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Velkommen til sommeren i Vanløse Frikirke! 

Sommertid er ferietid for de fleste af os, og derfor er der også pause i nogle uger for 

mange af de aktiviteter, der normalt er i Vanløse Frikirke. Men inden da er der en 

række gode begivenheder i juni, hvor børnekirken overnatter i kirken, gospelkoret 

har sommerkoncert, spejderne har deres sommerafslutning og meget mere.  

 

Og der går ikke lang tid før det bliver august og det hele kommer i gang igen – og i 

mellemtiden er der gode muligheder for at mødes til nogle uformelle og hyggelige 

samlinger i løbet af sommeren. Du kan fx være med når vi holder Sankt Hans på 

Søvang fredag den 23. juni, tage ned til Efterskolen Lindenborg ved Roskilde i uge 29 

for at være med i (eller og besøge) den flok fra kirken, der er på Sommerstævne og 

du er naturligvis velkommen til de hyggelige cafégudstjenester, som holdes de fire 

sidste søndage i juli. 

 

Husk også at du kan benytte kirkens sommerhus – og invitere andre med derud.  

Se detaljer inde i bladet. 

 

I august er der igen i år friluftsgudstjeneste i forbindelse med den lokale festival 

Musik på Engen, og så er der indvielse af den nye kirkesal den sidste søndag i 

måneden. 

 

Frem til sommerferien følger vi til gudstjenesterne kirkeåret med de første kapitler 

af Apostlenes gerninger, og ser på hvordan det hænger sammen med vores vision: 

Godt fra Gud – godt til mennesker. 

 

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

God fornøjelse med kirkebladet! 

Dit kirkeblad 
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Godt fra Gud – godt til mennesker 
I juni fortsætter med at have fokus på Apostlenes Gerningers første kapitler til 

gudstjenesterne. De passer både godt til kirkeåret og til vores vision (se 

overskriften). Hvis du har lyst til at læse med, kan du se teksterne til de enkelte 

søndage her: 

28. maj Apg. 1:9-14 (Kr. Himmelfart)  
04. juni Apg. 2:1-… (Pinse) 
11. juni Apg. 2:37-47 
18. juni Apg. 3:1-11  
25. juni Apg. 3:12-26 

 

Gæsteprædikant Pinsedag 
Det er måske næsten for meget sagt at kalde Nana Holm Green 

for en gæst, for hun var i mange år meget aktiv i Vanløse Frikirke. 

Men de sidste par år har Nana været børne- og ungdomspræst i 

Osted Frikirke, og senest er hun også blevet ansat som proceskoordinator i 

Missionsforbundet. Vi glæder os til at få Nana ”hjem” for en enkelt søndag. 

 

Gospelkoncert med Vanløse Gospelkor 
Vanløse Gospelkor, som hver tirsdag øver i 

kirken under ledelse af Lars Jochimsen, 

holder sommerkoncert som afslutning på 

sæsonen. Da kirkesalen i Vanløse Frikirke 

endnu ikke er helt færdig, holdes koncerten 

i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 Kbh NV. 

Det sker tirsdag den 6. juni kl. 19.30.  

Entré er 80,- og billetter købes i døren. 

 

Børnekirken overnatter 

Lørdag den 17. juni mødes børnekirken til sommerafslutning i kirken og har en 

masse aktiviteter sammen om eftermiddagen. Og så tager de ikke hjem igen lige 

med det samme, men bliver i stedet og overnatter i kirken. Det bliver SÅ sjovt! 
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Fødselsdag 

I anledning af at jeg er kommet i læsebrille-alderen – det vil i 

mit tilfælde sige 40 år – vil det glæde mig at se venner og 

bekendte til en lille uformel reception med kaffe og kage, den 

dag jeg runder det skarpe hjørne. 

Det sker onsdag den 21. juni i kirkens café fra kl. 14.00-17.00.  

Kærlig hilsen Ruben Andersen-Hoel, præst i Vanløse Frikirke 

 

Sankt Hans på Søvang 
Ligesom de foregående år mødes vi Sankt Hans aften, fredag den 23. juni, i 

sommerhuset Søvang, der ligger Søvej 136 ved Dragør. Det begynder kl. 18.00, hvor 

grillen er varm, så det medbragte mad kan tilberedes. Senere på aftenen er der bål 

og vi synger sange sammen. Velkommen til en god mulighed for varmt fællesskab. 

