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Det er påske! Alting springer ud! 

…alle knopperne er lige ved at briste,  

det er livet, der vil leves. Det er Gud  

der vil trøste alle os, der måtte miste.  

Og når Gud gir liv  

og gør det underfuldt og grønt,  

bli’r det påske og opstandelse og skønt! 

 

Sådan lyder første vers af en af de nyere påskesalmer, og den sætter meget godt 

ord på livet i kirken her i foråret. Med påsken kommer liv og opstandelse – og det er 

som om at alting bliver meget smukkere i solskinnet. Vi glæder os til at være 

sammen om at fejre påsken og mange andre gode ting sammen de næste måneder. 

 

Kirkesalen nærmer sig også sin genopstandelse og vi glæder os til at fylde den med 

liv. Ikke mindst når fem unge mennesker fejrer konfirmation i maj. 

 

Gudstjenesterne i april/maj handler om den nye vision, der sætter retningen for de 

kommende år, og peger på at det er meget godt i vente – både for os og mange 

andre. Læs mere om det her i kirkebladet eller kom til gudstjenesterne og lad dig 

inspirere. Husk at du altid er velkommen i Vanløse Frikirke søndage kl. 10.30! 

 

God fornøjelse med kirkebladet! 

Dit kirkeblad 
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Fastetiden og Johannes’ første brev 

Frem mod påske har en del fra Vanløse Frikirke taget den gamle 

tradition om at faste til sig, og har i perioden givet mere eller mindre 

afkald på forskellige goder. Kristne verden over faster for at fokusere 

på bøn, bibellæsning og hjælp til medmennesket. Vi har derfor også i 

ugerne fra Askeonsdag den 1. marts brugt tid på at læse 1. Johannesbrev, som også 

prædikerne om søndagen har taget udgangspunkt i. Det kulminerer Påskedag den 

16. april, med sætningerne fra sidste kapitel: Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har 

givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. Den, der har Sønnen, har livet! 

 

Missionsmåned 
I februar har vi hvert år fokus på Missionsforbundets Internationale Mission. 

Formålet er at blive orienteret om hvad der sker, bede for missionsfelterne og samle 

penge ind til missions- og hjælpearbejdet. I alt blev der i år indsamlet 16.942 kr. 

Stig Roswall fra missionsudvalget skriver at ”beløbet i år blive anvendt til støtte til 

menighedsplantningen i Uummannaq i Grønland, hvor man for nylig har fået 

mulighed for at købe et hus, menigheden kan mødes i.  

Tak igen til jer alle for jeres gavmildhed! Vi har over 11 år markeret fastetiden med 

indsamling og fokus på det internationale missionsarbejde – og der er over årene 

indsamlet lidt mere end 177.000 kr. til arbejdet.” 

 

Ny vision 

På årsmødet den 5. marts præsenterede Vanløse Frikirkes ledelse en ny vision for 

de kommende år. I al sin enkelthed lyder den: Godt fra Gud – godt til mennesker. 

Visionens første del handler om at vi er overbeviste om at Gud har meget godt til os, 

såvel som til enhver der tror. Derfor vil vi i de kommende år være åbne, 

modtagelige og søgende efter Guds velsignelser. 

Den anden del af visionen handler om at vi ikke skal holde alt det gode for os selv, 

men gavmildt dele ud af det i ord og handlinger. Derfor vil vi i de næste år arbejde 

konkret med at sige gode ord til og gøre godt for mennesker, som har brug for det. 

Hvordan det konkret kommer til udtryk kan du blandt andet høre til 

gudstjenesterne, når visionen danner baggrunden for prædikerne fra påske og til 

juni. Du er også velkommen til at kontakte menighedsrådet med gode input. 
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Nye arbejdsfællesskaber 

I forbindelse med præsentationen af den nye vision blev det også annonceret, at vi 

fremover arbejder med en ny struktur for det daglige liv i Vanløse Frikirke. For at 

hjælpe menighedsråd og præster med de mange opgaver der er i kirken, er der 

dannet tre grupper: 

 

Kontordage: Erling Christensen kommer til at stå i spidsen for at samle et hold af fx 
efterlønnere, pensionister, studerende og andre til en frivillig stab, der mødes en 
hverdag hver måned til en kontordag, hvor en række administrative, kommunikative 
og små praktiske opgaver løses. 
 
