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Efterår i Vanløse Frikirke 

Verden har i mange måneder været ramt af en pandemi og vi er efterhånden ved at 

vænne os til at tilværelsen ser anderledes ud end tidligere. Også i kirken holder vi 

fortsat afstand, spritter hænder og gør alt hvad vi kan for at passe på hinanden. Læs 

mere på næste side i bladet om hvilke forholdsregler vi tager når vi mødes i kirken. 

 

På trods af restriktioner og begrænsninger er det heldigvis stadig sådan at vi kan 

mødes på forsvarlig vis til gudstjenester. Derfor finder du i midten af bladet 

oversigten over de næste par måneders gudstjenester. Temaet handler om at 

opdage Jesus, og du kan læse med i Markusevangeliet, hvis du vil forberede dig på 

prædikerne. Se oversigten på næste side. 

 

I de sidste måneder har menighedsrådet arbejdet intenst med tankerne om at gøre 

vores kirke mere udadrettet. Vi har ikke kun til opgave at være fællesskab for dem, 

der i forvejen kender kirken – vi må også være noget for andre mennesker, ikke 

mindst dem der har ekstra behov for det. Under overskriften Bedre sammen blev 

der på menighedsweekenden i september arbejdet videre med disse tanker, som 

betyder at vi fra 2021 vil bruge en søndag om måneden på at række ud til 

mennesker i Vanløse med gode ord og varme handlinger. 

 

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

gudstjenester og andre aktiviteter naturligvis med forbehold for corona-udviklingen 

i samfundet, der kan ændre/aflyse vores samlinger. God fornøjelse med kirkebladet! 

Dit kirkeblad 
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Opdag Jesus 
I de næste måneder arbejder vi til gudstjenesterne med Markusevangeliet under 

overskriften Opdag Jesus. Vi følger ham i de første otte kapitler hvor vi går på 

opdagelse i hvad han siger og gør for mennesker – og ikke mindst undrer vi os og 

fryder os over de mirakler vi bliver vidner til. Ligesom disciplene forstår vi ikke altid 

det hele, men sammen lader vi os fascinere af hvordan Guds Rige ser ud når det 

udfolder sig blandt mennesker. Til foråret tager vi turen igennem de sidste otte 

kapitler i fastetiden frem mod påsken. Herunder kan du se hvilke tekster, der 

prædikes over til de kommende gudstjenester.  
 

Dato Tekst 

20/09 Markus 1:1-15: Jesu dåb, fristelse og forkyndelse 
27/09 Markus 1:40-45: Helbredelsen af en spedalsk 
04/10 --- (gæstetaler) 
11/10 Markus 2:13-17: Levi kaldes til discipel 
18/10 Markus 3:1-12: Helbredelser 
25/10 Markus 4:1-20: Lignelsen om sædemanden 
01/11 Markus 4:35-41: Stormen på søen 
08/11 Markus 5:1-20: Den besatte i gerasenernes land 
15/11 Markus 6:30-44: Bespisningen af de fem tusinde 
22/11 Markus 7:1-23: Spørgsmålet om rent og urent 
29/11 Markus 8:11-21: Kravet om et tegn og advarsler 

 

Corona-restriktioner 
Vi får løbende forskellige spørgsmål om corona-regler i forbindelse med vores 

gudstjenester. Her får du helt kort de vigtigste retningslinjer: 

- Sørg for at holde en meters afstand til folk generelt.  

- Hav god håndhygiejne: Sprit hellere en gang for meget end en gang for lidt. 

- Undgå kram og håndtryk med folk du ikke bor sammen med - også til dem du 

måske ellers krammer i løbet af ugen. Den slags har det nemlig med at 

smitte (i mere end en forstand.) 

- Find en siddeplads der passer til dig eller jeres families antal og start 

gerne med at fylde op længst væk. Pladserne tættest på indgangen vil vi 

rigtig gerne reservere til børnefamilierne: Så er det let at komme ud til 

børnekirke uden at skabe for meget bevægelse i rummet.  

