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Jul og nytår i Vanløse Frikirke 

Adventstiden, julen og nytåret ligger lige foran os. Måske har vi mere end 

nogensinde i år brug for alle julelysene i den mørke tid og lykønskningerne om 

glædelig jul og godt nytår! 

 

Vi er taknemmelige for at vi på trods af restriktioner og begrænsninger kan mødes 

på forsvarlig vis til gudstjenester. I midten af bladet finder du oversigten over de 

næste par måneders arrangementer. Temaet i adventstiden handler om at Jesus 

kommer, og i januar og frem prædikes der over det bedste fra bjergprædikenen. 

 

Vi holder julefest den 13. december med særligt fokus på børnefamilier. Vi kan ikke 

danse om juletræet, men er er planlagt en hyggelig og festlig gudstjeneste med 

masser af lys og masser af musik. Juleaftensdag er der to gudstjenester, som begge 

kræver tilmelding. Og så slutter julen med en god salmegudstjeneste tredje juledag. 

 

Vi har hele efteråret arbejdet med det vi kalder Søndag i Vanløse, hvor vi gerne vil 

bruge en søndag om måneden på at række ud til mennesker i Vanløse med gode ord 

og varme handlinger. Vi glæder os til at blive mere konkrete, så læs mere her i 

kirkebladet om de næste skridt i processen. 

 

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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Jesus kommer 
I december følger vi tekstrækken, som man fx kan finde på bibelselskabets 

hjemmeside. Det er tekster som handler om at Jesus kommer. Der vil også være 

fokus på at der skinner et lys i mørket – at der er håb i en svær tid. Til de fire 

adventssøndage tænder vi lys i kransen og der åbnes hver gang en overraskelse fra 

kirkens pakkekalender. 

 

Det bedste fra Bjergprædikenen 
I Matthæusevangeliets 5. til 7. kapitel er der samlet en række Jesus-ord i det vi 

kalder Bjergprædikenen. I det nye år vil der blive prædiket over udvalgte afsnit af 

den kloge og skarpe undervisning, som både dengang og i dag udfordrer 

mennesker. 
 

 

 

Vi følger de restriktioner og anbefalinger, som kirkeministeriet har udstukket i 

forbindelse med gudstjenester. Her får du helt kort de vigtigste retningslinjer: 

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

 - Brug mundbind når du ankommer til og når du forlader en gudstjeneste – eller 

hvis du bevæger dig rundt mellem mennesker. 

- 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. 

- Man må gerne stå op ved sin stol og synge uden mundbind. 

- Efter gudstjenesten er man velkommen til at sætte sig ved et bord, hvor kaffen 

bliver serveret. 

Vi glæder os over at vi på denne måde fortsat kan holde gudstjenester sammen! 
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                     D E C E M B E R   2 0 2 0  

Ti 1 49  

On 2  10.00 Mand-dag 
10.30 Onsdagsdialogen 
18.30 Ulve-, spejdermøde 

To 3   

Fr 4   

Lø 5  (GAVEN forberedelse) 

Sø 6  2. sø i advent 
10.30 Gudstjeneste (m/nadver) -  Gunni Bjørsted – Børnekirke – (GAVEN) 

Ma 7 50 18.00 SJAK 

Ti 8   

On 9   

To 10  10.30 Onsdagsdialogen 
18.30 Ulve-, og spejdermøde 

Fr 11   

Lø 12   

Sø 13  3. sø i advent 
10.30 Julefest (Lucia) – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 

Ma 14 51 19.00 Aftengudstjeneste 

Ti 15   

On 16  10.30 Onsdagsdialogen 
18.30 Ulve-, og spejdermøde (afslutning) 

To 17   

Fr 18   

Lø 19   

Sø 20  4. sø i advent 
10.30 Gudstjeneste (m/nadver) –- Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 21 52 18.00 SJAK 

Ti 22   

On 23  10.30 Onsdagsdialogen 
 

To 24  Juleaften – HUSK TILMELDING 
14.00 og 15.30 - Julegudstjenester - Kristian Bonde-Nielsen 

Fr 25  Juledag – ingen gudstjeneste 

Lø 26  2. Juledag – ingen gudstjeneste 

Sø 27  10.30 Salmegudstjeneste - Gunni Bjørsted 

Ma 28 53  

Ti 29   

On 30  10.30 Onsdagsdialogen 
 

 

To  31   

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
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                        J A N U A R   2 0 2 1 
 

Fr 1 53 Nytårsdag – ingen gudstjeneste 
 

Lø 2   

Sø 3  10.30 Gudstjeneste (m/nadver) - Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke – Nytårskur 

Ma 4 1 19.00 Aftengudstjeneste 

Ti 5   

On 6  10.00 Mand-dag 
10.30 Onsdagsdialogen 
18.30 Ulve- og spejdermøde 

To 7   

Fr 8   

Lø 9   

Sø 10  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 11 2 18.00 SJAK 

Ti 12   

On 13  10.30 Onsdagsdialogen 
18.30 Ulve- og spejdermøde 

To 14   

Fr 15   

Lø 16   

Sø 17  10.30 Gudstjeneste (m/nadver) – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 18 3 19.00 Aftengudstjeneste 

