidste bog ”Takt
og tone – hvordan vi omgås”. Den
bog kender alle mennesker over 50
år; den er et morsomt stykke kulturhistorie og et kildeskrift til forståelse
af det bedre borgerskab omkring
århundredskiftet. ”Takt og tone” udkom i 1918, og da havde fru Gad en
lang og spændende karriere bag sig,
som Maj Knudsen fra Vanløse vil
fortælle om. Maj Knudsen er tidligere
bibliotekar og en erfaren foredragsholder, som for to år siden bl.a. her på
stedet har fortalt os om Thomasine
Gyldenbourg og Johan Ludvig Heiberg. Denne eftermiddag skal vi stifte
bekendtskab med en anden farverig
personlighed fra vores historie.
Annette Søager

Forår i præstens have
Onsdag 2. maj kl. 14
Foråret nydes nu engang bedst
udendørs, og derfor slutter vi sæsonen med havevandring i præstens
have. Vi mødes i Sognehuset og går
samlet om i præstehaven bag kirken,
hvorefter det står på forårssange og
hjemmebag.
Birthe Schiøler

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. marts
Onsdag 18. april
Onsdag 16. maj
Onsdag 20. juni
På gensyn!
Britta Ulnits

Samtalegruppe
Bibelen og nyere litteratur
Søndag 26. februar og 25. marts kl.
12.00 efter højmesse ved Birthe
Schiøler. Romaner der læses:
Poul Sabroe, Fader vor, 2011.
Hans Otto Jørgensen, Hestenes øjne,
2008.
Samtalegruppen ledes af pastor Lis
Bisgaard og sognepræst Birthe Schiøler, til hvem evt. spørgsmål kan rettes.

Kirkebrunch - Visionsdag

Koncerter

Søndag 13. maj efter højmessen
Vi kaster et blik på fremtiden for at
blive lidt klogere på nutiden. Er vi nu
også på rette spor, eller skal vi ændre
kursen. Denne gang skal det handle
om Vanløse Kirkes kommunikation.
Hvordan virker den, og hvem når den
ud til? Det er nogle af de spørgsmål,
vi skal prøve at finde bud på. Tag dine
naboer og venner med til en spændende dag, og del dine idéer og perspektiver om emnet med andre af
sognets beboere.
Menighedsrådet

Skt. Nicolai Kantori
Lørdag 10. marts kl. 15
Ved koncerten synges Mozarts ”Missa Brevis i d-mol, KV 65”, Stanfords
”Psalm 29, Afferte Domino”, Kevin
Duggans ”The St. Nicolas Canticles”,
som blev uropført af kantoriet i 2011,
samt Frank Martins spændende og
smukke messe for dobbeltkor. Desuden synger sopranen Ursula Bambuch tre solosange af Jean Langlais.

Konfirmandindskrivning
Til forældre med børn, der begynder i 8. klasse efter sommerferien.
Hermed har vi fornøjelsen at tilbyde
konfirmationsforberedelse i Vanløse
kirke! Tilmelding sker på kirkekontoret fra lørdag 17. marts kl. 1012 frem til fredag 29. juni. Medbring
barnets dåbs- eller navneattest.
Vi tilråder hurtig tilmelding.
Konfirmationer 2013:
Lørdag 27. april kl. 10 og 12:
Birthe Schiøler
Lørdag 4. maj kl. 10 og 12:
Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 5. maj kl. 10 og 12:
Pia Mi Ran Poulsen
Konfirmationsforberedelsen vil veksle mellem hverdagsundervisning og
weekendarrangementer. Vi arbejder
med temaer, får besøg udefra, tager
på udflugter, bruger vores kreativitet
og hygger os sammen. En oversigt
over hele konfirmandforløbet udleveres inden start. Undervisning:
Pia M.R. Poulsen: tirsdage kl. 19-20.30
Birthe Schiøler: torsdage kl. 15.30-17
Pia Mi Ran Poulsen og Birthe Schiøler

Jazzkoncert
Søndag 13. maj kl. 15
... med Hugo Rasmussen, Jacob
Fischer og Karsten Kristensen. Det
er efterhånden blevet en swingende
og velklingende tradition, at Vanløse
Kirkes Pigekor medvirker. De vil i år
fortrinsvis synge svenske sange.
Trioen spiller desuden kendte numre
fra deres store repertoire.
Kom og syng!
Søndag 22. april kl. 12.30
Vi synger stadig! Denne gang de gode
gamle Beatlessange. Kom og vær med.
Alt, hvad du behøver, er sangglæde!

Kl. 18-samværet
Onsdag 14. marts kl. 18
”Rejsen til Bruxelles” og andre livsoplevelser. Annette Søager causerer
herom denne aften.
Onsdag 11. april kl. 19
Årsmøde
Bemærk tidspunktet, og at der ikke
er spisning.
For at have stemmeret skal kontingent være betalt inden udgangen af
februar 2012.
Årsmødet afsluttes med kaffe/te ca.
kl. 20.