- Hvis der kommer flere end der er plads til i kirkesalen, skaber vi flere pladser i 

menighedssalen. Her er lidt dårligere udsyn, men udmærket lyd. 

Vi glæder os over at vi på denne måde fortsat kan holde gudstjenester sammen! 
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                     O K T O B E R   2 0 2 0     

To 1 40   

Fr 2 
  

Lø 3   

Sø 4  10.30 Gudstjeneste – Victoria Sisseck – Børnekirke 
8.30 Spejderflokken på tur i Dyrehaven  

Ma 5 41 18.00 FOKUS 

Ti 6  19.00 Planlægningsaften med fokus på søndage i Vanløse 

On 7  10.00 Mand-dag (i kirken)                   10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 8  
 

Fr 9 
  

Lø 10   

Sø 11  10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke   

Ma 12 42 18.00 SJAK 

Ti 13   

On 14  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder  

To 15  
 

Fr 16 
  

Lø 17   

Sø 18  10.30 Gudstjeneste (m/nadver) – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 19 43 18.00 FOKUS 

Ti 20   

On 21  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.00 Rådmøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 22    

Fr 23 
 

 

Lø 24   

Sø 25  10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 

Ma 26 44 18.00 SJAK 

Ti 27   

On 28  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 29  10.00 Frivillig stab 

Fr 30 
 

  

Lø 31   

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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               N O V E M B E R   2 0 2 0  

Sø 1 44 10.30 Gudstjeneste (m/nadver) – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
Herefter info- og planlægningsmøde om søndage i Vanløse 

Ma 2 45 18.00 FOKUS 

Ti 3   

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

To 5  
 

Fr 6 
 

 

Lø 7   

Sø 8  10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 9 46 18.00 SJAK 

Ti 10  
 

On 11  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 12   

Fr 13 
  

Lø 14   

Sø 15  10.30 Gudstjeneste (m/nadver) – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 16 47 18.00 FOKUS 

Ti 17   

On 18  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 19  
 

Fr 20 
  

Lø 21   

Sø 22  10.30 Gudstjeneste – Emma Jensen – Børnekirke  

Ma 23 48 18.00 SJAK 

Ti 24  18.00 Rådmøde 

On 25  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 26  10.00 Frivillig stab 

Fr 27 
  

Lø 28   

Sø 29  1. sø i advent 
10.30 Gudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel - Børnekirke 

Ma 30 49 18.00 FOKUS  

 
 

  

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

 
 
 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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Gæstetaler  

Søndag den 4. oktober får vi besøg af Victoria Sisseck. Hun har 

de seneste år været en del af Nordstjernen, der er den 

kirkeplantning i Nørresundby, som vi støtter. Her har hun været 

som trainee, det vil sige at hun har gennemgået to års 

træningsforløb, hvor hun har lært meget og hjulpet meget i 

kirkeplantningen. Vi skulle have haft besøg af Victoria i foråret, 

men på grund af lockdown dengang bliver det først nu. Victoria 

er nu aktiv i Bethelkirken, som er en baptistkirke i Aalborg. 

 

Bedre sammen 
I hele 2020 har vi i kirken talt om at vi skal være (endnu) 

bedre sammen, forstået på den måde at vi gerne vil 

styrke de ting vi kan som fællesskab. I forsommeren var 

en del af menighedsrådet afsted på en netværksdag, 

hvor fokus var på at være missional kirke – det vil sige at 

være kirke for andre end dem som i forvejen er en del af 

fællesskabet. Efter en menighedsrådsdag i juni blev det derfor besluttet at arbejde 

videre med en tanke om at bruge en søndag om måneden hvor fokus er på at række 

ud til mennesker i Vanløse. På menighedsweekenden i september var mange med til 

at komme med gode idéer og tanker til hvordan det konkret kunne se ud med sådan 

en dag. Vi har fortsat brug for at blive endnu mere præcise på hvordan disse dage 

skal organiseres og hvilke tiltag der bedst kan lade sig gøre, når vi fra 2021 begynder 

med disse søndage i Vanløse. 

