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Velkommen til vintertid i Vanløse Frikirke! 

Vi nærmer os i skrivende stund jul og nytår – og dermed alle de traditioner som 

hører den tid af året til. I Vanløse Frikirke er det fx julemarked, julekoncerter og en 

række adventsgudstjenester, hvor vi bl.a. synger de kendte julesalmer. Vær særlig 

opmærksom på at der den 23. december er en koncertgudstjeneste med 

Reg&Andreas, hvor det er oplagt at invitere venner og bekendte til en 

stemningsfyldt oplevelse. 

 

Inden da skal vi mødes på menighedsweekenden fra den 9.-11. november, hvor der 

er lagt et spændende program. Hvis du ikke allerede er tilmeldt, så skynd dig at få 

det gjort med det samme! 

 

I januar er der igen både brunchgudstjeneste og fællesgudstjeneste med 

Adventskirken, som gør at der først midt i måneden er almindelig gudstjeneste igen. 

Der får vi besøg af David Højgaard, som vi støtter i arbejdet med at plante menighed 

i Nørresundby. 

 

Du kan også læse om de næste måneders prædikentemaer, menighedsmøde, 

lederaften, inspirationsdag og meget mere. Fx at der skal ryddes op i kirkens 

kælder… 

 

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

God fornøjelse med kirkebladet! 

Dit kirkeblad 

Forsidefoto: Jonathan Stephansen 
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Fredsstifter og uromager 
I november og december handler prædikentemaet om Jesus, hvor vi skal se på ham, 

og hans liv og hans gerning, fra to vinkler. På den ene side kom han til jorden på den 

mest fredsommelige måde som et lille barn, han gik ret stilfærdigt rundt og 

underviste som voksen, han talte et budskab om kærlighed og gjorde mange 

barmhjertighedsgerninger. På den anden side kunne han blive virkelig vred – fx da 

han rensede tempelpladsen – og han var af og til nærmest konfliktoptrappende 

overfor farisæerne. Hvordan hænger det sammen? Hvordan kan Jesus både være 

ham som Esajas profeterede om som Fredsfyrsten – og samtidig blive hængt på 

korset som en oprører? Gennem beretninger og profetier vil prædikerne op til jul 

behandle dette tema, og inspirere os til hvordan vi i dag kan få del i Jesu virke for at 

stifte fred i verden, men også mærke hans uro for verden, og det som ødelægger os.  
 

Jesus, hjælp os 
Fra januar begynder et nyt tema, hvor vi henter inspiration hos nogle af de 

mennesker, der rakte ud efter Jesus fordi de var overbeviste om at de kunne få 

noget godt fra ham. Kvinden med blødninger, som kastede sig ind i flokken af 

mennesker for at røre Jesu kappe. Den blinde Bartimæus, som insisterende blev ved 

med at råbe på Jesus. Den kanaanæiske kvinde, der ikke gav op selvom Jesus i første 

omgang afviste hende. Zakæus, som kravlede op i et træ fordi han absolut ville se 

Jesus. Og en række andre som på hver sin måde råbte: Jesus, hjælp os! Og som ikke 

gav op før de fik svar. Alle blev de forvandlet af deres møde med Jesus. De fik mere 

end de kom efter. Må vi også trænge os på for at få noget godt fra Jesus! 
 

Menighedsmøde 
Søndag den 4. november efter gudstjenesten, holder vi et menighedsmøde, hvor 

alle er velkomne til at deltage. Dagsordenen indeholder de helt sædvanlige punkter, 

og selvfølgelig vil menighedsrådet og præster orientere om livet i kirken. Der er dog 

en særlig årsag til at vi har brug for et menighedsmøde nu, da der er indkaldt til et 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Det Danske Missionsforbund, som kirken 

er en del af. Der vil før og på menighedsmødet blive orienteret om baggrunden for 

dette ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Et menighedsmøde er også en god 

anledning til at blive medlem i Vanløse Frikirke. Alle er altid velkomne til møderne, 
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og velkomne i menigheden, men det er kun medlemmer som kan være med til at 

stemme og bestemme, når der er større beslutninger som skal træffes. Hvis du er 

aktiv i fællesskabet og føler dig hjemme i kirken, er det naturligt at blive medlem 

hvis du ikke allerede er det. Tag fat i en præst eller en fra menighedsrådet, hvis du 

overvejer medlemskab i Vanløse Frikirke. 
 

