
1 
 

  
  

 
 

 

 

   

www.vanløsefrikirke.dk 

LÆS OM: 
Foredrag: Bibelen 2020 
Fastelavn 
Faste 
Introfrokost 
Bededag 
Foredrag om parforhold 
Årsmøde 
Til middag hos… 
 

Kirkeblad februar og marts 2020 

Vanløse Frikirke 



2 
 

 
  

 

 

 

 

 

Velkommen til fastetid i Vanløse Frikirke! 

I skrivende stund er det stadig vinter og korte, kolde dage. Men vi kender årets gang 

og ved at vi nærmer os forår – og dermed lysere og længere dage. Det giver lyst til 

at komme ud og være sammen med andre. For eksempel at tage i Vanløse Frikirke. 

 

Forår er også lig med fastetid i kirken. Vi begynder med en festlig 

fastelavnsgudstjeneste med fokus på børnene i kirken og fra askeonsdag har vi, 

ligesom kirker rundt omkring i verden, et særligt fokus på troen i 40 dage frem mod 

påsken. Vi arbejder i denne periode med et tema som vi kalder: Inviteret til... 

 

Og så finder du her i bladet også en række invitationer. Der er to tema-aftner på 

programmet – et om den nye Bibel 2020, som udkommer snart, og et andet om 

parforhold, som vi afholder i samarbejde med korskirken i Herlev. Vi prøver også et 

initiativ af, som handler om at lære andre fra kirken bedre at kende. Og så er der 

igen i år Kvindernes Internationale Bededag. 

 

Du er naturligvis også velkommen til menighedens årsmøde, som i år foregår 

søndag den 15. marts i forlængelse af gudstjenesten. Og hvis du overvejer at blive 

medlem i Vanløse Frikirke, er der en introfrokost efter gudstjenesten 14 dage inden 

årsmødet.  

 

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

God fornøjelse med kirkebladet!  

Dit kirkeblad 
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Helt ærligt 
Til gudstjenesterne i februar fortsætter vi temaet fra januar, med titlen: Helt ærligt.  

Det handler om at fremme integriteten i den måde vi taler om troen på, men også 

om at komme til Gud (og hinanden) som vi er – inklusiv at indrømme det som vi 

synes er svært. Vi sætter fokus på at sige tingene som de er, og forstå at det ikke 

rokker ved Guds kærlighed til os! Temaet handler også om at få kigget på det som 

ikke helt fungerer og bede om hjælp til det, og ikke mindst at få redskaber til at 

komme nogle gode skridt videre på dette område. 
 

Inviteret til… 
I april og maj, som dækker fasteperioden og lidt til, har vi til 

prædikenerne fundet inspiration hos amerikaneren Mark 

Scandrette, som i efteråret besøgte kirken til en inspirationsdag for 

ledere. Han har lavet et materiale over de ni saligprisninger, som 

indleder Jesu bjergprædiken, og gudstjenesterne vil være bygget 

over disse. I de to måneder inviteres vi til at gå tillidens vej, 

retfærdighedens vej, hjertets vej og en række andre gode veje.  
 

Det nye gamle testamente: Tema-aften 
I marts udkommer Bibelen 2020, som er en meningsoversættelse af 

Bibelen, hvor fokus er på en forståelse af ordene, fremfor en direkte 

oversættelse af ordene, sådan som vi kender det fra den 

autoriserede oversættelse. Louise Fischer-Nielsen har 

været med til i processen med at sprogvaske udtryk fra 

det gamle testamente, og hun kommer på besøg torsdag den 6. 

februar kl. 19, hvor hun fortæller om arbejdet med den nye 

oversættelse ud fra filosofien: Bibelens ord er ikke hellige – det er 

ordenes betydning, der er det. Det er gratis og det bliver godt. Tag en ven med. 
 