Derfor inviterer ledelsen til en planlægningsaften tirsdag den 6. oktober kl. 19.00, 

hvor alle interesserede er velkomne til at hjælpe med dette arbejde. Søndag den 1. 

november følger vi op med endnu et møde efter en kort gudstjeneste. Her bliver 

det muligt at skrive sig op til forskellige aktiviteter og teams, samt detaljeplanlægge. 

 

Julemarked  
Vi satser på at kunne gennemføre et julemarked igen i år: Lørdag den 

28. november fra klokken 10.00 til 14.00, hvor vi bruger alle kirkens kvadratmeter.  
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Magasinet online 
Efter at vores kirkesamfunds blad i mere end 

hundrede år havde været kendt som 

Morgenstjernen, skiftede det for snart 20 år siden 

navn til Magasinet. Nu kommer der så endnu et 

skifte, idet det fra dette efterår kun udkommer 

digitalt. Dette sker dels for at følge med tiden, men 

også for at spare de omkostninger der er forbundet 

med at lave et trykt blad. 

Det første digitale nummer er udkommet, og du finder 

det på missionsforbundet.dk under fanen dokumenter, og samme sted kan bladet 

findes som pdf-fil, hvis du vil hente det til tablet eller udskrive det. Det er en god idé 

at følge Missionsforbundet på facebook, da det ofte er her der kommer små og 

store nyheder, ligesom link til bladet lægges ud når der kommer et nyt eksemplar.   

 

DDMØ opløst 
I mange år har Missionsforbundets menigheder i østre distrikt (Sjælland/Bornholm) 

sammen ejet lejrstedet Kilden udenfor Roskilde. Da der for nogle år siden ikke 

længere var frivillige kræfter til at drive stedet og menighederne ikke selv brugte det 

ret meget, blev det solgt for knap 4 millioner kroner. For at pengene kunne 

udbetales til de otte menigheder i østre distrikt, var det nødvendigt at opløse den 

forening som ejede Kilden. Det er sket på et møde i september og vi har derfor fået 

udbetalt vores andel på ca. 488.000 kroner, som vi ifølge aftalen på menighedens 

årsmøde lader gå videre til en deponeringskonto i Missionsforbundet, i håbet om at 

pengene kan bidrage til et nyt lejrsted ved Efterskolen Lindenborg. 
 

Fyrtårn 
Lørdag den 3. oktober tager en samlet ledelse, menighedsråd og 

præster, til Silkeborg Oasekirke for at deltage i netværket Fyrtårn 

sammen med teams fra i alt ni kirker fra en række forskellige 

kirkesamfund. Formålet er at vi lærer fra andre kirkers 

spidskompetencer, samtidig med at vi kan være med til at 

inspirere andre. Vær med til at bede om at det blive en god og læringsrig dag.  
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Gæstetaler Victoria Sisseck søndag den 4. oktober kl. 10.30 

Planlægningsmøde om søndage i Vanløse tirsdag den 6. oktober kl. 19.00 

Planlægningsmøde om søndage i Vanløse søndag den 1. november kl. 11.30 

Julemarked lørdag den 28. november fra kl. 10.00-14.00 

 

International Mission 
I november måned bliver der sat fokus på de internationale missionsfelter som vi er 

med til at støtte. Der vil derfor om søndagen blive vist små videoer og vi vil opfordre 

alle til at give en gave til dette arbejde. 
 

Menighedsrådet 
Menighedsrådet mødes i den kommende tid tirsdag den 21. oktober og onsdag den 

24. november. Kontakt formand Brian Kjøller, hvis du har noget som du tænker er 

relevant for rådet at vide.  

  

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 
 
MobilePay  
347977 
 

 
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 
 
Booking: 
Kontakt Lisbeth Mortensen på 
vanlosefrikirke@gmail.com 
 

 


