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Velkommen til fastetid i Vanløse Frikirke! 

I skrivende stund er det stadig vinter, og der ligger lidt sne udenfor. Men vi kender 

årets gang og ved at vi nærmer os forår – og dermed lys og liv. 

I Vanløse Frikirke er der også masser af liv: Både faste aktiviteter, men også nye 

initiativer og arbejdsgrene. Fx begynder der nu en søndag om måneden at være 

noget for betweengruppen i forbindelse med gudstjenesten – og i februar får vi 

besøg af en stor tværkirkelig lovsangsgruppe.  

 

Forår er også lig med fastetid i kirken. Vi begynder med en festlig 

fastelavnsgudstjeneste med fokus på børnene i kirken og fra askeonsdag har vi, 

ligesom kirker rundt omkring i verden, et særligt fokus på troen i 40 dage fem mod 

påsken. Vi arbejder i denne periode med et tema som vi kalder: Fra død til liv. 

 

Og så finder du her i bladet en række invitationer. 

Du er naturligvis velkommen til menighedens årsmøde, som i år foregår søndag den 

10. marts i forlængelse af gudstjenesten. Og hvis du overvejer at blive døbt eller 

medlem i Vanløse Frikirke, er der både et dåbskursus og en introfrokost her i 

foråret. Vi holder også et kursus over fem aftner for alle der er interesserede i at 

vide mere om den kristne tro. 

 

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

God fornøjelse med kirkebladet! 

Dit kirkeblad 
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Jesus, hjælp os 
I februar fortsætter vi temaet fra januar med titlen: Jesus, hjælp os. Her henter vi 

inspiration hos nogle af de mennesker, der rakte ud efter Jesus fordi de var 

overbeviste om at de kunne få noget godt fra ham. Den blinde Bartimæus, som 

insisterende blev ved med at råbe på Jesus. Den kanaanæiske kvinde, der ikke gav 

op selvom Jesus i første omgang afviste hende. Zakæus, som kravlede op i et træ 

fordi han absolut ville se Jesus. Og en række andre som på hver sin måde råbte: 

Jesus, hjælp os! Og som ikke gav op før de fik svar. Alle fik mere end de kom efter. 

Må vi også trænge os på for at få noget godt fra Jesus! 
 

Fra død til liv 
I fasteperioden fra marts og frem til påske, handler prædikerne om at død kan blive 

til liv. Det fører naturligvis frem til påskebudskabet om Jesus, der overvinder døden 

og dermed bliver til liv for enhver som tror. Men undervejs vil det også handle om 

hvordan afkald kan føre nye kald, hvordan udgang kan blive til indgang, hvordan nat 

bliver til dag og flere andre spændende perspektiver. 
 

Ny aktivitet for de 10-13-årige 
Fremover er der en søndag om måneden – i forbindelse med gudstjenesten – en 

aktivitet for den aldersgruppe som ofte kaldes betweens, fordi de befinder sig 

mellem barndommen og teenagetiden. Carla Gjerlev og Isak Guttesen står i spidsen 

for arbejdet, og de glæder sig til at være sammen med gruppen.  

Første gang er søndag den 3. februar. 
 

EMBR 
Af og til har vi gæstetalere i Vanløse Frikirke, 

men den sidste søndag i februar får vi et 

lovsangsband som gæster. De kalder sig 

EMBR: Worship, og navnet referer til det 

engelske ord for gløder, fordi bandet ønsker 

at troen kommer til at gløde gennem 

lovsangen. Det bliver en oplevelse udover 

det sædvanlige og vi kan se frem til en stor oplevelse – både musikalsk og åndeligt.  
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                    F E B R U A R     2 0 1 9 
 

Fr 1 5 
 

Lø 2   

Sø 3  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke og Between 
 

Ma 4 6   9.45 Legestue 
18.00 SJAK (unge i gymnasiealderen) 

Ti 5  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse  
 

On 6  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
10.00 Mand-dag  
17.00 Familiegruppe       -      18.30 Ulve-/spejdermøder 

To 7   

Fr 8  
 

Lø 9  
 

Sø 10  10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 11 7   9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde 

Ti 12  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse  
 

On 13  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18.30 spejdere: ferie 

