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Efteråret i Vanløse Frikirke! 

Sommeren er ved at være forbi og livet i Vanløse Frikirke er i gang efter ferien. Der 

sker bogstaveligt talt noget for både store og små, så her får du et lille overblik over 

de mange faste aktiviteter: 

 

Vores ungdomskirke ændrer strukturen og skifter navn til Fokus, men det foregår 

stadig om mandagen. Her mødes også gymnasiegruppen SJAK og ligesom der er 

netværksgrupper for de unge. Hver anden søndag aften mødes madklubben, hvor 

unge op til 35 år mødes for at spise sammen og møde nye mennesker. 

 

Den første søndag i hver måned er der Kalas for betweens, og hver søndag mødes 

børnekirken mens der er gudstjeneste. Fra september er legestuen tilbage hver 

mandag kl. 9.45 – det er for de mindste børn og deres voksne.  

 

Om onsdagen kan børn fra 6 år gå til spejder i Sankt Jørgens Gruppe, som mødes i 

kirkens baglokaler og bruger haven til mange forskellige aktiviteter.  

 

Kl. 10.30 hver onsdag er der bøn og dialog – og sidst, men ikke mindst, mødes 

mænd i den modne alder den første onsdag i hver måned til fællesskab og gode 

oplevelser, når der er manddag. 

 

Kig i kalenderen, på kirkens hjemmeside og læs mere her i bladet om de mange 

andre muligheder der også er for fællesskab og oplevelser i kirken. 

God fornøjelse med kirkebladet! 

Dit kirkeblad 
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Det gode liv 
I september fortsætter vi 

temarækken, hvor prædikerne bliver 

bygget op omkring et vers fra Det 

Gamle Testamente, nemlig Mika 6:8. 

Under overskriften Det gode liv, vil prædikerne på skift handle om de tre udsagn 

herover og belyse hvordan de kan være redskaber og vejvisere til et godt liv. 
 

Fokus 

I 9 år har vi haft ungdomskirke under navnet “Ung&Smuk” – men nu er det tid til 

noget nyt! I løbet af foråret opstod der i ledergruppen en tanke om, at vi var nødt til 

at prøve at gøre nogle ting anderledes og starte lidt forfra. Efter mange gode 

samtaler er det blevet til det, vi kalder “Fokus”. Vi tror på, at i en verden med 

konstante indtryk og udtryk har vi brug for at holde fokus. Fokus på det, der er 

vigtigst: Gud og livet i Guds verden. Det betyder at vi fra september begynder at 

holde regelmæssige samlinger hveranden mandag (for ikke alt behøver at forandre 

sig) for unge. Aftenerne har to forskellige udtryk: Fokus på Gud og Fokus på “noget”. 

Særligt sidstnævnte glæder vi os meget til: Hér vil vi prøve at undersøge de emner, 

der fylder noget i unges liv og vi drømmer om nogle aftener man kan deltage i 

uanset, hvor man er i forhold til tro. Samtidig fortsætter arbejdet med at invitere 

alle unge til at være en del af en netværksgruppe. Vi glæder os til en ny sæson i 

arbejdet med unge og er spændt på hvad Gud vil gøre!  
 

Kalas 

Den første søndag i hver måned mødes de store børn mellem 10 og 13 år til Kalas, 

som er Vanløse Frikirkes tilbud til den aldersgruppe som ofte kaldes Betweens, da 

de befinder sig i tiden mellem barndommen og teeangeårene. Isak Guttesen og 

Carla Gjerlev står for Kalas, og glæder sig til at være sammen med gruppen følgende 

søndage: 1. september: Hvem er jeg? 6. oktober: Hvem er vi? 1.-3. november: 

Program for kalas på menighedsweekenden. 1. december: Julehygge/advent. 
 

Menighedsmøde 
Søndag den 15. september er der menighedsmøde efter gudstjenesten. Denne gang 

handler det især om kirkens økonomi og den strategi vi arbejder med i disse år.   