Onsdags-dialogen/-bøn 
I kirkekalenderen står der noget nyt om onsdagen. Det er ikke en ny aktivitet, men 

en gammel, nemlig Bedemøde, som har fået nyt navn. Vi bliver af og til spurgt: 

”Hvad får I tiden til at gå med? Kan I virkelig finde bedeemner hver onsdag til en hel 

time?” Fremover kalder vi nu samlingen om onsdagen kl. 10.30 for onsdags-

dialogen/-bøn. For vi beder ikke kun, men begynder for det meste med at tale om 

den foregående søndags prædiken og om det prædiketema, der pt. er aktuelt i 

menigheden. Det kan også være en anden bibeltekst, men det bliver altid til en 

dialog med indhold. Lad os bare kalde det for et ”gammeldags samtalemøde” hvor 

alle kan komme til orde. Derefter beder og takker vi – har dialog med Jesus – og her 

kommer meget ind i billedet: Både menighedsarbejdet, Missionsforbundet, dansk 

og international mission og personlige bedeemner. For øjeblikket er vi mellem tre 

og syv, men der er plads til flere. Ses vi? 
 

Lederaften 
I august måtte vi desværre aflyse en lederdag med 

sociolog Rie Skårhøj, da vi ramte samme weekend 

som spejderdag, bryllup, sølvbryllup mv. Derfor inviteres ledere af arbejdsgrene nu 

til en spændende lederaften tirsdag den 20. november kl. 17.30-21.00. Da der er 

gospel i kirkesalen, mødes vi i ulvelokalet (det store lokale øverst i bagbygningen). 

På lederaftenen vil Rie Skårhøj undervise og facilitere samtaler om motivation af 

frivillige. Det handler fx om hvordan vi skaber lyst og energi til at bruge tid som 

frivillige i kirken, og hvordan vi hjælper hinanden til at blive ved med at være 

motiverede og derfor kan fortsætte som ledere i lang tid.  
 

Barnevelsignelse 
Søndag, den 18. november, er der igen barnevelsignelse i Vanløse Frikirke. Denne 

dag vil Irina og Lasse Blaabjerg sige tak til Gud for deres lille pige, Mira.  
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N O V E M B E R     2 0 1 8 
 

To 1 44 16.00 Green Hope 

Fr 2   

Lø 3   

Sø 4  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke – Menighedsmøde 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 5 45   9.45 Legestue 
18.00 SJAK 

Ti 6  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse   

On 7  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
11.30 Mand-dag (frokost i kirken derefter; Charlottenborg) 
18.30 Ulve-/spejdermøder 

To 8  16.00 Green Hope 

Fr 9  Menighedsweekend på efterskolen ”Lindenborg” 

Lø 10    

Sø 11  Ingen gudstjeneste i Vanløse Frikirke (Menighedsweekend) 
Gudstjeneste kl. 10.30 på Efterskolen Lindenborg, Borrevejlevej 26, Roskilde  

Ma 12 46   9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde 

Ti 13  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse  
 

On 14  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18,30 Ulve-/spejdermøder 

To 15   

Fr 16   

Lø 17   

Sø 18  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke – Barnevelsignelse 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 19 47   9.45 Legestue 
18.00 SJAK 

Ti 20  17.30 lederaften 
19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse  

On 21  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18,30 Ulve-/spejdermøder 

To 22   

Fr 23   

Lø 24   

Sø 25  10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
 

Ma 26 48   9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde 

Ti 27  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse  
 

On 28  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18,30 Ulve-/spejdermøder 

To 29  10.00 Stabsdag 

Fr 30    

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

    

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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D E C E M B E R      2 0 1 8 
 

Lø 1 48 10-14: Julemarked 

Sø 2  1. sø i advent – 10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 3 49 
  9.45 Legestue 
18.00 SJAK 

Ti 4  19.00 Vanløse Gospelkors julekoncert 

On 5  10.00 Mand-dag 
10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18,30 Ulve-/spejdermøder 

To 6   

Fr 7   

Lø 8   

Sø 9  2. sø i advent 
10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted - Børnekirke 

