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Velkommen til fastetid i Vanløse Frikirke! 

 

Året er godt i gang i Vanløse Frikirke. Vi har haft brunchgudstjeneste, fejret 

fællesgudstjeneste med Adventskirken og alle aktiviteter er i gang igen. 

 

Dagene bliver lysere og længere, små spirer kommer snart op af jorden og midt i 

februar begynder fastetiden, som peger hen på påsken. I år koncentrerer vi os om at 

læse evangelierne i fastetiden, når vi igen begynder på Den store historie. Der er 

stadig læseplaner i caféen, hvis du har lyst til at læse med. 

 

Inden det bliver påske er der en række ting man kan deltage i, fx fastelavns-

gudstjeneste, barnevelsignelser og en aften med fokus på et nyt forslag til vores 

vedtægter. Der er også en spændende missionsaften, hvor vi får nyheder fra det 

missions- og hjælpearbejde vi er engageret i – og samler penge ind, så det kan 

fortsætte i mange år fremover. 

 

Og så er der en invitation til at deltage i menighedens årsmøde, som i år foregår 

søndag den 11. marts i forlængelse af gudstjenesten. 

 

Læs mere i kirkebladet - og tag også et kig på vores nye flotte hjemmeside. 

 

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

God fornøjelse med kirkebladet! 

Dit kirkeblad 
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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 år har vi fokus på bøn for arbejdet ude i 

verden på vores gudstjenester, og så får vi en samlet orientering fra arbejdet på en 

festlig missionsaften, som foregår torsdag den 1. marts kl. 18.00. Det er nødvendigt 

med tilmelding, da der er spisning – og tanken er at vi den aften samler ind til 

International Mission, så vi håber på en god gave. I løbet af aftenen er der også 

musik og underholdning. Kom og vær med til at støtte om et vigtigt arbejde. 
 

Samling om vedtægter 
Til årsmødet den 11. marts skal vi tage stilling til menighedsrådets forslag 

til nye vedtægter. Alle interesserede kan finde forslaget på print i kirken, og 

enhver er meget velkommen til en samling onsdag den 7. februar kl. 19.00, 

hvor indholdet og ændringerne vil blive præsenteret og diskuteret. 
 

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 

Trosfællesskaber og menighedsplantninger. I den forbindelse har 

Vanløse Frikirke valgt at støtte David Højgaard og hans hustru 

Maj i arbejdet med at plante en menighed i Nørresundby, lige 

nord for Aalborg. David fortalte søndag den 21. januar om at de 

nu holder månedlige gudstjenester, 

har haft menighedslejr og andre samlinger.  

Husk at bede for Nordstjernen, som kirken hedder.  
 

Fastelavn i Børnekirken 
Igen i år fejrer Børnekirken fastelavn med tøndeslagning. Det er søndag den 11. 

februar, hvor alle børn (og voksne) inviteres til at komme udklædte. Der bliver også 

tøndeslagning og ekstra tid til at hygge i børnekirken.  
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 F E B R U A R  2 0 1 8 
To 1  

 

Fr 2  

Lø 3  

Sø 4 10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel - Børnekirke 

Ma 5 18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde 

Ti 6 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 
 

On 7 10.00 Mand-dag 
10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 
19.00 Vedtægtsmøde 

To 8 18.00 Action (teenagere) 

Fr 9 
 

Lø 10  

Sø 11 Fastelavn 
10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke – Barnevelsignelse 

Ma 12  

Ti 13  

On 14 10.30 Bedemøde 

 

To 15 
 

Fr 16  

Lø 17 
 

Sø 18 10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
 

Ma 19 18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde 

Ti 20 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

On 21 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 22 10.00 Frivillig stab 
18.00 Action (teenagere) 

Fr 23  

Lø 24  

Sø 25 10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke – Barnevelsignelse 
 

Ma 26  

Ti 27 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

On 28 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

  
 

         Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.vanløsefrikirke.dk 

                

http://www.vanløsefrikirke.dk/
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            M A R T S  2 0 1 8 
To 1 18.00 Missionsaften 

 

Fr 2  

Lø 3 
 

Sø 4 10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
 

Ma 5 18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde 

Ti 6 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

On 7 10.00 Manddag 
18.30 Ulve- og spejdermøder 
10.30 Bedemøde 

To 8 18.00 Action (teenagere) 
 

Fr 9  

Lø 10 
 

Sø 11 10.30 Musikgudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
Efter gudstjenesten: Menighedens årsmøde 

Ma 12  

Ti 13 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

On 14 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 15 10.00 Frivillig stab 

Fr 16  

Lø 17 
 

Sø 18 10.30 Gudstjeneste m/nadver – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke – barnevelsignelse 
                                                                                     Spejdere: orienteringsløb i Farum 

Ma 19 18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde 

Ti 20 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 
 

On 21 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 22 18.00 Action (teenagere) 

Fr 23  

Lø 24  

Sø 25 Palmesøndag 
10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 26  

Ti 27 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

 

On 28 10.30 Bedemøde 

To 29 Skærtorsdag                                                              Spejdere: Fjeldkursus 
18.00 Påskemåltid 

Fr 30 Langfredag 
Ingen gudstjeneste 

Lø 31 
 

Sø 1 Påskedag 
10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

         Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.vanløsefrikirke.dk 

http://www.vanløsefrikirke.dk/
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Den store historie 
I efteråret var vi mange fra kirken som læste store dele af Det gamle testamente 

under temaet Den store historie. Vi er nu kommet til Det nye testamente, og 

læsningen begynder i fastetiden, så første afsnit læses i uge syv op til søndag den 

18. februar. Du kan fine læseplanen og bogen Bibelhalvmaraton i kirkens café. 
 