 

Søvang 
I denne sæson vil der ikke være faste åbningstider i kirkens sommerhus Søvang, 

men alle er velkomne til at benytte sommerhuset – enten til Åbne Hus-

arrangementer eller til privat brug. Hvis du ønsker at være vært og holde Søvang 

åbent for alle, som har lyst, kan du hænge en invitation op på opslagstavlen i kirken. 

Alle henvendelser vedrørende Søvang skal ske ved at kontakte Helene Juul Nielsen 

på 22189177 – husk at kontakte hende for at booke sommerhuset. 

 

Sommerstævne 
I uge 29, fra den 16. – 22. juli, holdes Missionsforbundets 

Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg, som ligger på 

Borrevejlevej 26 ved Roskilde. Temaet er i år: Reformation, 

rødder og retning - du kan læse meget mere om det i 

brochuren, som ligger i kirken. Der er i løbet af ugen mange muligheder for at 

deltage i møder, undervisning og aktiviteter for store og små. 

En flok familier, ældre og unge fra Vanløse Frikirke deltager – og man er også meget 

velkommen til at komme på besøg i Vanløses campinggade. Vi har i år et telt med, 

hvor gæster kan have en base mens de besøger stævnet, men tag gerne selv 
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campingstole eller lignende med. Husk at købe dagsbilletter i Informationen 

umiddelbart efter at du/I er ankommet. 

Det er stadig muligt at tilmelde sig hele ugen – vi håber at vi bliver mange fra kirken! 

 

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 

 

Sommergudstjenester 
De fire sidste søndage i juli – den 8., 16., 23. og 30. – er der cafégudstjenester i 

Vanløse Frikirke kl. 10.30. Her vil der være rundstykker og kaffe, salmer, bøn og en 

prædiken, som lægger op til dialog. Det bliver uformelt og hyggeligt, men ikke 

uvæsentligt: Så kom og vær med! Det er en stor hjælp, hvis der er nogen som i god 

tid skriver sig på kaffelisten til disse søndage. Man skal sørge for rundstykker, ost og 

syltetøj – og lave kaffe og the. 

 

Konfirmandforberedelse 

Næsten hvert år går en eller flere unge til konfirmandforberedelse i Vanløse 

Frikirke. Det er der også mulighed for i løbet af næste skoleår, så hvis du har et barn, 

der skal i 7. eller 8. klasse efter ferien, og som gerne vil konfirmeres i kirken, skal du 

kontakte præst Ruben Andersen-Hoel på 4260 7722 eller ruben@vanlosefrikirke.dk 

 

http://mbu.us10.list-manage.com/track/click?u=43341f1f6c8a1c730e0d8868b&id=7ff888519d&e=84489e3828
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J U N I 2 0 1 7 

To 1 18.00 Action (Teenagere) 

Fr 2  

Lø 3  

Sø 4 Pinsedag - 10.30 Nadvergudstjeneste – Nana Holm Green – Børnekirke 
 

Ma 5 2. Pinsedag - ingen gudstjeneste 

Ti 6 Vanløse Gospelkor: Sommerkoncert i Ansgar Kirke, Mågevej 33, NV 

On 7 10.30 Bøn 
10.45 Mand-dag-tur. Mødested: Jægerspris Slot. 

18.30 Spejder: flok og trop 

To 8  

Fr 9  

Lø 10  

Sø 11 10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke  

Ma 12 1800 Ung&Smuk sommerafslutning 
19.00 Bøn 

Ti 13  

On 14 10.30 Bøn 
18.30 Spejder: flok og trop 

To 15 18.00 Action (sommerafslutning.) 

Fr 16  

Lø 17 Børnekirken overnatter i kirken 

Sø 18 10.30 Gudstjeneste m/nadver – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 19 19.00 Bøn 

Ti 20  

On 21 10.30 Bøn 
18.30 Spejder: flok og trop – sommerafslutning 

To 22  

Fr 23 18.00 - Sankt Hans Aften på Søvang, Søvej 136, Dragør 

Lø 24  

Sø 25 10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
 

Ma 26 19.00 Bøn 

Ti 27  

On 28 10.30 Bøn 
 

To 29  

Fr 30   

   

         Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
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J U L I 2 0 1 7 

Sø 2 10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen 

Ma 3 19.00 Bøn 

On 5 10.30 Bøn 

Sø 9 10.30 Café-gudstjeneste – Gunni Bjørsted 

Ma 10 19.00 Bøn 

On 12 10.30 Bøn 

Sø 16 10.30 Café-gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel 
(Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg begynder) 

On 19 10.30 Bøn 

Sø 23 10.30 Café-gudstjeneste – Gunni Bjørsted 

On 26 10.30 Bøn 

Sø 30 10.30 Café-gudstjeneste – Gert Rostrøm 

   

   

   

   

  A U G U S T   2 0 1 7 
   

On 2 10.30 Bøn 

Sø 6 10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

On 9 10.30 Bøn 

Sø 13 10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

On  16 10.30 Bøn 

Sø 20 Musik på engen  
10.30 Gudstjeneste sammen med Adventskirken - Ruben Andersen-Hoel m.fl. 