Diakonigruppe: Gert Rostrøm kommer til at lede en gruppe, der har særligt fokus på 
omsorg og besøgstjeneste. 
 
Praktisk hjælp: Jette Nielsen koordinerer en gruppe, som vil være med til at 
arrangere det praktiske omkring begivenheder i kirken – fx mad, opstilling, 
oppyntning, koordinering mv.  
 
Kontakt meget gerne en af de ansvarlige, eller en fra menighedsrådet, hvis du har 
mulighed for at hjælpe med arbejdet i en af disse tre grupper fremover.  
 

Menighedsplantning i Nørresundby 
Vanløse Frikirke er en del af kirkesamfundet Det 

Danske Missionsforbund, som i disse år arbejder 

på en vision frem mod 2022, der har titlen: 

Menigheder som lever og vokser. To af de fem 

punkter i visionen er Netværk mellem 

menigheder og Nye trosfællesskaber og 

menighedsplantninger. Vi besluttede i den 

forbindelse på årsmødet i marts at støtte 

kirkens tidligere ungdomspræst David Højgaard 

og hans hustru Maj i arbejdet med at plante en 

menighed i Nørresundby, lige nord for Aalborg. 

Bed for dette arbejde – senere på året kommer 

der mere information om hvordan arbejdet også kan støttes økonomisk. 
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Påske i Vanløse Frikirke 
Velkommen til at være med når vi igen i år fejrer et af kirkeårets store højtider i 

Vanløse Frikirke. Ligesom de sidste par år har vi især fokus på Skærtorsdags-

arrangementet, som er bygget på liturgien i det jødiske påskemåltid, men har fokus 

på Kristi lidelse, død og opstandelse. Ruben Andersen-Hoel leder os igennem 

måltidet, der begynder kl. 18.00. Vær opmærksom på at det kræver tilmelding, så 

der kan beregnes hvor mange, der skal dækkes op til. Skriv dig allerede nu på listen, 

som hænger på opslagstavlen i menighedssalen. 

Derudover er der selvfølgelig gudstjenester både Palmesøndag 

og Påskedag. Velkommen til at fejre påske i Vanløse Frikirke. 

 

Lederdag 
En gang om året samler menighedsrådet alle lederne fra de forskellige arbejdsgrene 

og aktiviteter til en lederdag. Her er der både lidt tid til forkælelse i form af en 

lækker brunch, men også tid til læring og erfaringsudveksling. Det sker i kirkens café 

lørdag den 22. april fra kl. 9.30-14.00, hvor vi i år skal arbejde med hvordan visionen 

bliver til virkelighed i de forskellige arbejdsgrene. Der bliver også mulighed for at 

klare nogle praktiske ting omkring oprydning og ommøblering af enkelte lokaler. 

 

MBU-døgnet den 28.-29. april 
Missionsforbundets Børne og Ungdomsarbejde holder i år sit 

årsmøde som et døgn på Galleri Emmaus i Haslev. Flere unge fra 

Vanløse Frikirke stiller op til ungdomsrådet og spejderrådet, ligesom den nye 

formand for MBU er fra vores kirke. Vær med til at bede om at det bliver et godt 

døgn, og at vores unge må være med til at flytte MBU et endnu bedre sted hen. 

 

Slut med at indsamle Arla-kapsler 
I en periode har der været samlet Arla-kapsler ind i 

kirken, fordi de kunne indleveres mod at Projekt Hjemløs 

blev støttet med 5 øre pr. kapsel. Denne ordning 

eksisterer ikke mere, og derfor er det nu slut med at 

indsamle kapsler.    