Ma 10 50   9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde 

Ti 11   

On 12  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18,30 Ulve-/spejdermøder 

To 13   

Fr 14   

Lø 15   

Sø 16  3. sø i advent 10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 17 51   9.45 Legestue 
18.00 SJAK 

Ti 18   

On 19  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18,30 Ulve-/spejdermøder (juleafslutning) 

To 20   

Fr 21   

Lø 22   

Sø 23  4. sø i advent 
10.30 Gudstjeneste med koncert – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 

Ma 24 52 Juleaften 
15.00 Juleaftengudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel 

Ti 25  Juledag - ingen gudstjeneste 

On 26  2. juledag - ingen gudstjeneste 

To 27   

Fr 28   

Lø 29   

Sø 30  10.30 Gudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel   

Ma 31 1  

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
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J A N U A R     2 0 1 9 
 

Ti 1 1 Nytårsdag 

On 2  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
 

To 3   

Fr 4   

Lø 5   

Sø 6  10.30 Brunch-gudstjeneste - Kristian Bonde-Nielsen 
 

Ma 7 2  9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde 

Ti 8   

On 9  10.00 Mand-dag 
10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18,30 Ulve-/spejdermøder 

To 10   

Fr 11   

Lø 12   

Sø 13  Evangelisk Alliance 
10.30 Gudstjeneste i Adventskirken, Sallingvej (intet i Vanløse Frikirke) 

Ma 14 3  9.45 Legestue 
18.00 SJAK 

Ti 15  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 
 

On 16  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18,30 Ulve-/spejdermøder 

To 17   

Fr 18   

Lø 19   

Sø 20  10.30 Nadvergudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 21 4 9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedeøde 

Ti 22  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 
 

On 23  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18,30 Ulve-/spejdermøder 

To 24   

Fr 25   

Lø 26   

Sø 27  10.30 Gudstjeneste – David Højgaard – Børnekirke 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 28 5  9.45 Legestue 
18.00 SJAK  

Ti 29  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse  
 

On 30  10.30 Onsdags-dialogen/-bøn 
18,30 Ulve-/spejdermøder 

 

To 31   
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Indsamling til arbejdet i Mae La 
I november vil vi sætte særligt fokus på et af vores missionsfelter, 

nemlig flygtningelejren Mae La i Nordthailand. Vi får på menigheds-

weekenden besøg af Dr. Wado, lederen af en bibelskole i lejren – 

og til januar rejser Lene Rosted fra Vanløse Frikirke afsted til Mae 

La sammen med en flok fra Missionsforbundet. Vi vil i den anledning til 

gudstjenesterne i november gerne samle en gave ind til arbejdet i flygtningelejren. 

 

Menighedsweekend 
Fra den 9. til den 11. november samles vi til en hel weekend sammen 

på Efterskolen Lindenborg. Efter at Dr. Wado har fortalt om arbejdet 

med bibelskolen i Mae La lørdag morgen, får vi besøg af Johan Tarp 

Dalsgaard, der er præst i Karlslunde Strandkirke, en noget utraditionel 

folkekirke. Johan har tidligere været ansat i 

valgmenigheder, og vil i timerne på menighedsweekenden 

introducere et redskab han har brugt i flere kirker: Ni personligheds-

typer. Lørdag aften får vi besøg af Thomas Lorenzen fra Odense 

Vineyard, der vil udfordre os til at forvente mere af Gud. Læs meget 

mere om programmet og tilmelding på postkortene, som ligger i kirken.  

 

Julemarked 
Igen i år er der julemarked i Vanløse Frikirke. Det foregår lørdag den 1. december fra 

kl. 10.00-14.00. En gruppe af engagerede frivillige er allerede godt i gang med at 

forberede dagen, så det bliver muligt at købe juledekorationer og søde sager – og 

hvad der ellers hører julen til. Vi håber at mange kommer for at opleve atmosfæren, 

spise æbleskiver og få en god snak. Der er stadig brug for hjælp til 

dagen, så hvis du har mulighed for at give en hånd med noget 

praktisk eller lave noget som kan sælges, er du velkommen til at 

kontakte Majbrit Schroller eller Lisbeth Mortensen.  