On 23 10.30 Bøn 
18.30 Spejdere: trop og flok 

To 24 18.00 Action 

Sø 27 10.30 Gudstjeneste – Indvielse af kirkesalen – Ruben Andersen-Hoel, Kristian Bonde-Nielsen – 

Børnekirke 

On 30 10.30 Bøn 
18.30 Spejdere: trop og flok 

   

Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
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Musik på Engen 
I en del år har det været en god tradition for Vanløse 

Frikirke at medvirke til den årlige lokale musikfestival, 

som foregår ved ishuset på Damhusengen, for enden 

af Hyltebjerg Allé. Det foregår søndag den 20. august 

kl. 10.30, og igen i år samarbejder vi med 

Adventskirken, en af de lokale folkekirker, om at lave 

en gospelgudstjeneste. Vanløse Gospelkor, som hver uge øver i Vanløse Frikirke, 

kommer og synger for og med os – korleder Lars Jochimsen står for det musikalske.  

To af kirkernes præster, Lene Østergaard og Ruben Andersen-Hoel, leder os 

igennem formiddagen.  

 

Velkommen til København 
Hvert år kommer der omkring 60.000 nye studerende til 

København. Igen i år har unge fra en lang række kirker og 

kirkelige organisationer bestemt sig for at byde de mange 

studerende velkommen. Det sker igennem forskellige 

aktiviteter og events i dagene fra den 23.-25. august, og 

selvfølgelig deltager vores ungdomskirke Ung&Smuk.  

De nye studerende inviteres naturligvis også til at besøge kirkerne i København.  

Se evt. mere på www.velkommentilkbh.dk  

 

Indvielse af den nye kirkesal 
I ugen mellem jul og nytår begyndte vi at bryde den gamle kirkesal ned. Lige siden 

har håndværkere og frivillige arbejdet på at skabe en ny flot og anvendelig kirkesal. 

Til konfirmationen i maj prøvede vi salen af, men der mangler stadig noget før den 

for alvor kan tages i brug. I løbet af sommeren kommer alle de sidste detaljer på 

plads, og det betyder at vi kan begynde at glæde os til at holde indvielse. Det sker 

søndag den 27. august, hvor vi efter en festlig gudstjeneste har åbent hus med grill 

og kage. Det bliver en herlig dag, hvor vi inviterer venner, netværk og folk fra 

Vanløse til at fejre dagen med os. Sæt kryds i kalenderen og kom og hjælp til med at 

gøre det til en festdag! Vi glæder os til at vise salen frem, men vi ser endnu mere 

frem til at tage den i brug, og opleve mange gode timer der i årene fremover. 
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Menighedsweekend  
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.  

 

Kongelunden 

I april fik vi desværre beskeden om at 

Asylcenteret Kongelunden lukker efter 

langvarige problemer med skimmelsvamp. 

De fleste beboere flyttes til Midtjylland, og 

det betyder at de unge fra Vanløse Frikirke 

som har arbejdet med at bygge bro til 

asylansøgere på centeret også må stoppe deres engagement, ligesom andre både 

ansatte og frivillige ikke længere kan fortsætte.  

Asylchef Anne la Cour har i den forbindelse udtalt følgende: 

”Jeg vil gerne sige tusind tak til det helt utroligt engagerede og sympatiske korps af 

frivillige, der har været tilknyttet Center Kongelunden. Gennem de mange 

fritidsaktiviteter for både børn og voksne har de i høj grad bidraget til en god 

hverdag for beboerne. Erfaringsmæssigt ved vi, at frivillige i lokalområdet gør en 

rigtig stor forskel for beboere, der skal falde til et nyt sted…” 

Der arbejdes i øjeblikket ihærdig på at finde en god løsning på hvordan kontakten 

kan holdes mellem de unge og deres nye venner, ligesom der arbejdes på at finde 

nye muligheder for at hjælpe asylansøgere i Københavnsområdet med at føle sig 

velkomne til landet.  