6 
 

            A P R I L     2 0 1 7  

Lø 1  

Sø 2 10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
 

Ma 3 19.00 Bedemøde 
18.00 Ung&Smuk 

Ti 4 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

On 5 10.00 Mand-dag – mødes på ’Søvang’, Søvej 126, Dragør 
10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 6 18.00 Action (teen-agere) 

Fr 7  

Lø 8  

Sø 9 Palmesøndag 

10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 

Ma 10 19.00 Bedemøde 

Ti 11 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

On 12 10.30 Bedemøde 
 

To 13 Skærtorsdag 

18.00 Påskemåltid – Ruben Andersen-Hoel 

Fr 14 Langfredag 

Lø 15  

Sø 16 Påskedag 
10.30 Gudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 17 2. Påskedag – ingen gudstjeneste 

18.00 Ung&Smuk 

Ti 18 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

On 19 10.30 Bøn 
18.30 Spejder: flok og trop 

To 20 18.00 Action (teen-agere) 

Fr 21  

Lø 22 09.30 Lederdag for arbejdsgrenene 

Sø 23 10.30 Gudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel - Børnekirke 

Ma 24 19.00 Bedemøde 

Ti 25 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

On 26 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 27  

Fr 28  

Lø 29  

Sø 30 10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 
Kort gennemgang af hjertestarter efter gudstjenesten 

 

   

   

         Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
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              M A J   2 0 1 7 

      

Ma 1 19.00 Bedemøde 
18.00 Ung&Smuk 

Ti 2 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

On 3  9.15 Mand-dag Tur til Stevns-fortet 
10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 4 18.00 Action (teen-agere) 

Fr 5  

Lø 6  

Sø 7 10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 

Ma 8 19.00 Bedemøde 

Ti 9 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

On 10 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 11  

Fr 12 Store Bededag 

Lø 13  

Sø 14 10.30 Gudstjeneste ”Konfirmation” – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 15 19.00 Bedemøde 
18.00 Ung&Smuk 

Ti 16 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

On 17 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 18 18.00 Action (teen-agere) 

Fr 19  

Lø 20  

Sø 21 10.30 Nadvergudstjeneste – Peter Götz – Børnekirke 

Ma 22 19.00 Bedemøde 

Ti 23 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

On 24 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 25 Kristi Himmelfartsdag 

Fr 26  

Lø 27  

Sø 28 10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 29 19.00 Bedemøde 
18.00 Ung&Smuk 

Ti 30 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse  

On 31 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

 

               Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
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Hjertestarter 
I Vanløse Frikirke har vi fået en hjertestarter, som hænger i 

menighedssalen på væggen ud mod køkkenet. Den første søndag i 

december var der demonstration i hvordan den virker, men Joel Kristiansen, som er 

Falckredder, vil lave endnu en lille gennemgang søndag den 30. april efter 

gudstjenesten, for dem der gik glip af det – eller ønsker at få det gentaget. 

 

Konfirmation søndag den 14. maj 

Siden sensommeren har fem skønne unge mennesker gået til undervisning hver 

torsdag, og nu glæder de sig meget til at fejre deres konfirmation den 14. maj.  

I Vanløse Frikirke er konfirmation en mulighed for at unge kan lære noget om troen 

og ved festgudstjenesten får de lov til 

at dele noget af det som de har lært – 

og sammen med menigheden 

bekræfter de troen på Kristus. Vi 

afslutter med at bede om Guds 

velsignelse over dem, og derfor kan 

man også kalde konfirmationen for en 

ungdomsvelsignelse.  

Det er i år Matias Ballebye Olesen, Tobias Buch, Oscar Gjerlev, Hannah Folkmann og 

Emma Crow (se billede), der skal konfirmeres. Da vi forventer mange gæster denne 

dag, beder vi om at venner fra menigheden vil være gode til at sætte sig bagerst – 

eller endda stå op, hvis det bliver nødvendigt.  

 

Ombygning af kirkesalen 

Vi er godt i gang med ombygningen af kirkesalen, og det har naturligvis indflydelse 

på kirkens liv i disse måneder. I begyndelsen af april kommer der nye døre og 

vinduer, efter påske bliver der lagt gulvvarme og gulv – og derefter er de stadig en 

del arbejde med at finpudse, male, justere og installere. 