Alle indtægter går til det missions- og hjælpearbejde som vi 

støtter gennem Missionsforbundet – i år er det særligt 

flygtningelejren Mae La i Nordthailand som får glæde af pengene. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xAleFjLRdILdTM&tbnid=dXzH0xRpT4joTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gratisskole.dk/?mod=minipic&id=408&ei=moppUs2HOcHn4gSJ_YD4DQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNF3GK6JoHmx8prjWX7mwEvxrTfe0g&ust=1382734867295644
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Julegospelkoncert 
Igen i år kan du komme i julestemning når Vanløse Gospelkor holder koncert. Det 

sker tirsdag den 4. december kl. 19.30. Hvis der er billetter tilbage, sælges de i 

døren inden koncerten.  

 

Særlige gudstjenester omkring jul og nytår 
Koncertgudstjeneste søndag den 23. december kl. 10.30 

Lillejuleaftensdag får vi til gudstjenesten besøg 

af Reg&Andreas, som består af sanger Reg 

Downey og sanger/pianist Andreas Flensted-

Jensen. De er begge aktive i frikirker, og deres 

koncerter beskrives som hjertevarme, rørende 

og humoristiske. Det er oplagt at invitere 

venner og bekendte med til denne særlige 

oplevelse, hvor nogle af julens klassiske sange 

bliver serveret i meget høj kvalitet.  

Læs evt. mere på www.regandreas.com  

 

Juleaftensgudstjeneste mandag den 24. december kl. 10.30 
Der er selvfølgelig en stemningsfuld gudstjeneste i Vanløse Frikirke juleaftensdag, 

hvor vi synger nogle af de kendte julesalmer og hører juleevangeliet oplæst.  

Det er kl. 15.00 den 24. december, og det er Ruben Andersen-Hoel, som prædiker.  
 

Nytårsgudstjeneste søndag den 30. december kl. 10.30 
Vi afslutter det gamle år i Vanløse Frikirke med en nytårsgudstjeneste, hvor fokus vil 

være på at sige tak for året som er gået, og bøn for det år som kommer. Tidspunktet 

er det samme som hver søndag, men formen vil være noget anderledes end en 

almindelig gudstjeneste. Ruben Andersen-Hoel leder formiddagen. 
 

Brunchgudstjeneste søndag den 6. januar kl. 10.30 
Søndagen efter mødes vi til en brunchgudstjeneste. Det er en hyggelig og festlig 

måde at være sammen på, som vi efterhånden har gjort det i en årrække først i 

januar. Det er også en god anledning til at snakke lidt sammen om den tro og den 
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kirke, som vi er fælles om – og ikke mindst pejle os ind på hvad Gud vil med os i det 

nye år. Gudstjenesten foregår i afslappet form omkring bordene og der bliver god 

tid til at nyde maden og fællesskabet. Kristian Bonde-Nielsen prædiker denne dag. 
 

EA-gudstjeneste i Adventskirken søndag den 13. januar kl. 10.30 
I forbindelse med Evangelisk Alliances bedeuge, samles kristne på tværs af 

kirkeretninger verden over i den samme uge i januar, for at bede sammen. I år er 

temaet Åndeligt venskab. Vi fejrer traditionen tro gudstjeneste med vores venner 

fra Adventskirken i denne uge. Det foregår i Adventskirken, 

Sallingvej 90, søndag den 13. januar kl. 10.30, hvor det er 

sognepræst Erik Meier Andersen, som står for 

gudstjenesten, og Ruben Andersen-Hoel der prædiker. 

Lovsangsgruppen fra Vanløse Frikirke medvirker også. 

Bagefter er der anledning til at hygge sig sammen over lidt 

smørrebrød, så tag penge med og glæd dig til en god 

formiddag. I anledning af bedeugen er der lavet en flot 

folder, som frikirkepræst Tonny Jacobsen er forfatter til. Folderen kan hentes på 

www.evangeliskalliance.dk 

 

Inspirationsdag for alle interesserede i DDM 
I forbindelse med arbejdet med Vision 2022, afholdes der hvert år en 

inspirationsdag i Det Danske Missionsforbund. Invitationen gælder i år for alle 

interesserede. Derfor vil vi opfordre mange til at tage med, når vi mødes lørdag den 

19. januar i Vestermarkskirken i Grindsted. Om formiddagen kommer Rune Toldam, 

der vil facilitere en midtvejs-samtale om visionen. Om eftermiddagen arbejdes der 

med fokuspunkter i visionen, i en form, så det er muligt at vælge sig ind på det som 

man brænder mest for. Tal med Ruben Andersen-Hoel, hvis du vil med denne dag. 