To 14   

Fr 15   

Lø 16   

Sø 17  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke  
 

Ma 18 8   9.45 Legestue 
18.00 SJAK (unge i gymnasiealderen) 

Ti 19  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse  
  

On 20  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18.30 Ulve-/spejdermøder 

To 21   

Fr 22   

Lø 23   

Sø 24  10.30 Gudstjeneste med EMBR – Gunni Bjørsted – Børnekirke. OBS: Introfrokost 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 25 9   9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde 

Ti 26  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse  
 

On 27  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18.30 Ulve-/spejdermøder 

To 28  10.00 Stabsdag 

   Se kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

    

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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                     M A R T S     2 0 1 9 

Fr 1 9 15.00 kvindernes internationale bededag 

Lø 2   

Sø 3  Fastelavn   
10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke og Between 

Ma 4 10   9.45 Legestue 
18.00 SJAK (unge i gymnasiealderen) 

Ti 5  17.00 Noget om den kristne tro 
19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

On 6  10.00 Mand-dag 
10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
17.00 Familiegruppe          -   18.30 Ulve-/spejdermøder 

To 7   

Fr 8   

Lø 9   

Sø 10  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke + Årsmøde 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 11 11   9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk – 19.00 Bedemøde 

Ti 12  17.00 Noget om den kristne tro 
19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

On 13  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18.30 Ulve-/spejdermøder 

To 14   

Fr 15   

Lø 16   

Sø 17  10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
 

Ma 18 12   9.45 Legestue 
18.00 SJAK (unge i gymnasiealderen) 

Ti 19  17.00 Noget om den kristne tro 
19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

On 20  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18.30 Ulve-/spejdermøder  

To 21   

Fr 22   

Lø 23   

Sø 24  10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 25 13   9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk – 19.00 Bedemøde 

Ti 26  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

On 27  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18.30 Ulve-/spejdermøder 

To 28   

Fr 29   

Lø 30    

Sø 31  10.30 Gudstjeneste - Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 

   Se kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
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Introfrokost  
Hvis du overvejer at blive medlem i Vanløse Frikirke, eller er 

nysgerrig på hvad det indebærer, er du velkommen til en 

introfrokost efter gudstjenesten den 24. februar, hvor vi over en pizza fortæller 

mere om hvem vi er, hvad vi står for og hvad det vil sige at være medlem i kirken. 
 

Kvindernes Internationale Bededag 
Hvert år afholdes der over hele verden en bededag for kvinder. 

Temaet for bededagen er i år ”Kom, alt er forberedt!” og materialet 

er udarbejdet af Bededagskomiteen i Slovenien. Fredag den 1. marts 

er det Vanløse Frikirke, som er vært for Kvindernes Internationale 

Bededag i København, hvor der er deltagere fra en række kirkesamfund. 

Programmet begynder kl. 15.00 med gudstjeneste, og fortsætter kl. ca. 16.00 i 

cafeen med socialt samvær. Hvis du har spørgsmål til arrangementet, kan du 

henvende dig til Kitty Wang, eller læse mere på www.kvindebededag.dk 

Alle kvinder opfordres til at komme og deltage i den verdensomspændende bøn. 
 

Fastelavn  
I år fejrer Børnekirken fastelavn sammen med hele 

kirken. Det er søndag den 3. marts, hvor alle børn  

(og voksne) inviteres til at komme udklædte.  
 

Årsmøde søndag den 10. marts 
Menighedens årsmøde holdes i år i forlængelse af gudstjenesten søndag den 10. 

marts. Der vil være en let frokost, ligesom der bliver en kaffepause. Dagsordenen 

udsendes i god tid inden mødet, og der kommer også et omfattende årsskrift for 

2018 med beretninger og beskrivelser fra præster, menighedsråd og arbejdsgrene 

mv. Alle er velkomne til at deltage i mødet, men kun medlemmer har stemmeret. 
 

