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Velkommen til efteråret i Vanløse Frikirke! 

Vi er for alvor i gang efter sommerferien: I løbet af august måned har der været 

Gospelgudstjeneste ved festivalen Musik på Engen og der er igen gudstjenester i 

kirkesalen efter et halvt år i menighedssalen. Det fejrer vi med et brag af en 

indvielsesgudstjeneste og med efterfølgende kirkefrokost søndag den 27. august.  

 

Stort set alle aktiviteter i kirken er også begyndt – og kirken er derfor mange dage 

hver uge fyldt med mennesker i alle aldre som går til gospel, teenagemøde eller 

spejder, har samtaler med præsterne, er med til bedemøder eller i ungdomskirken 

Ung&Smuk, eller bare deltager i planlægningsmøder, inspirationsaftner eller lign. 

 

Udover det daglige liv i kirken, sker der også nogle andre særlige ting her i efteråret. 

Når beklædningen på ydersiden af kirkesalen og udendørsområderne er helt 

færdige, fejrer vi det med Åbent Hus, hvor vi inviterer kirkens naboer og andre 

interesserede til en festlig dag med musik, konkurrencer og rundvisninger. 

 

Og så er der også menighedsweekend. Det sker i dagene fra den 15. -17. september. 

Vi håber på at se så mange som overhovedet muligt. Der er planlagt et godt 

program, hvor der både er stof til eftertanke og plads til hygge og smil – se bare 

forsidebilledet fra sidste års menighedsweekend. I år handler det om Den store 

historie, og det samme tema har gudstjenesterne fremover. 

 

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

 

God fornøjelse med kirkebladet!  

Dit kirkeblad 
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Indvielse 
Vi har glædet os længe, og nu er vi der næsten! Efter et halvt år med renovering og 

ombygning af kirkesalen kan den nu tages i brug. Søndag den 27. august er der 

indvielse af den nye kirkesal med en festlig gudstjeneste kl. 10.30, hvor vi fejrer at vi 

nu har nye flotte og funktionelle rammer om at lave gudstjenester og meget mere, 

og hvor vi beder om Guds velsignelse over alt det liv, som kommer til at foregå i 

salen. Efter gudstjenesten er der frokost og god tid til at være sammen og hygge sig. 
 

Den store historie 
Fra midt i september og helt frem til næste sommer er 

overskriften for gudstjenesterne Den store historie. Det 

er naturligvis Bibelen vi skal have fat i, og igennem året 

skal vi se, høre og opleve mange af de enkelte historier 

som er fortalt der. Men vi skal også undersøge hvilke 

røde tråde og store temaer der findes når vi løfter blikket og ser på større afsnit. Der 

bliver mulighed for at læse med igennem året, og hvis du hænger på hele vejen vil 

du have læst ca. halvdelen af Bibelen til næste sommer. Hør meget mere om den 

store historie på Menighedsweekenden, og deltag når der er dialogaftner den 12. 

oktober, den 9. november og den 7. december – alle sammen torsdage kl. 19.00. 
 

Barnevelsignelser 
I de sidste år har vi haft den store fornøjelse, at der er kommet mange små nye 

mennesker til i Vanløse Frikirke. Det er en glæde at se mange barnevogne og babyer 

i kirken, og i de kommende måneder er der igen barnevelsignelser til nogle af 

gudstjenesterne, hvor vi beder om Guds kærlighed og beskyttelse over et lille barn. 

Søndag den 10. september er det Carla og Poul Mortensens pige Rebecca. 

Søndag den 29. oktober er det Hannah og Lars Rosenkrands’ pige Teresa. 
 

Spejder  
Sankt Jørgens Gruppe startede spejderarbejdet op onsdag den 16. 

august. Børn fra 6 år og op er velkomne til at kigge forbi hver onsdag 

kl. 18.30 bag Vanløse Frikirke – indgang fra Bogholder Allé igennem 

porten ved nr. 32. Det er sjovt at være spejder!  
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            S E P T E M B E R   2 0 1 7 

Fr 1  

Lø 2  

Sø 3 10.30 Nadvergudstjeneste –  Simon Hoel Mortensen – Børnekirke  
 

Ma 4 18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde 

Ti 5 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

On 6 10.30 Bedemøde  
11.00 Mand-dag, mødested: Landbohøjskolen, Bülowsvej 17, Frederiksberg 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 7 18.00 Action (teenagere) 

Fr 8  

Lø 9  

Sø 10 10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke (barnevelsignelse) 

Ma 11 19.00 Bedemøde 
 

Ti 12 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

On 13 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 14  

Fr 15 Menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg 

Lø 16 Menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg 

Sø 17 Menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg 
Ingen gudstjeneste i Vanløse Frikirke, men kl. 10.30 på Efterskolen Lindenborg 

Ma 18 18.00 Ung&Smuk  
19.00 Bedemøde 

Ti 19 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

On 20 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 21 18.00 Action (teenagere) 

Fr 22  

Lø 23  

Sø 24 10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
 

Ma 25 19.00 Bedemøde 
 

Ti 26 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

On 27 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 28  

Fr 29  

Lø 30  

 
   

       Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
 
 

 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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            O K T O B E R   2 0 1 7     

Sø 1 10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
 

Ma 2 18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedenøde 

Ti 3 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse  
 

On 4 10.00 Manddag i kirken 
10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 5 18.00 Action (teenagere) 

