Familiegudstjenester
Lørdage kl. 11:
3. september
1. oktober
5. november
Vi har i mange år haft særlige dåbsgudstjenester om lørdagen. Det fortsætter vi med, men nu kalder vi dem
familiegudstjenester. Det betyder, at
gudstjenesterne er rettet til både
børn og voksne.
Som oftest er der dåb, og er det ikke
tilfældet, så er gudstjenesten og prædikenen alligevel på børnenes præmisser. Altså en kort og fin mulighed
for som familie at samles i kirken til
fortælling og sang. Annette Søager
Tank op - gudstjeneste
2. onsdag hver måned kl. 17.30
Som noget helt nyt tilbyder vi dette
efterår Tank op - gudstjenester. De er
tænkt som et åndehul midt i storbyens pulserende liv. Her vil vi tanke
åndeligt op ved at lade aftenfreden
sænke sig over os og søge sjælefred
i fordybelse og eftertanke og hente
inspiration og nye kræfter fra Ordets
uudtømmelige skatkammer. Under
gudstjenesten vil der være mulighed
for forbøn.
Præsterne
Kom og syng!
Søndag 11. september kl. 13.00
”Jeg skulle sunget lidt mer måske ...”
skriver St. Steensen Blicher i digtsam-

lingen Trækfuglene. Nu har du chancen for at dele din sangglæde med
ligesindede og synge om, hvad hjertet er fuldt af. Sangglæden er alt, hvad
du behøver. Vi har bl.a. fundet danske
filmhits fra de gode gamle dage frem
af gemmerne, men vi skal selvfølgelig
også synge nogle af de skønne efterårs sange fra Højskolesangbogen.
Kom og vær med til at synge, så hjerte
og tag løfter sig.
Pia Mi Ran Poulsen
Børnegudstjeneste
Torsdag 15. september kl.19
Både børn og voksne er meget velkomne til en hyggelig børnegudstjeneste, hvor vi sammen med kirkens
FDF´ere samles 1/2 time om nogle kendte børnesalmer og gode bibelfortællinger.
Annette Søager
Ungdomsgudstjeneste
Fredag 4. november kl. 17
”Halloween”
Ungdomsgudstjeneste i kirken for
sognets konfirmander og pigekor.
Der bliver tale om en meget
stemningsfuld gudstjeneste med
både mørke og lys, gys og glæde.
Pia Poulsen og Birthe Schiøler
Børnegudstjeneste
Torsdag 24. november kl. 19
Julen nærmer sig, og det fejrer vi
med en julegudstjeneste for børn.
Alle er velkomne.
Pia Poulsen

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.

Søndag 31. juli, 6. s.e.trinitatis
kl. 10.30 Annette Søager
Søndag 7. august, 7. s.e.trin.
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Søndag 14. august, 8. s.e.trin.
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 21. august, 9. s.e.trin.
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Søndag 28. august, 10. s.e.trin.
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Lørdag 3. september
kl. 11.00 Familiegudstjeneste
Annette Søager
Søndag 4. september, 11. s.e.t.
kl. 10.30 Annette Søager
Søndag 11. september, 12. s.e.t.
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Onsdag 14. september
kl. 17.30 Tank op - gudstjeneste
Pia Mi Ran Poulsen
Torsdag 15. september
kl. 19.00 Børnegudstjeneste
Annette Søager
Søndag 18. september, 13. s.e.t.
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Præd.: Sara Haugaard
Søndag 25. september, 14. s.e.t.
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Onsdag 28. september
kl. 19.30 Taizé-gudstjeneste
Annette Søager
Lørdag 1. oktober
kl. 11.00 Familiegudstjeneste
Birthe Schiøler
Søndag 2. oktober, 15. s.e.trin.
kl. 10.30 Kirke – brunch – tro
Annette Søager
Søndag 9. oktober, 16. s.e.trin.
kl. 10.30 Birthe Schiøler