”Menneske, du har fået at vide, hvad der er 

godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal  

• handle retfærdigt, 

• vise trofast kærlighed 

• og årvågent vandre med din Gud.” 
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               S E P T E M B E R     2 0 1 9 
 

Sø 1 35 10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke – Kalas  

Ma 2 36 09.45 Legestue 
18.00 FOKUS 

Ti 3   

On 4  10.00 Mand-dag                     10.30 Onsdagsdialogen/bøn                    
17.00 Familiegruppe               18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 5   

Fr 6   

Lø 7   

Sø 8  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 9 37 09.45 Legestue 
18.00 SJAK og netværksgrupper 

Ti 10   

On 11  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 12   

Fr 13   

Lø 14   

Sø 15  10.30 Nadvergudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 
- efter gudstjenesten: Menighedsmøde 

Ma 16 38 09.45 Legestue 
18.00 FOKUS 

Ti 17  14.30 Sangeftermiddag på Vejlands alle 123 

On 18  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 19   

Fr 20   

Lø 21   

Sø 22  10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 

Ma 23 39 09.45 Legestue 
18.00 SJAK og netværksgrupper 

Ti 24   

On 25  10.30 Onsdagsdialogen/bøn                               18.00 Menighedsrådsmøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 26  10.30 Frivillig stab 

Fr 27   

Lø 28  09.00 Rengøringsdag 

Sø 29  10.30 Gudstjeneste - Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
OBS: Ekstra gudstjeneste – tidspunkt meldes ud senere 

Ma 30 40 09.45 Legestue 
18.00 FOKUS 

 

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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              O K T O B E R     2 0 1 9     
 

Ti 1 40  

On 2  10.00 Mand-dag                        10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
17.00 Familiegruppe                  18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 3   

Fr 4   

Lø 5   

Sø 6  10.30 Nadvergudstjeneste – Keld Dahlmann – Børnekirke – Kalas 

Ma 7 41 09.45 Legestue 
18.00 SJAK og netværksgrupper 

Ti 8   

On 9  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 10   

Fr 11   

Lø 12   

Sø 13  10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 14 42 09.45 Legestue 
18.00 FOKUS 

Ti 15   

On 16  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
 Ulve- og spejdere:  efterårsferie 

To 17   

Fr 18   

Lø 19  13.00 Bryllup 

Sø 20 43 10.30 Nadvergudstjeneste – Peter Bjerre – Børnekirke 

Ma 21  09.45 Legestue 
18.00 SJAK og netværksgrupper 

Ti 22   

On 23  10.30 Onsdagsdialogen/bøn                                     18.00 Menighedsrådsmøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 24  10.30 Frivillig Stab 

Fr 25  18.00 Åben kirke ved Halloween i Vanløse 

Lø 26   

Sø 27  10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 

Ma 28 44 09.45 Legestue 
18.00 FOKUS 

Ti 29   

On 30  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

 

To 31   

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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Sange omkring et flygel 
Velkommen til at besøge Anne-Grete og Freddy tirsdag den 17. 

september kl. 14.30. Her vil vi synge et udvalg af RUGENS SANGE 

af Jeppe Aakjær med efterfølgende kaffe/the og æblekage. Det 

foregår på Vejlands Alle 123, 2300 København S - der er gratis 

parkering langs vejen. Giv venligst besked, hvis du har lyst til at 

være med.  

Kærlig hilsen Anne-Grete og Freddy Juul Nielsen (26867504 og 22488144) 
 

Ekstra gudstjeneste 

I løbet af foråret opstod en idé om, nogle søndage, at holde en ekstra gudstjeneste. 

En idé om at skabe et lidt anderledes gudstjenesterum på et tidspunkt der passer 

bedre for nogen af dem vi ikke ser så tit søndag formiddag. Og en drøm om at se 

flere til gudstjenester om søndagen. Det prøver vi første gang d. 29. september. 
 

Rengøringsdag 
Lørdag den 28. september svinger vi kostene og vrider kludene.  

Denne dag samles vi til kaffe kl. 9.00 og herefter fordeler vi rengørings- 

opgaverne, hvorefter vi knokler på i nogle timer til kl. 13.00, hvor kirken 

forhåbentligt skinner og dufter. Tilmelding til Erling Christensen eller Kitty Wang. 
 