Fr 6  

Lø 7 13.00 – 16.00 Åbent hus i kirken – bl.a. medvirker spejderne 

Sø 8 10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke  

Ma 9 19.00 Bedemøde 

Ti 10 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse  
 

On 11 10.30 Bedemøde  
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 12 19.00 Dialogaften i forbindelse med temaet: Den store historie 

Fr 13  

Lø 14  

Sø 15 10.30 Nadvergudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke  
 

Ma 16 19.00 Bedemøde 

Ti 17 19.00 Vanløse Gospelkor: efterårsferie 

On 18 10.30 Bedemøde 

To 19  

Fr 20  

Lø 21  

Sø 22 10.30 Gudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel -  Børnekirke 

Ma 23 19.00 Bedemøde 

Ti 24 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

On 25 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 26  

Fr 27  

Lø 28  

Sø 29 10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke (barnevelsignelse) 

Ma 30 18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde  

Ti 31 19.00 Vanløse Gospelkor: Øvelse 

       Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
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Velkommen til København 
I dagene fra den 23.-25. august var Vanløse Frikirkes 

ungdomskirke, Ung&Smuk, igen med til at byde nye studerende 

”Velkommen til København” sammen med en lang række andre 

kirker og organisationer. De fiksede cykler på Dr. Louise Bro, holdt 

sponsorløb i Fælledparken og spiste sammen ved et stort 

folkekøkken på Blågårds 

Plads. Udover at sørge for at 

nye studerende føler sig 

velkomne, er tanken også at 

introducere dem for de 

mange muligheder for at gå i 

kirke i København. Se mere 

på www.velkommentilkbh.dk 

og se herunder hvem der 

ellers er med til at støtte 

arrangementerne. 

 

 Åbent Hus 
Lørdag den 7. oktober fra kl. 13.00-16.00 holder vi Åbent Hus 

for naboer og alle andre interesserede, som har lyst til at se 

vores nye kirkesal og udendørsområder. Det bliver en dag med 

musik, konkurrencer, rundvisninger, noget spiseligt og masser af 

godt humør. Så kom og tag del i festen – og inviter meget gerne 

nogle naboer og venner med! 

 

Krea-aften 
Det er lidt tidligt at begynde at tænke på jul, men til vores store årlige julemarked er 

der brug for pynt og spiselige lækkerier, som kan sælges til fordel for det missions- 

og hjælpearbejde som Vanløse Frikirke støtter. Så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen tirsdag den 7. november. Læs mere i næste kirkeblad. 

 

 

http://www.velkommentilkbh.dk/
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Menighedsweekend  
I weekenden fra den 15.-17. september tager vi på menighedsweekend på 

Efterskolen Lindenborg. Vi introducerer temaet om Den store historie, hvor Peter 

Götz er sammen med os lørdag formiddag. Anders Juul Nielsen har lovet at stå for 

børneprogram lørdag, så weekenden er for alle – uanset alder!  

Invitationer med mere information om indhold og tilmelding ligger i kirken, så skynd 

dig at sætte kryds i kalenderen og tilmeld dig, så vi bliver rigtig mange. Du kan også 

sende en mail til Kurt Rosted på kurt.rosted@gmail.com 

med oplysninger om hvem der kommer med. 

 

Booking af lokaler 
Der er hver uge mange aktiviteter og møder i Vanløse 

Frikirke. Hvis du fremover ønsker at låne et eller flere 

lokaler, fx til planlægningsmøder eller lign. skal du kontakte Lisbeth Mortensen på 

vanlosefrikirke@gmail.com, og spørge om det er muligt.  

Man kan ikke leje lokalerne i Vanløse Frikirke, men medlemmer og venner af kirken 

kan låne lokalerne hvis de er ledige, fx til receptioner i forbindelse med bryllupper 

og barnevelsignelser. Prisen er at man gør rent efter sig, og sikrer at kirken er klar til 

de næste arrangementer. Også i den forbindelse er det Lisbeth, som styrer 

bookingkalenderen.  

 

 ACTION 
Vanløse Frikirkes teenageklub 

hedder ACTION, og der er der en 

grund til! Der sker altid noget som 

er sjovt, vildt og underligt – og så 

får man hver gang noget at tænke 

over. Der er en flok unge ledere, 

som glæder sig til at være sammen 

alle interesserede teenagere fra 13-

17 år hver anden torsdag kl. 18.00-

21.00. Det er SÅ fedt! 
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Indvielse af kirkesalen søndag den 27. august kl. 10.30 

Gæstetaler Simon Hoel Mortensen søndag den 3. september kl. 10.30 

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

Åbent Hus i kirken lørdag den 7. oktober fra 13.00-16.00 

Dialogaftener den 12. oktober, den 9. november og den 7. december kl. 19.00  

Julemarked lørdag den 25. november 

Krea-aften tirsdag den 7. november 

 

Gæstetaler søndag den 3. september 
Søndag den 3. september får vi besøg af Simon Hoel Mortensen. 

Han er opvokset i Missionsforbundet i Tylstrup, men har de sidste 

år været præst i Vineyardkirken i Roskilde. Hans stil er 

eftertænksom, humoristisk og ærlig. Vi glæder os til at høre hvad 

han har at dele med os. 

 

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 
 

 