Barnevelsignelser 
Vi har den store glæde, at der i disse år kommer mange unge familier i vores kirke. 

Derfor har vi også jævnligt barnevelsignelser. Det betyder ganske enkelt at 

forældrene i menighedens fællesskab ønsker at sige tak til Gud for deres barn, og at 

præsten beder om Guds velsignelse over barnets liv. I årets første måneder skal vi 

tre gange være sammen om denne festlige begivenhed:  

Den 11. februar er det Rebecca og Markus Bach Manstrups søn Nolan  

Den 25. februar er det Rikke og Joel Kristiansens datter Noomi 

Den 18. marts er det Mette og Thomas Schou Eistrups søn Birk 
 

Lokaludvalg 
Onsdag den 28. februar er der opstillings- og valgmøde til Vanløse Lokaludvalg. Her 

kan Vanløse Frikirke opstille en kandidat, der evt. kan vælges ind i Lokaludvalget. 

Hvis nogen er interesserede i lokalarbejdet, er det et spændende arbejde hvor man 

er med til at præge området politisk, og man er samtidig med til at fordele ganske 

mange penge til lokale projekter. En formel tilmelding er nødvendig før 14. februar, 

så henvend dig til Ruben Andersen-Hoel, hvis du er interesseret. 
 

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

Temaet for bededagen er i år ”Gud så, at det var godt” og materialet 

er udarbejdet af Bededagskomiteen på Surinam i Sydamerika. Fredag 

den 2. marts er Jerusalemskirken, Rigensgade 19 på Østerbro, vært 

for Kvindernes Internationale Bededag i København, hvor der er deltagere fra en 

række kirkesamfund. Programmet begynder kl. 15.30 med gudstjeneste, og 

fortsætter kl. ca. 16.30 med socialt samvær. Hvis du har spørgsmål til 
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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. 
 

Årsmøde søndag den 11. marts 
Menighedens årsmøde holdes i år efter gudstjenesten søndag den 11. marts. Vi vil i 

år udnytte at vi kan være i kirkesalen, så der bliver god plads – og det er let at se og 

høre hvad der foregår. På selve gudstjenesten bliver der fokus på sang og musik, og 

bagefter vil der være en let frokost. Dagsordenen og en strategifolder udsendes i 

god tid inden mødet, og der kommer også et omfattende årsskrift for 2017 med 

beretninger og beskrivelser fra præster, menighedsråd og arbejdsgrene mv. Vi skal i 

år tage stilling til bl.a. vedtægtsændringer, valg til råd, strategi for fremtiden inkl. 

økonomisk disponering over midler, indmeldelse i Frikirkenet og forslag til 

navneændring for Det Danske Missionsforbund. Det er derfor vigtigt at deltage og 

være med til at træffe beslutningerne. Der er i skrivende stund stadig ledige pladser 

i rådet, så der er fortsat brug for at egnede kandidater vil stille op og være med til at 

tage ansvar. Alle er velkomne til at deltage i mødet, men kun medlemmer har 

stemmeret. 
 

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. Oplysninger om tilmeldinger kommer senere. 

Derudover er der selvfølgelig gudstjenester både Palmesøndag og Påskedag. 

Velkommen til at fejre påske i Vanløse Frikirke. 
 

Ny hjemmeside 

Efter at renoveringen af hele kirken er færdig, var det også blevet tid til at kigge på 

vores hjem på internettet. Jonathan Stephansen har lavet en ny flot side, som på en 

enkel og overskuelig måde præsenterer kirken. Den er virkelig et besøg værd!  

Du finder den på www.vanløsefrikirke.dk  
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Samling om vedtægter onsdag den 7. februar kl. 19.00 

Fastelavnsgudstjeneste søndag den 11. februar kl. 10.30 

Barnevelsignelse af Rebecca og Markus’ Nolan søndag den 11. februar kl. 10.30  

Barnevelsignelse af Rikke og Joels Noomi søndag den 28. februar kl. 10.30  

Missionsaften torsdag den 1. marts kl. 18.00 

Kvindernes Int. Bededag fredag den 2. marts kl. 15.30 i Jerusalemskirken 

Menighedens årsmøde søndag den 11. marts efter gudstjenesten 

Barnevelsignelse af Mette og Thomas’ Birk søndag den 18. marts kl. 10.30  

Palmesøndagsgudstjeneste den 25. marts kl. 10.30  

Påskemåltid Skærtorsdag den 29. marts kl. 18.00 

Påskedagsgudstjeneste søndag den 1. april kl. 10.30 

Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg i uge 30 fra den 22.-30. juli 

   

 

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:  
Lisbeth Mortensen på 
vanlosefrikirke@gmail.com 
 

 
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 
 
Kirkeblad: 
Kontakt Ruben Andersen-Hoel 
Fotos af Jonathan Stephansen 
 

 