Fastelavn  
Igen i år fejrer Børnekirken fastelavn sammen med hele 

kirken. Det er søndag den 23. februar, hvor alle børn  

(og voksne) inviteres til at komme udklædte.  
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               F E B R U A R   2 0 2 0    

 

Lø 1 5 
 

Sø 2  10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 

Ma 3 6 18.00 FOKUS 

Ti 4   

On 5  10.00 Mand-dag                        10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
17.00 Familiegruppe                  18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 6  19.00 Hellige ord – Det Nye Gamle Testamente 
Temaaften med Louise Fischer-Nielsen 

Fr 7  
 

Lø 8  
 

Sø 9  10.30 Gudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
18.00 Vanløse Madklub 

Ma 10 7 18.00 Netværksgrupper 

Ti 11   

On 12  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
Ulve- og spejdere: ferie 

To 13  
 

Fr 14   

Lø 15  
 

Sø 16  10.30 Nadvergudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 17 8 18.00 FOKUS 

Ti 18   

On 19  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 20  
 

Fr 21   

Lø 22  
 

Sø 23  Fastelavn 
10.30 Gudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
18.00 Vanløse Madklub 

Ma 24 9 18.00 SJAK og netværksgrupper 

Ti 25  
 

On 26  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 27  10.00 Stabsdag 
18.00 Menighedsrådsmøde 

Fr 28   

Lø 29  
 

      

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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               M A R T S   2 0 2 0     

Sø 1 9 10.30 Nadvergudstjeneste - Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
12.00 Frokost med info om menighed og medlemskab 

Ma 2 10 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  15.00 Kvindernes Internationale Bededag, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 

Lø 7   

Sø 8  10.30 Gudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
18.00 Vanløse Madklub 
19.00 Aftengudstjeneste 

Ma 9 11 18.00 SJAK og netværksgrupper 

Ti 10   

On 11  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 
19.00 Mattias Stølen Due: ”Pas på parfoholdet” i Korskirken 

To 12   

Fr 13   

Lø 14   

Sø 15  10.30 Nadvergudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 
Ca.12.00 Menighedens årsmøde 

Ma 16 12 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 – Victoria Sisseck – Børnekirke 
Besøg fra ”Nordstjernen”, Nr. Sundby 
18.00 Vanløse Madklub 

Ma 23 13 18.00 SJAK og netværksgrupper 

Ti 24   

On 25  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 26  10.00 Stabsdag 

Fr 27   

Lø 28   

Sø 29  10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
På besøg hos… 

Ma 30 14 18.00 FOKUS 

Ti 31   
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Introfrokost  
Hvis du overvejer at blive medlem i Vanløse Frikirke, eller er 

nysgerrig på hvad det indebærer, er du velkommen til en 

introfrokost efter gudstjenesten søndag den 1. marts, hvor vi over en pizza fortæller 

mere om hvem vi er, hvad vi står for og hvad det vil sige at være medlem i kirken. 

 

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

Temaet for bededagen er i år ”Rejs dig! Tag din båre og gå” og 

materialet er udarbejdet af Bededagskomiteen i Zimbabwe.  

Fredag den 6. marts er det Taksigelsenskirken på Jagtvej 165, som er 

vært for Kvindernes Internationale Bededag i København. Præsten Julie Damlund 

prædiker og der er deltagere fra en række kirkesamfund. Programmet begynder kl. 

15.00 med gudstjeneste, og fortsætter kl. ca. 16.00 i cafeen med socialt samvær. 

Hvis du har spørgsmål til 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 – 

og til at give en gave, som i år blandt andet går til vores arbejde i Ghana. 

 

Pas på parforholdet 

I samarbejde med Korskirken, baptistkirken i Herlev, 

tilbyder vi en spændende aften med psykologen Mattias 

Stølen Due, som er leder af Center for Familieudvikling og 

har skrevet bogen: Pas på parforholdet.  