Onsdag 12. oktober
kl. 17.30 Tank op - gudstjeneste
Birthe Schiøler
Søndag 16. oktober, 17. s.e.trin.
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 23. oktober, 18. s.e.trin.
kl. 10.30 Annette Søager
Onsdag 26. oktober
kl. 19.30 Taizé-gudstjeneste
Annette Søager
Søndag 30. oktober, 19. s.e.trin.
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Fredag 4. november
kl. 17.00 Ungdomsgudstjeneste
Pia og Birthe
Lørdag 5. november
kl. 11.00 Familiegudstjeneste
Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 6. november, Alle Helgen
kl. 10.30 Pia Mi Ran Poulsen
Onsdag 9. november
kl. 17.30 Tank op - gudstjeneste
Annette Søager
Søndag 13. november, 21. s.e.t.
kl. 10.30 Birthe Schiøler
kl. 13.00 Babygudstjeneste
Birthe Schiøler
Søndag 20. november,
Sids. i kirkeåret
kl. 10.30 Birthe Schiøler
Præd.: Sara Haugaard
Torsdag 24. november
kl. 19.00 Børnegudstjeneste
Pia Mi Ran Poulsen
Søndag 27. november, 1. s.i advent
kl. 10.30 Annette Søager
Onsdag 30. november
kl. 19.30 Taizé-gudstjeneste
Annette Søager

MEDDELELSER
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Der afholdes menighedsrådsmøde
tirsdag 20. september kl. 19.30
tirsdag 22. november kl. 19.30
Bliv opdateret på kirkens hjemmeside:
www.vanlosesogn.dk
Næste kirkeblad udkommer 23/11
Deadline: 31. oktober

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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Det må siges at være redaktørens drøm (inklusive mareridt!) at have for meget stof,
men det er tilfældet med dette
nummer af kirkebladet.
Udgiver: Vanløse sogns menighedsråd Ansvarshavende redaktør: Ole Vilhelmsen

Taizé – kristen meditation
Onsdage kl. 19.30:
28. september
26. oktober
30. november
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

GUDSTJENESTER

Vanløse Kirke

SÆRLIGE GUDSTJENESTER

Nye tilbud og aktiviteter skal af
indlysende grunde omtales, og
det er så kommet til at gå ud
over Pigekoret, der netop nu
optager nye medlemmer og en
koncert 19. november kl. 15
med Sct. Peders Koncertkor fra
Randers ... men nu er begge
dele omtalt på forsiden og dén
information, der mangler i bladet, kan findes på kirkens hjemmeside:
www.vanlosesogn.dk

Læs om de
nye initiativer i
“Præsten skriver”
på næste side.

ADRESSER

PRÆSTEN SKRIVER

ARRANGEMENTER

Kirkekontoret

Menighedsrådet vil gerne takke alle,
der i maj måned var med til at diskutere visioner for Vanløse Kirke. Det
var den første af sin art her på stedet,
og noget vi ser frem til at gentage en
gang om året. Der blev diskuteret og
analyseret og arbejdet fremadrettet.

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

Det blev lige præcis den grundige forårsrengøring, som vi havde set frem
til: noget fortsætter uændret, noget
er blevet drejet en smule, så det giver
nye muligheder, som skal afprøves,
og andet er kommet til.
Overordnet kan man sige, at de mange
tanker og ideer samlede sig om synlighed og tilgængelighed. Dørene
skal være endnu mere åbne! Det skal
f.eks. være let at gå med over til kirkekaffe, når man er ny i kirken, så derfor
foregår det nu i Sognesalen.
Her kan man også mødes på tværs af
generationer en gang om måneden
for at hygge og måske snakke om
børn og opdragelse, når de kommer
efter babysalmesangen.
Og skulle man have lyst til at synge
fra Højskolesangbogen, så begynder
vi med „Kom og syng!“ i september.
Eller skulle man have lyst til en rolig
stund og tanke op til en fyraftensgudstjeneste anden onsdag i måneden, så er det nu også en mulighed.
Her uddeles månedens bibelcitat,
som får sin faste plads i Sognehuset.
Vi imødekommer også ønsket om en
månedlig familiegudstjeneste lørdag
formiddag. Her vil der nogle gange
være dåb, og ellers er det meningen,
at unge familier kan mødes – og børnene får selvfølgelig en ting med hjem
hver gang.
I det hele taget er visionen, at alle
gerne skal have noget godt med hjem
efter at have været i Vanløse kirke.
Dørene er åbnet op for det!
Birthe Schiøler