Ti 19   

On 20  10.30 Onsdagsdialogen 
18.30 Ulve- og spejdermøde 

To 21   

Fr 22   

Lø 23   

Sø 24  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 25 4 18.00 SJAK 

Ti 26   

On 27  10.30 Onsdagsdialogen 
18.30 Ulve- og spejdermøde 

To 28  10.00 Frivillig stab 

Fr 29   

Lø 30    

Sø  31  10.30 Gudstjeneste - Kristian Bonde-Nielsen - Børnekirke 

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
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Alternativt julemarked 

Vi har vurderet at det i år ikke er forsvarligt at holde vores 

traditionelle julemarked, hvor mange fra bydelen kigger ind og 

køber julebag, julepynt, juledekorationer og i det hele taget har en 

hyggelig oplevelse. MEN da en del af formålet med julemarkedet er at samle penge 

ind til international mission, vil der til alle adventsgudstjenesterne under kirkekaffen 

alligevel være et lille internt og alternativt julemarked. Hvis du vil bidrage med 

noget godt, kan du henvende dig til Majbrit Schroller eller Lisbeth Mortensen, og 

hvis du vil købe noget, behøver du ikke at nøjes med at give det som står på 

prislappen… 

 

Særlige gudstjenester 
Søndag den 13. december kl. 10.30 holder vi julefest. Det bliver en gudstjeneste 

med særligt fokus på børn, men også voksne har noget at glæde sig til, for 

lovsangsbandet er godt i gang med at øve 

julesange, og det lyder helt fantastisk! Med 

de nuværende restriktioner kan vi naturligvis 

ikke danse om juletræet, men vi sætter 

fokus på at det er Luciadag, og gør det til en 

rigtig lysfest. Vi åbner også pakkekalender 

og glæder os til at høre et godt budskab! 

Juleaftensdag plejer der hvert år at være mange mennesker i Vanløse Frikirke til den 

traditionelle julegudstjeneste. Det håber vi også på i år, og derfor vil der torsdag 

den 24. december være to gudstjenester, kl. 14.00 og kl. 15.30. For at sikre at vi 

fordeler os på de to gudstjenester, vil der være tilmelding til julegudstjenesterne. 

Der bliver sendt link ud til tilmeldingssiden i nyhedsbreve og på facebook mv., så 

man i god tid kan sikre sig en plads. 

Søndag den 27. december kl. 10.30 er der salmegudstjeneste, hvor der bliver 

sunget en masse skønne julesalmer – ikke mindst dem, som vi ikke nåede at synge 

på adventssøndagene.  
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Søndag i Vanløse 
I det meste af 2020 har vi arbejdet med tanken om at vi sammen kan blive bedre til 

at være kirke for Vanløse bydel og en masse af de mennesker som endnu ikke 

kender kirken. Drømmen og håbet er at vi bruger en søndag om måneden på at 

række ud til mennesker i Vanløse med gode ord og varme handlinger. 

Første store skridt i på den rejse, er at vi søndag den 

6. december deler julegaver ud til ca. 35 børn og 

skaber en hyggelig dag med godteposer og bålhygge. 

Corona-situationen gør at vi desværre stadig er forhindrede i at holde Søndag i 

Vanløse, sådan som vi gerne ville, da vi ikke kan samle mange mennesker og 

bevæge os frit. 

I det nye år vil vi derfor bruge nogle søndage på at gøre tiltaget mere konkret: 

Søndag den 3. januar vil der være fokus på at skabe teams og finde teamledere 

Søndag den 7. februar planlægger teams forskellige aktiviteter 

Søndag den 7. marts håber vi at kunne gennemføre den første Søndag i Vanløse 

 

Vinterstævne 
Vanløse Frikirke er en del af det kirkesamfund, som hedder Missionsforbundet. I 

skrivende stund er det stadig håbet at Missionsforbundet kan gennemføre et 

Vinterstævne på Efterskolen Lindenborg ved Roskilde lørdag den 23. januar, hvor 

alle østre distrikts menigheder er inviteret. Tanken er at lave en endags-konference, 

når nu Sommerstævnet blev aflyst i juli. Hvis Vinterstævnet kan gennemføres med 

de regler og restriktioner der er til januar, vil der komme invitationer i Magasinet. 

 

Magasinet online 
Husk at du fremover finder Missionsforbundets blad på 

missionsforbundet.dk under fanen dokumenter. Samme 

sted kan bladet findes som pdf-fil, hvis du vil hente det til 

tablet eller udskrive det. Det er også 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.   
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Julefest søndag den 13. december kl. 10.30  

Juleaftensgudstjenester torsdag den 24. december kl. 14.00 og 15.30 

Salmegudstjeneste søndag den 27. december kl. 10.30 

Fokus på Søndag i Vanløse: 

 Søndag den 3. januar, søndag den 7. februar og søndag den 7. marts 

Menighedens årsmøde efter gudstjenesten søndag den 14. marts  

OBS: Der er i 2021 hverken brunchgudstjeneste eller Evangelisk Alliance-

gudstjeneste sammen med Adventskirken. 

 

Menighedsrådet 
Menighedsrådet mødes i den kommende tid torsdag den 10. december og onsdag 

den 6. januar. 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 
 

 