Gudstjenesterne bliver i denne periode afholdt i menighedssalen, der roder lidt her 

og der, og der er nok ikke helt så rent og pænt som der plejer at være. Vi tager det 

med godt humør og glæder os til at fejre indvielsen af salen – men vi ved endnu ikke 

hvornår det kan blive.   
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Der er fortsat brug for frivillige til at køre byggeaffald mv. væk, så henvend dig gerne 

til Erling M. Christensen eller Martin Born hvis du kan hjælpe. 

 

Indsamling til indretning af kirkesal 
Den omfattende renovering koster mange penge. Vi har 

et byggebudget på omkring 2.500.000 kr., som vi er så 

privilegerede at have finansieret ved salg af ejendommen 

på Tingvej 11. Men dette beløb dækker ikke selve 

indretningen af salen, og her har vi brug for din hjælp. Vi 

forventer at indretning af kirkesalen vil koste i omegnen 

af 250.000 kr. og vi har som mål at indsamle dette beløb 

blandt medlemmer og venner af Vanløse Frikirke. Vi vil gerne opfordre dig til at 

overveje og bede over det at give en gave til vores nye kirkesal. I menighedssalen 

kan du se et puslespil blive samlet efterhånden som pengene kommer ind – hver 

brik svarer til at der er givet 7.000,- til indretningen af salen. 

 

Åndelig Medvandring 
Næsten hver dag er der folk som mødes med enten en præst eller en anden åndelig 

vejleder i kirken. Åndelig Medvandring er en månedlig samtale på baggrund af en 

bibeltekst, og handler om tanker og liv hos det enkelte menneske. Der er for tiden 

omkring 50 mennesker, der går til Åndelig Medvandring, og fire medvandrere, der 

står til rådighed: Anne-Grete Juul Nielsen, Ruben Andersen-Hoel, Kristian Bonde-

Nielsen og Gunni Bjørsted. Kontakt gerne en af dem for at høre mere. 

 

Søvang 
Kirkens sommerhus Søvang, der ligger Søvej 136 i Dragør, bliver foreløbig klargjort 

til sommeren af kirkens mandegruppe onsdag den 5. april, men der vil fortsat være 

brug for hjælp til at slå græs og til andre vedligeholdelsesopgaver. I denne sæson vil 

der ikke være faste åbningstider på Søvang, men alle er velkomne til at benytte 

sommerhuset – enten til Åbne Hus-arrangementer (fx søndag efter gudstjenesten) 

eller til privat brug. Eneste planlagte arrangement er Sankt Hans-aften fredag den 

23. juni. Alle henvendelser vedrørende Søvang skal ske ved at kontakte Helene Juul 

Nielsen på 22189177. 
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Til sommer er der igen mulighed for at deltage på sommerstævnet på Efterskolen 

Lindenborg. Det sker i uge 29, fra den 16. – 22. juli, og du kan læse meget mere i 

brochuren, som ligger i kirken. Temaet er i år: Reformation, rødder og retning. Der 

er i løbet af ugen mange muligheder for at deltage i møder, undervisning og 

aktiviteter for store og små. Mange af os ser særligt frem til at høre Tomas Sjödin, 

en svensk præst der i de senere år er blevet kendt for sine bøger om hvile og væren. 

Også Vanløse Frikirkes præster medvirker i år på forskellige måder med 

undervisning, taler og planlægning. Tilmeldingen åbner den 2. april på hjemmesiden 

www.sommerstaevnet.dk hvor du også kan finde flere informationer om stævnet. 

Det er altid festligt når vi er en stor flok som er afsted sammen, så vi håber på at 

blive rigtig mange i Vanløses campinggade. Skriv dig meget gerne på listen i 

menighedssalen, hvis du skal med – så får andre også lyst til at tilmelde sig! 
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Lejre i sommeren 2017 
Der er selvfølgelig også mulighed for at deltage på sommerens lejre, som i år er: 

Uge 27: 2. – 7. juli: Børnelejr Sjælland på Efterskolen Lindenborg (8-12 år) 

Uge 27: 2. – 7. juli: Børnelejr Jylland på Klejtrup Musikefterskole (8-12 år) 

Uge 28: 8. – 15. juli: CrossRoadz på Efterskolen Lindenborg (7. klasse til 17 år) 

Uge 30: 22. – 30. juli: Spejdernes Lejr i Sønderborg for op til 40.000 spejdere! 

