Konfirmandgudstjeneste
27. marts kl. 10.30
Ved gudstjenesten er der samtidig
fernisering af konfirmandernes altertavler. Det enkelte motiv er hentet fra
påsken, hvorfor altertavlerne vil stå
placeret rundt i kirken og pynte påsken over.
Pia Mi Ran Poulsen og Birthe Schiøler
Familiegudstjeneste
Søndag 3. april kl. 10.30
Afslutning for årets minikonfirmander. Pigekoret er med til at gøre dagen
ekstra festlig.
Pia Mi Ran Poulsen og Birthe Schiøler
Skærtorsdag aften
21. april kl. 19.30
Vi fejrer skærtorsdag med opførelse
af Faurés Requiem. Vanløse Kirkes
udvidede voksenkor deltager.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden god påske over et let traktement.

Konfirmandindskrivning
Hermed har vi fornøjelsen at tilbyde
konfirmationsforberedelse i Vanløse
kirke for børn, der begynder i 8. klasse
efter sommerferien! Tilmelding sker
på kirkekontoret fra lørdag 5. marts
kl. 10-12 frem til fredag 24. juni. Medbring barnets dåbs- eller navneattest.
Lørdag 28. april 2012 kl. 10 og 12
ved Birthe Schiøler
Søndag 29. april 2012 kl. 10 og 12
ved Birthe Schiøler
Søndag 6. maj 2012 kl. 10 og 12
ved Pia Mi Ran Poulsen
Pia Mi Ran Poulsen underviser mandag-, Birthe Schiøler torsdag eftermiddage kl. 15.30-17.
Vi anbefaler hurtig tilmelding.
Pia Mi Ran Poulsen og Birthe Schiøler

Koncerter
Søndag 13. marts kl.14.30
Sange og arier synges af Cecelia
Lindwall. Pianist Knud Rasmussen
akkompagnerer.
Søndag 8. maj kl. 15.00
er der jazzkoncert med Hugo Rasmussen, Jacob Fischer og Karsten
Kristensen. Det er efterhånden blevet
en swingende og velklingende tradition, at kirkens pigekor medvirker. De
vil synge sange af John Høybye m.fl.
Trioen spiller desuden kendte numre fra
deres store repertoire.

Søndag 27. februar, Seksagesima
kl. 10.30 Birthe Schiøler
(Præd.: Martin Friis)
Søndag 6. marts, Fastelavn
kl. 10.30 Birthe Schiøler
kl. 14.00 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 13. marts, 1. s. i fasten
kl. 10.30 Sogneindsamling
(Annette Søager)
Søndag 20. marts, 2. s. i fasten
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
kl. 14.00 Baby-gudstjeneste
(Birthe Schiøler)
Søndag 27. marts, 3. s. i fasten
kl. 10.30 Konfirmandhøjmesse
(Schiøler og Poulsen)
Søndag 3. april, midfaste
kl. 10.30 Familiegudstjeneste
(Poulsen og Schiøler)
Søndag 10. april, Mariæ bebud.
kl. 10.30 Annette Søager
Søndag 17. april, Palmesøndag
!! kl. 10.00 Birthe Schiøler
kl. 12.00 Konfirmation
(Birthe Schiøler)
Torsdag 21. april, Skærtorsdag
kl. 19.30 Birthe Schiøler
Fredag 22. april, Langfredag
kl. 10.30 Annette Søager
Søndag 24. april, Påskedag
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Mandag 25. april, 2. påskedag
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 1. maj, 1. s.e. påske
kl. 10 & 12 Konfirmationer
(Birthe Schiøler)
Søndag 8. maj, 2. s.e. påske
kl. 10 & 12 Konfirmationer
(Pia Mi Ran Poulsen)

Søndag 15. maj, 3. s.e. påske
kl. 10.30 Kirke, brunch og vision
(Annette Søager)
Fredag 20. maj, Bededag
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 22. maj, 4. s.e. påske
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Torsdag 26. maj
kl. 19.00 Friluftsgudstjeneste
(Martin Friis og
Birthe Schiøler)
Søndag 29. maj, 5. s.e. påske
kl. 10.30 Birthe Schiøler
(Præd.: Martin Friis)
kl. 14.00 Baby-gudstjeneste
(Birthe Schiøler)
Torsdag 2. juni, Kristi himmelf.
kl. 10.30 Annette Søager
Søndag 5. juni, 6. s.e. påske
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 12. juni, Pinsedag
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Mandag 13. juni, 2. pinsedag
kl. 10.30 Annette Søager
Søndag 19. juni, Trinitatis
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Søndag 26. juni, 1. s.e.trinitatis
kl. 10.30 Annette Søager
Søndag 3. juli, 2. s.e.trinitatis
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Søndag 10. juli, 3. s.e.trinitatis
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 17. juli, 4. s.e.trinitatis
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 24. juli, 5. s.e.trinitatis
kl. 10.30 Annette Søager
Søndag 31. juli, 6. s.e.trinitatis
kl. 10.30 Annette Søager
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Der afholdes menighedsrådsmøde
tirsdag 24. maj kl. 19.30
Bliv opdateret på kirkens hjemmeside:
www.vanlosesogn.dk
Næste kirkeblad:
Deadline :
4. juli
Udkommer : 26.-27. juli