Sangeftermiddag 

Sidst i januar inviterede Anne-Grete og Freddy Nielsen til en sangeftermiddag, hvor 

mange gode, gamle salmer blev sunget. Der bliver i øjeblikket arbejdet på at lave 

flere lignende arrangementer, så hold øje med kalenderen hvis du er sangglad. 
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Noget om den kristne tro 
Sidste år udgav Bibelselskabet et hæfte, der fortæller noget 

om den kristne tro. Stort set alle kirkesamfund i Danmark 

står bag udgivelsen, og det er en frikirkepræst, Bent 

Bjerring-Nielsen, der er hovedforfatter til teksten. I Vanløse 

Frikirke holder vi i foråret fem aftner med udgangspunkt i 

hæftet, hvor alle som er interessere i at vide mere om den 

kristne tro er velkomne. Det bliver tirsdage fra kl. 17.00 til 19.00. Vi spiser sammen, 

lytter til et oplæg og reflekterer sammen over emnerne. Første gang er tirsdag den 

5. marts. Hold øje med tilmeldingsinformationer på hjemmesiden og facebooksiden. 
 

Dåbskursus 

I Vanløse Frikirke er det almindeligt at blive døbt som ung eller voksen. Dåben ses 

som en tydelig bekræftelse på troen – og vi praktiserer fuld neddykning i vores 

dåbsbassin. Hvis du er nysgerrig på hvad dåben ellers betyder, og ikke mindst hvis 

du overvejer at blive døbt, så meld dig til vores dåbskursus som holdes mandag den 

1. april kl. 17.00 og igen søndag den 7. april efter gudstjenesten. Omkring påsken vil 

vi holde en eller flere dåbsgudstjenester efter behov. Der vil også blive mulighed for 

at bekræfte sin tro og dåb på disse gudstjenester, hvis nogen føler et behov for med 

sine egne ord at svare ja til at de tror og er døbt. 
 

Påsken 2019 

Vi fejrer påsken med forskellige begivenheder hele ugen igennem i Vanløse Frikirke. 

Palmesøndag den 14. april prædiker Gunni Bjørsted 

Skærtorsdag den 18. april er der påskemåltid 

Påskedag den 21. april prædiker Ruben Andersen-Hoel, og vi har konfirmation for Philip Buch. 

Anden påskedag den 22. april står Kristian Bonde-Nielsen for en lovsangsaften. 
 

MyLife workshop 

Missionsforbundet, som er det kirkesamfund Vanløse Frikirke er en del af, 

holder lørdag den 6. april en temadag om MyLife Workshop. Dietrich 

Schindler fortæller om et forløb som faciliterer samtaler om liv og tro.  

Se mere i folderen, som du finder i kirken.  
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Besøg af lovsangsgruppen EMBR søndag den 24. februar kl. 10.30 

Introfrokost efter gudstjenesten søndag den 24. februar 

Kvindernes Internationale Bededag fredag den 1. marts kl. 15.00 

Fastelavnsgudstjeneste søndag den 3. marts 

Fastetid begynder onsdag den 6. marts 

Menighedens Årsmøde søndag den 10. marts efter gudstjenesten 

”Noget om den kristne tro” første gang tirsdag den 5. marts kl. 17.00 

Dåbskursus mandag den 1. april kl. 17.00 og søndag den 7. april ca. kl. 12.00  

MyLife workshop lørdag den 6. april kl. 9.15 til 16.30 

 

 

 

 

 

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 
 
Booking: 
Kontakt Lisbeth Mortensen på 
vanlosefrikirke@gmail.com 
 
 

 
Kontakt til menighedsråd: 
Brian Kjøller 
Tlf.: 5055 5100 
Mail: briankjoller@gmail.com 
 
Præster: 
Ruben Andersen-Hoel 
Tlf.: 4260 7722 
Mail: ruben@vanlosefrikirke.dk 
 
Kristian Bonde-Nielsen 
Tlf.: 2085 2217 
Mail: kristianielsen@hotmail.com 
 
Gunni Bjørsted 
Tlf.: 2498 9090 
Mail: gunnibjoersted@gmail.com 
 

 
Spejdere: 
Silke Born 
Tlf.: 3860 6225 
Mail: silke@sjgv.dk  
Indgang ved bogholder Allé 32 
Flokken for 6-11årige 
Troppen for 12-15årige 
Se også www.sjgv.dk 
 
Kirkeblad 
Kontakt Ruben Andersen-Hoel 
Fotos af Jonathan Stephansen 
www.stephansen-photo.dk 

 