Onsdag den 11. marts kl. 19.00 holder han et meget 

spændende (og gratis!) foredrag om dette emne, som er for 

alle der er i et parforhold. Mattias er inspirerende at være 

sammen med, og han er meget anerkendt for sin indsigt og 

hans tilgang til parforhold, som handler om at styrke 

trivslen og glæden. Foredraget afholdes i Korskirken, som 

ligger på Herlev Hovedgade 42-44, nogle få kilometer fra Vanløse Frikirke.  

Tag din mand, hustru eller kæreste med til en tankevækkende aften. 

 

https://www.familieudvikling.dk/
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Årsmøde søndag den 15. marts 
Menighedens årsmøde holdes i år i forlængelse af gudstjenesten søndag den 15. 

marts. Der vil være en let frokost, hvorefter vi sammen arbejder med både kirkens 

vision og kirkens nuværende situation. Fra kl. 14.00 afholdes det formelle årsmøde 

med valg til menighedsrådet og gennemgang af økonomien mv. Dagsordenen 

udsendes i god tid inden mødet, og der kommer også et omfattende årsskrift for 

2019 med beretninger og beskrivelser fra præster, menighedsråd og arbejdsgrene 

mv. Alle er velkomne til at deltage i mødet, men kun medlemmer har stemmeret. 
 

Besøg fra Nordstjernen 
Vi støtter menighedsplantningen Nordstjernen i Nørresundby, og søndag den 22. 

marts får vi besøg derfra, når Victoria Sisseck kommer på besøg og fortæller nyt. 
 

Til middag hos… den 29. marts 
Under overskriften ”Livet til Guds velbehag” læser vi i Hebræerbrevet 13:2 ”Glem 

ikke gæstfriheden, for ved at være gæstfrie har nogle uden selv at vide det haft 

engle som gæster”. Var det noget for dig? Eller tænker du mere på kaffereklamer, 

når det handler om uventede gæster? Søndag den 29. marts søger vi 6-8 værter 

eller værtspar, som vil åbne deres hjem for hver at tage imod 3-4 gæster.  

Som vært vælger du, om det skal være til frokost, kaffe om  

eftermiddagen, aftensmad eller aftenkaffe. Gæsterne, som vil  

være nogle fra menigheden, som tilmelder sig senere,  

vil blive fordelt af to koordinatorer. Du får altså ikke  

direkte at vide, hvem der gæster dit hjem – kun antal  

og tidspunkt. Hvad vil vi så opnå ved det? Jo, der er som regel  

en livlig snak over kaffen efter gudstjenesterne, men hvor mange af de nye har du 

egentlig haft lidt tættere ind på livet end det? Måske du synes, at dit hjem er for lille 

eller at det kan blive en pinlig affære, når først der sidder nogen i din sofa og du ikke 

ved, hvornår de har tænkt sig at gå igen. Det er den situation, vi gerne vil hjælpe 

med, for med aftalte tidspunkter og en god blanding af gæster, kan snakken næsten 

ikke undgå at blive interessant – uden at det bliver uoverskueligt at arrangere. 

Vil du stille op som vært? Så tag en snak med Martin Born (22 10 45 76) eller Ruben 

Andersen-Hoel (42 60 77 22). 
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Foredrag ved Louise Fischer-Nielsen torsdag den 6. februar kl. 19.00 

Fastelavnsgudstjeneste søndag den 23. februar kl. 10.30 

Introfrokost søndag den 1. marts efter gudstjenesten 

Kvindernes Bededag fredag den 6. marts kl. 15.00 i Taksigelselskirken 

Foredrag ved Mattias Stølen Due i Korskirken onsdag den 11. marts kl. 19.00 

Årsmøde søndag den 15. marts efter gudstjenesten 

Besøg fra Nordstjernen, Victoria Sisseck, søndag den 22. marts 

Besøg hos… søndag den 29. marts 

 

Menighedsrådet 
Rådet mødes i den kommende tid torsdag den 27. februar og efter årsmødet, hvor 

de konstituerer sig.  

  
 

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: 
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 

 