Fyrtårn  

Lørdag den 5. oktober er Vanløse Frikirke vært for det netværk som har fået navnet 

Fyrtårn. Gennem mange år har foreningen KirkePlanterNet udviklet særlige 

kompetencer indenfor læringsprocesser, hvor der tages udgangspunkt i den lokale 

menigheds styrker og udfordringer. Fyrtårn er KPNs forløb for menigheder, der 

ønsker at følges ad over en årrække med henblik på at være kirke for mere end sig 

selv, arbejde fokuseret og bevidst med at vokse ind i det kald, som Gud har til den 

enkelte menighed og på længere sigt blive et “fyrtårn” som generøst giver håb til 

andre menigheder og kan invitere andre med i følgeskab. Vanløse Frikirke deltager i 

netværket med et team, men herudover er der brug for frivillige som vil hjælpe med 

praktiske opgaver denne dag. Kontakt Ruben Andersen-Hoel, hvis du har mulighed 

for at give en hånd med. 
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Gæstetalere 

Søndag den 6. oktober prædiker Keld Dahlmann i Vanløse Frikirke. 

Han er international præst i Århus Valgmenighed og leder af 

KirkePlanterNet. Keld har været engageret begge steder i mange 

år, og har været til stor inspiration og fornyelse for mange, så vi 

glæder os til at høre hvad han har at sige til os. 

Søndag den 20. oktober får vi besøg af Peter Bjerre, 

der til daglig er præst i Vesterkirken i Stenum. Dette sker som en del 

af Missionsforbundets byttedag, som finder sted hvert år i oktober. 

Ruben Andersen-Hoel vil derfor denne søndag prædike i 

Vesterkirken. Peter Bjerre arbejder ved siden af præstetjenesten som 

Key Account Manager og har tidligere sammen med sin familie 

opholdt sig i en årrække i USA, hvor de arbejdede med mission i rockermiljøet.  
 

Menighedsweekend 
Vi har booket Efterskolen Lindenborg til en menighedsweekend 

fra fredag den 1. november til søndag den 3. november. Sæt 

allerede nu kryds i kalenderen, så vi bliver rigtigt mange! 

Vi har lavet en aftale med Jørn Hyldgaard fra Åbenkirke i Herning 

om at undervise lørdag formiddag og tale til et møde lørdag 

aften. Vi har bedt ham om at tale om Guds kraft og indgriben i menneskers liv, og 

han har lovet at fortælle nogle af de utrolige historier og vidnesbyrd han selv har 

oplevet. Tilmeldinger og fuldt program findes snart i menighedssalen. 
 

Menighedsrådet 
Går du og tænker over noget som du synes menighedsrådet skal vide eller tale om, 

så henvend dig til formand Brian Kjøller. I de kommende måneder mødes rådet 

onsdag den 25. september og onsdag den 23. oktober. 
 

Nyt konfirmandhold 

Fra september mødes Maya Crow, Lea Guttesen og Marie Folkmann med præsterne 

for at forberede sig til konfirmation i foråret 2020 - og lære en masse om tro og liv 

undervejs i forløbet. Selve konfirmationen bliver søndag den 17. maj. 
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Menighedsmøde efter gudstjenesten søndag den 15. september 

Sange omkring et flygel på Vejlands Alle 123 tirsdag den 17. september kl. 14.30 

Rengøringsdag lørdag den 28. september – morgenmad kl. 9.00 

Fyrtårn (kan du hjælpe?) lørdag den 5. oktober fra kl. 9.00 

Keld Dahlmann prædiker ved gudstjenesten søndag den 6. oktober kl. 10.30 

Peter Bjerre prædiker ved gudstjenesten søndag den 20. oktober kl. 10.30 

Muligvis åben kirke ved Halloween i Vanløse fredag den 25. oktober fra kl. 18.00 

Menighedsweekend fra fredag den 1. november til søndag den 3. november 
 

Muligvis åben kirke til Halloween  
Fredag den 25. oktober er der fejring af Halloween på Jernbane Allé fra kl. 18.00-

21.00. Der arbejdes i øjeblikket på at spærre vejen til Bogholder Allé, og hvis det 

lykkes, vil vi gerne deltage i fejringen. Men hvis vejen kun bliver spærret til 

Jydeholmen, er vores erfaring at det bliver en dårlig oplevelse. 
 

Kontakt: 
 
Vanløse Frikirke: 
Jernbane Allé 29 
2720 Vanløse 
Tlf.: 6037 8060 
Web: www.vanløsefrikirke.dk 
 
Bankkonto: 1551 – 33 4114 0730  
Girokonto: 9570 – 305 1919 
MobilePay: 347977 
 
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 
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