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.

Birthe Schiøler
Friluftsgudstjeneste
26. maj kl. 19
Denne aften rykker vi børnegudstjenesten ud i det fri og fejrer pinse i
kirkens have. Alle børn og voksne
er velkomne.
Martin Friis og 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.
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Fastelavnsgudstjeneste
6. marts kl. 14
Lad katte, klovne, prinsesser og
monstre samles til en farverig familiegudstjeneste!
Efter gudstjenesten skal der naturligvis slås katten af tønden! De voksne
får også lov til at slå deres egen
tønde ned.
Og det skulle nok give alle en naturlig
lyst til fastelavnsboller og varm kakao
– og kattekongerne og kattedronningerne kan gå hjem prydet med
deres kroner.
Pia Mi Ran Poulsen

GUDSTJENESTER

Vanløse Kirke

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

I år vil der (i lighed med sidste år)
blive afholdt en Musikfestival 18.
juni, og programmet vil blive annonceret i lokalaviserne, rundsendt
til tidligere Sommerhøjskolefolk
og omtalt på hjemmesiden.
Dette arrangement træder i stedet
for Sommerhøjskolen, som det er
planen at genoptage fra 2012,
omend i en ny form.
Besøg også kirkens hjemmeside
på www.vanlosesogn.dk . Her vil
du med garanti kunne finde oplysninger, du ikke havde i forvejen!

God sommer!

ADRESSER

ARRANGEMENTER

Kirkekontoret

Eftermiddagsmøder

Kirke-Café

Kirkebrunch

Samtalegruppe

Forår!
Onsdag 2. marts kl. 14
Frank Visti synger forårssange akkompagneret af Karsten Kristensen.
Derudover kommer Karsten Kristensen ligesom tidligere med en quiz, i
hvilken musikken spiller en væsentlig
rolle.
Simone Fought

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 16. marts
Onsdag 20. april
Onsdag 18. maj
Onsdag 15. juni
På gensyn!
Britta Ulnits

Kirke – brunch – Visionsdag
Søndag 15. maj kl. 10.30

Bibelen og nyere dansk litteratur
Søndag 20. marts kl. 12.00
efter højmessen.
Kom og være med til at tale om eksistens og udforske, hvordan Bibelen
og det bibelske univers inddrages i
nyere dansk litteratur. Roman der
læses: Morten Sabroe: Du som er i
himlen. Samtalegruppen ledes af
pastor Lis Bisgaard og sognepræst
Birthe Schiøler, til hvem evt. spørgsmål kan rettes.

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: Poul Uffe Dam
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

På årets første dag havde jeg den
store glæde at tiltræde i præsteembedet ved Vanløse Kirke. Jeg er blevet
godt modtaget både af menigheden,
menighedsrådet og ikke mindst mine
nye kollegaer ved kirken, som alle har
været med til at gøre det let for min
familie og mig at komme godt på
plads i vores nye omgivelser.
Jeg er 36 år. Gift med Josef og sammen har vi en lille datter på 4 år. Jeg
startede min præstegerning i et vikariat i Himmelev ved Roskilde, og siden
har jeg været så privilegeret, at jeg
har arbejdet som præstevikar både i
Roskilde Stift og København Stift. Det
blev til tre lærerige og fantastiske år,
hvor jeg har været vidt omkring og
mødt mange forskellige mennesker
og menigheder. Jeg har været både
på landet, i provinsen og i storbyen.
Et særligt stort privilegium har det
været at være sygehuspræst på Sankt
Hans Hospital og sidste år prøvede
jeg kræfter med Frederiksberg Slotskirke, der ligger på Hærens officerskole. Alle disse møder og erfaringer
har nu bragt mig til Vanløse kirke, og
det er med stor glæde og taknemmelighed, at jeg er tiltrådt embedet ved
Vanløse kirke. Jeg vil bestræbe mig
på at være stedet en god og loyal
præst og forkynde det glædelige
budskab ind i menighedens liv og
hverdag. Det kan jeg dog kun, hvis
jeg kender til menneskerne og livet
her i Vanløse. Derfor glæder jeg mig
meget til at lære både menigheden
og Vanløse at kende. På glædeligt
gensyn!
Pia Mi Ran Poulsen