 

Kælder-oprydning 
Efter at kælderen i kirken har fungeret som depot og lager under ombygningen af 

kirkesalen, er det nu tid til en gennemgribende oprydning. I den forbindelse vil 

meget blive smidt ud eller foræret væk, så hvis du ved om noget som skal bevares, 

bedes du give besked til Erling Christensen inden udgangen af januar.  
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Gæstetaler 
Søndag den 27. januar får vi igen 

besøg af David Højgaard. I Vanløse 

Frikirke er vi partnere med David, 

hans kone Maj og de andre som 

arbejder med at plante en ny menighed, Nordstjernen, i 

Nørresundby, som ligger lidt nord for Aalborg. Vi har valgt at 

støtte dem økonomisk, såvel som med forbøn og anden god 

opbakning. Til gudstjenesten i januar prædiker David, ligesom 

han også vil fortælle nyt om de ting som sker i Nordstjernen. Læs mere i 

nyhedsbrevet, som ligger på hylderne med foldere og bed for Nordstjernen.  

Du kan også læse mere på www.nordstjernenkirke.dk 
  

Gaver til kirken – også via MobilePay 

Vi nærmer os slutningen på 2018, og på menighedsmødet den 4. november vil der 

bl.a. blive orienteret om regnskab og økonomi. 

Vanløse Frikirke får ikke støtte fra staten, og 

derfor kommer indtægterne udelukkende fra 

mennesker som giver penge til kirkens arbejde. 

Vi er taknemmelige for alle gaver, store og små, 

for alt sammen er med til at vi kan blive ved 

med at drive kirke med de udgifter der nu 

engang er forbundet med det – i alt omkring 1,4 

millioner om året. Det er en stor hjælp at mange 

vælger at give ved faste overførsler, da 

indtægterne så kommer ind løbende. Hvis man gennem kirkens kasserer har fået 

tildelt et ydernummer, kan man ovenikøbet trække penge fra i skat. Overførsler kan 

naturligvis ske gennem netbank, men det er også muligt at give gaver via 

MobilePay. Hvis du skriver dit ydernummer først i beskeden når du sender pengene, 

bliver de registreret og opgivet til skattevæsenet. Tal med kirkens kasserer Michael 

Buch, hvis du have et ydernummer eller vil vide mere om skatteregler mv.    

60378060 
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 

Menighedsmøde søndag den 4. november efter gudstjenesten 

Menighedsweekend fredag den 9. til søndag den 11. november på Lindenborg 

Julemarked lørdag den 1. december fra kl. 10.00-14.00 

Julekoncert med Vanløse Gospelkor tirsdag den 4. december kl. 19.30  

Koncertgudstjeneste med Reg&Andreas søndag den 23. december kl. 10.30 

Juleaftensgudstjeneste mandag den 24. december kl. 15.00 

Nytårsgudstjeneste søndag den 30. december kl. 10.30 

Brunchgudstjeneste søndag den 7. januar kl. 10.30 

Gudstjeneste i Adventskirken, Sallingvej 90, søndag den 13. januar kl. 10.30 

Inspirationsdag i Vestermarkskirken lørdag den 19. januar 

David Højgaard er gæsteprædikant søndag den 27. januar kl. 10.30 

Menighedens årsmøde søndag den 10. marts 

 

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: 
Brian Kjøller 
Tlf.: 5055 5100 
Mail: briankjoller@gmail.com 
 
Præster: 
Ruben Andersen-Hoel 
Tlf.: 4260 7722 
Mail: ruben@vanlosefrikirke.dk 
Træffes efter aftale 
 

Kristian Bonde-Nielsen 
Tlf.: 2085 2217 
Mail: kristianielsen@hotmail.com 
Træffes efter aftale 
 

Gunni Bjørsted 
Tlf.: 2498 9090 
Mail: gunnibjoersted@gmail.com 
Træffes efter aftale 
 

 
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 
 

 

mailto:silke@sjgv.dk