 

Lederskole 
I disse måneder er en række kirker på Sjælland gået sammen for at oprette en 

lederskole, der skal fungere som en slags efteruddannelse for især frivillige unge 

ledere i kirkerne. Tanken er at man samles otte søndage over to år for at blive 

klogere på ledelse, på sig selv og på Gud. Mellem samlingerne er der læsning, 

mentorsnakke og discipelskabsgrupper. Ruben Andersen-Hoel fra Vanløse Frikirke 

er med til at planlægge kurset, der begynder i efteråret 2017. 
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Grøn kirke 

Vanløse Frikirke har i flere år været Grøn kirke. Det 

betyder at vi på en række forskellige områder forsøger at 

tage hensyn til miljøet, handler økologisk og bæredygtigt – 

og indimellem også italesætter at vi som kirke har en 

opgave med at tage vare på Guds skaberværk. En del af 

tiltagene omkring Grøn kirke er nok ikke så tydelige – fx lægger man måske ikke 

mærke til at vi bruger lavenergi-belysning, isolerer godt når der bygges om osv. Men 

et nyt lille udvalg vil i den kommende tid arbejde med hvordan vi også på mere 

tydelige områder kan være Grøn kirke. Disse tiltag håber vi også kan blive til 

inspiration for alle brugere af kirken, når de er hjemme hos sig selv. 

 

Opstart af frivillig stab 

Vi har nu haft første møde i det som har fået navnet frivillig stab. Det er en gruppe 

af primært efterlønnere og pensionister, der hjælper til med en række 

administrative og praktiske ting i Vanløse Frikirke. Første møde gik med at få 

overblik over opgaverne, men i de kommende måneder vil du fx opdage… 

- at der bliver ryddet op både i kirken og på medlemslisten 

- at kalenderen på hjemmesiden bliver opdateret 

- at der kommer mere system på hvem der står for hvad i kirken 

- og en række andre gode ting, som kommer os alle sammen til gavn 

Kontakt koordinator Erling Christensen, hvis du har input til opgaver som den 

frivillige stab kan hjælpe med. 

 

Desuden er to andre grupper ved at starte op. Gert Rostrøm leder en 

diakonigruppe, som har særligt fokus på omsorg og besøgstjeneste. 

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.  
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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. 

 

Menighedsplantning i Nørresundby 
Vanløse Frikirke støtter kirkens tidligere ungdomspræst David 

Højgaard og hans hustru Maj i arbejdet med at plante en 

menighed i Nørresundby, lige nord for Aalborg. Tanken er at 

plante kirke for folk som ikke plejer at gå i kirke.  

David har sendt en hilsen, hvor han fortæller: 

”I februar og marts har jeg om tirsdagene holdt et kursus for studerende 

på et kulturhus, hvor man kan opdage noget om sig selv og noget om 

Gud. Der var en god flok som deltog, og jeg traf en som havde mødt mig 

før – det viste sig nemlig at jeg en gang taget ham med i bilen da han 

tomlede. Han og mange andre ville gerne at deres venner også skulle tage kurset. Til 

sidst på kurset delte jeg tre bibler ud, bad for to og en fortalte at han var blevet 

kristen på kurset. 

Vi har også startet to grupper op, en for studerende og en for kvinder. Her deler vi 

noget fra bibelen og om hvordan man kan opdage mere om Gud. 

Vi har stadig børneklub hver onsdag og nogle af de ældste børn er blevet hjælpere. 

Forældrene er generelt positive overfor arbejdet, og en søndag om måneden har vi 

en samling hvor børnene leger i en hal og de voksne mødes ved siden af. Vi slutter 

hver gang af med at spise sammen.” 

Bed for Maj og David og menighedsplantningen i Nørresundby. 
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Vanløse Gospelkor holder koncert i Ansgar Kirke tirsdag den 6. juni kl. 19.30 

Børnekirken overnatter fra lørdag den 17. juni til søndag den 18. juni  

Sankt Hans på Søvang den 23. juni 

Cafégudstjenester de sidse fire søndage i juli 

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

Gospelgudstjeneste, Musik på Engen, søndag den 20. august kl. 10.30 

Indvielse af kirkesalen søndag den 27. august kl. 10.30 og hele eftermiddagen   

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

 

 

 
 

Kontakt: 

 
Vanløse Frikirke: 
Jernbane Allé 29 
2720 Vanløse 
Tlf.: 3874 7388 
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 
 

 

Ansvarlig for kirkebladet er præst Ruben Andersen-Hoel 
Kalender er sat sammen af Flemming Christensen 
Fotos i dette nummer er taget af Jonathan Stephansen, Rachel Møller Nissen m.fl. 