Alle tilmeldinger kan ske på www.mbu.dk 

 

Hjælp menighederne i Sorø og Næstved  
Som nævnt i begyndelsen af bladet, har 

Missionsforbundet i disse år en vision om 

at se menigheder som lever og vokser. Et 

af de fem punkter i visionen handler om 

netværk mellem menigheder – et andet 

punkt handler om menighedsudvikling. 

Begge punkter kan vi hjælpe lidt til med, da menighederne i Sorø og Næstved skal 

på menighedsweekend sammen, hvor de voksne skal på menighedskurset Vital. I 

den forbindelse mangler de nogle mennesker til at tage sig af deres børn, mens de 

voksne er på kurset. Sorø menighed har tidligere hjulpet os med børneprogram på 

vores menighedsweekend, og nu spørger de om hjælp den anden vej. Det drejer sig 

om ca. 15-20 børn i 1½ + 2½ time, og det sker lørdag den 6. maj i Egeruphytten ved 

Skælskør, og inkl. turen derned og hjem varer det fra kl. 8.00 til ca. kl. 16.00. Ruben 

Andersen-Hoel har lovet at stå i spidsen for det, men vil meget gerne have nogle 

medhjælpere med. Kontakt snarest Ruben, hvis du har mulighed for at hjælpe. 

 

Gæsteprædikant  
Søndag den 21. maj kommer Peter Götz, bedst kendt 

som tidligere missionsforstander, på besøg i Vanløse 

Frikirke. Peter og hans kone Neel er meget engageret 

i Missionsforbundets arbejde i Thailand, hvor de 

netop har været i årets første måneder. Peter vil 

udover at prædike, derfor også dele lidt nyt fra vores 

missionsfelt i Thailand.   

http://mbu.us10.list-manage.com/track/click?u=43341f1f6c8a1c730e0d8868b&id=7ff888519d&e=84489e3828
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Gudstjeneste Palmesøndag den 9. april kl. 10.30 

Påskemåltid Skærtorsdag den 13. april kl. 18.00 (husk tilmelding) 

Gudstjeneste Påskedag den 16. april kl. 10.30 

Lederdag lørdag den 22. april kl. 9.30-14.00 

Gennemgang af hjertestarter efter gudstjenesten søndag den 30. april 

Konfirmationsgudstjeneste søndag den 14. maj kl. 10.30 

Besøg af Peter Götz til gudstjenesten den 21. maj kl. 10.30 

Sankt Hans på Søvang den 23. juni 

Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg i uge 29 fra den 16.-22. juli 

Menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg fra den 15.-17. september 

 

Menighedsweekend – sæt kryds i kalenderen 
Traditionen tro har vi lånt Efterskolen Lindenborg til vores menighedsweekend i 

efteråret. Sæt allerede nu kryds ved datoerne den 15. – 17. september. Hvis du har 

lyst til at være med i planlægningen af weekenden, er du meget velkommen til at 

kontakte præst Ruben Andersen-Hoel på ruben@vanlosefrikirke.dk.  

 

 

 

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 
 
 

 
Kontakt til menighedsråd: 
Kathrine Elborough 
Tlf.: 4061 9933 
Mail: kbelborough@hotmail.com 
 
Præster: 
Ruben Andersen-Hoel 
Tlf.: 4260 7722 
Mail: ruben@vanlosefrikirke.dk 
Træffes efter aftale 
 
Gunni Bjørsted 
Tlf.: 2498 9090 
Mail: gunnibjoersted@gmail.com 
Træffes efter aftale 
 

 
Ungdomspræst: 
Kristian Bonde-Nielsen 
Tlf.: 2085 2217 
Mail: kristianielsen@hotmail.com 
Træffes efter aftale 
 
Spejdere: 
Silke Born 
Tlf.: 3860 6225 
Mail: silke@majs.net 
Indgang ved bogholder Allé 32 
Flokken for 6-11årige 
Troppen for 12-15årige 
Se også www.sjgv.dk 
 

 