På tur i Bagindien
Onsdag 7. september kl. 14
”Den, som østen først har kaldt på,
kan kun trække dér sit vejr…” En
tremåneders orlov fra jobbet som
kirketjener ved Vanløse Kirke blev
brugt til en rejse rundt i Bagindien
for at undersøge, om citatet passer.
Kom og hør om turen som rygsækrejsende på lavbudget, flodsejlads
på Mekong, motorcykelekspedition
i Laos’ bjerge, glade børn uden elektronik, livet i lokalbussen, det berømte Angkor Wat i Cambodia, USA’s
hemmelige krig, der stadig påvirker
regionen her 40 år efter, Buddhaer
og hellige køer – og hvorfor jeg nok
aldrig mere skal til Vietnam.
Sidsel From
H.C. Andersen og troen
Onsdag 5. oktober kl. 14
Pastor emeritus, Sigurd Gudiksen,
der har en fortid som både skoleinspektør på Grønland og sognepræst
i Margrethe Kirken i Valby, besøger
os. Han har ofte holdt foredrag på
Pensionisthøjskolen, og en af interesserne er H. C. Andersen.
H.C. Andersen har selv betegnet sit
liv som et eventyr: ”Så rigt og lyksaligt!”, og man kan den dag i dag
forundres over, hvordan almuebarnet fra Odense blev en verdensberømt digter. Hans digtning og personlighed rummer mange facetter,
bl.a. en stærk gudstro. Den går som
en rød tråd gennem alt, hvad han
skrev.
Sigurd Gudiksen tager os denne
eftermiddag med på en ”livsrejse”
gennem Andersens liv og digtning.
Annette Søager

Fader Abraham - patriark og rollemodel
2. november kl. 14
Vi skal en tur tilbage i Det Gamle
Testamente, hvor vi skal møde en af
de stærke skikkelser, nemlig Fader
Abraham.
Det er cand. theol. Martin Friis, der
er guide. Mange vil kende Martin Friis
fra hans tid som ”praktikant” i Vanløse Kirke, hvor han har været flot
engageret i det hele lige fra børnearbejde til plejehjem og prædikener.
Denne gang vil Martin Friis forsøge
at kaste lys over patriarken Abraham.
Hvad er han for en skikkelse? Hvorfor
er han så vigtig? Hvilken rolle spiller
han i Bibelen?
I foredraget inddrages også kunsten
samt en række skrifter fra den antikke
Annette Søager
litteratur.

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. september
Onsdag 19. oktober
Onsdag 16. november
Onsdag 21. december
På gensyn!
Britta Ulnits

Kirke – brunch – tro

Samtalegruppe

Pårørende efterlyses
Søndag 2. oktober kl. 10.30

Bibelen og nyere litteratur
Søndag 25. september kl. 12.30
Søndag 30. oktober kl. 12.30

Efter gudstjeneste og en god brunch
fortæller foredragsholder, Ida Holst,
om nogle af de ca. 350 skæbner, der
gemmer sig bag ordene: Pårørende
efterlyses!
De fleste af os undres, når vi ser disse
dødsannoncer, for hvordan kan man
dø helt alene? Hvem var de mennesker, og hvorfor fik de så trist en
skæbne?
Ida Holst har brugt et år på at efterforske nogle af personerne, og 5 af
historierne er publiceret i bogen
”Velfærdsfortællinger” (Gyldendal).
Under foredraget skal vi bl.a. høre om
alkoholikeren, der var afholdt af vennerne på værtshuset; den nydelige
ældre kvinde, der overlevede hele sin
familie, men alligevel ikke døde alene;
den lidt sære mand, der isolerede sig,
da han blev syg, og ”den ensomme”,
der samlede over 100 mennesker i
kirken til sin bisættelse.
Vi får indsigt i, at ikke alt er, som det
umiddelbart ser ud. Annette Søager

Kl. 18-samværet
Onsdag 14. september kl. 18.00
Pia før Vanløse
Pia Mi Ran Poulsen fortæller om sig
selv og vejen til Vanløse.
Onsdag 12. oktober kl. 18.00
Indtryk fra FDF‘s landslejr 2011
Nogle af deltagerne fortæller og viser
billeder.
Onsdag 9. november kl. 18.00
Passionsspillene i Ober Ammergau
Britta Ulnits og Ole Andreasen fortæller.

Samtalegruppen ledes af pastor Lis
Bisgaard og sognepræst Birthe
Schiøler, til hvem evt. spørgsmål kan
rettes. Romaner i efteråret:
”Den, som vandrer om natten” af
Marianne Fredriksson og ”Det gør du
ikke” af Jens Christian Grøndahl.

Babysalmesang
31. august 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
13. november kl. 13. som afslutning
på forløbet.
Prisen er 275 kr. Tilmelding på kirkekontoret.
Birthe Schiøler

Generationstræf
Sidste onsdag i måneden åbner vi
dørene for hygge på tværs af
generationer.
Kom og nyd en kop kaffe kl. 11.30,
tag gerne håndarbejdet med og få en
snak med de nybagte forældre og hils
på babyerne, når de kommer fra babysalmesang. 28. september og 26.
Birthe Schiøler
oktober.