PRÆSTEN DER KOM I PARADIS –
HER PÅ JORD.
Onsdag 6. april kl. 14
Der er vist ikke mange mennesker i
dette land, der hverken ejer en mobil
eller en computer. Tidligere sognepræst, Vilhelm Stender, er et af dem.
Efter ca. 25 år som præst i folkekirken
sagde han sin stilling op, rykkede ud
af præstegården, solgte alle sine
ejendele og flyttede til Paradis.
Paradis ligger på den anden side af
jorden, på Tongaøerne. Her levede
han nogle år blandt lykkelige mennesker, fandt kærligheden, men vendte
siden hjem igen.
Vilhelm Stender er nu konverteret til
katolicismen, og bor blandt Jesuittermunke i København. Han har ingen
fast indkomst, men lever af lidt foredragsvirksomhed. Det er ikke et liv i
luksus, men han har salt til sit æg, og
han trives.
Kom og hør mere om et eventyrligt
liv, hvor lykken ikke er gods eller guld
men mennesker, oplevelser og Gud.
Annette Søager
Forår i præstens have
Onsdag 4. maj kl. 14
Foråret nydes nu engang bedst udendørs og derfor slutter vi sæsonen med
havevandring og kaffe i præstens
have. Vi mødes i Sognehuset og går
samlet om i præstehaven bag kirken.
Birthe Schiøler

Sogneindsamling
13. marts 2011 kl. 12-14
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.
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. Det hele afrundes med kirkekoncert kl. 14.30 (se omtale andetsteds i bladet).
Vi håber på et flot landsresultat, og
at vi her i Vanløse Sogn i lighed med
de øvrige år kan fastholde vores
placering helt i top, som et af de
sogne, der samler flest penge ind.
Birthe Schiøler

Denne søndag er der lagt op til forårsrengøring!
Vi er blevet fuldtallige igen, hvad angår præster. Vi står for at skulle planlægge en ny sæson. Og hvad er så
mere nærliggende at se med nye, friske øjne på, hvad der foregår ved Vanløse Kirke?
Er alt såre godt, skal noget justeres
eller udvides? Skal noget vige for at
andet kan få plads? Hvad skal der til,
for at alle i sognet kan føle, at Vanløse
kirke er deres kirke?
Den slags spørgsmål kræver, at så
mange som muligt deltager i diskussionen.
Vi begynder med højmesse kl. 10.30.
Efter en herlig brunch skulle vi være
styrket til at tage arbejdshandskerne
på og få vendt tingene med hinanden. Er du forhindret i at deltage, så
modtager vi gerne en mail med ideer.
Ellers - Vel mødt til denne første visionsdag!
Vanløse Sogns Menighedsråd

Babysalmesang
23. marts begynder vi på 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 Sofie Schelde og strækker
sig over 10 onsdag formiddage á 45
minutter og hygge bagefter. Vi afslutter forløbet med en babygudstjeneste søndag 29. maj kl. 14. Prisen
er 275 kr. Tilmelding på kirkekontoret.
Birthe Schiøler

Kl. 18-samværet
Onsdag 9. marts kl. 18.00
KFUMS Sociale Arbejde
Leder Tina Kragh fra den sociale café
”Paraplyen” på Frederiksberg fortæller om stedet og arbejdet.
Onsdag 13. april kl. 19.00 [!]
Årsmøde
Der er ikke spisning denne aften, og
vi begynder først kl. 19. Alle, der har
betalt kontingent inden udgangen af
februar 2011, er stemmeberettigede.
Årsmødet slutter med kaffe/the ca. kl. 20.

De 9 læsninger før påske
Tirsdag 12. april kl.19.30
Igen i år bliver der mulighed for at
forberede sig til påske. Ikke blot ved
de almindelige gudstjenester i påskeugen, men også ved en særlig musikgudstjeneste. Ved ”De ni læsninger”
læses de kendte tekster, der hører
påsken til. Ind i mellem synger kirkens
pigekor under ledelse af Karsten
Kristensen og Simone Fought, mens
teksterne læses af menigheden.
Liturg: Birthe Schiøler.

