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Efterår i Vanløse Frikirke 

Efterårssæsonen begyndt efter sommerferien, og alle de faste aktiviteter i Vanløse 

Frikirke er godt i gang. I løbet af en uge er der mellem 200 og 300 mennesker 

igennem kirken til legestue, Ung&Smuk, bøn, spejder, gospel, madklub, Manddag, 

gudstjenester, samtaler, møder eller noget af alt det andet som foregår i kirken. 

 

Temaet for de næste måneders gudstjenester er Troen på hverdagsdansk. Her vil 

fokus være på at tale om tro med helt almindelige ord og på helt naturlige måder. I 

løbet af september og oktober får vi desuden flere gæstetalere på besøg. 

 

De unge er i september med i et stort samarbejde på tværs af kirker og 

organisationer i København, hvor de byder nye studerende velkommen til byen. Det 

begynder med en visionsaften i Vanløse Frikirke torsdag den 30. august. 

 

En del mennesker fra kirken mødes også i mindre fællesskaber, og nu er endnu en 

gruppe er ved at se dagens lys. I nærmeste fremtid bliver der et tilbud for alle i 

gymnasiealderen, kaldet Sjak, hvor de mødes med hinanden for at tale om liv og tro. 

 

En anden nyhed i kirken i denne sæson, er at der over seks gange bliver et 

GreenHope yoga-hold, hvor fokus er på både det indre og det ydre menneske. 

 

Og så skal du sætte kryds i kalenderen i weekenden fra den 9. til den 11. september, 

der tager hele kirken nemlig på menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg. 

 

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

God fornøjelse med kirkebladet!  

Dit kirkeblad Coverfoto: Jonathan Stephansen, 
www.stephansen-photo.dk 
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Troen på hverdagsdansk 
Temaet for de kommende måneder handler om at lære at bruge almindelige og 

relevante ord om troen. Dels forsøger præsterne at oversætte klassiske begreber 

som fx nåde, retfærdiggørelse og frelse så det bliver mere forståeligt – og dels 

arbejder vi med at sætte ord på vores tro, så vi kan tale om den i vores hverdag. 

 

Gæstetalere 
Søndag den 9. september får vi besøg af John Nielsen, der 

er missionsforstander (landsleder) i Missionsforbundet, 

som er det kirkesamfund Vanløse Frikirke er en del af. 

John har tidligere været præst i mange år i både Grindsted 

og Aalborg, og er derfor en meget erfaren prædikant. I 

disse år arbejder han intenst med Vision 2022, som er den 

strategi der er lagt for Missionsforbundet, hvor man drømmer om at udvikle 

menighederne, skabe mere discipelskab, se nye menigheder vokse frem, få mere 

netværk mellem menighederne og tage et større socialt ansvar.   

Som et led i arbejdet med Vision 2022, har teamet som 

arbejder med netværk mellem menigheder arrangeret en 

national præstebyttedag. Derfor får vi søndag den 7. oktober 

besøg af Thomas Baldur, der er præst i Missionsforbundets 

kirke i Vadum, Nordjylland. Samme dag sender vi Kristian 

Bonde-Nielsen den anden vej. Formålet er at få lidt større 

kendskab til de andre kirker i vores kirkesamfund. Thomas er 

en begavet og inspirerende forkynder, der ofte formår at åbne nye perspektiver på 

bibelforståelsen – også selvom man er en erfaren bibellæser.  

Søndag den 14. oktober er det ikke en gæst fra en anden kirke 

som kommer på besøg, men en som vi mest kender fra andre 

opgaver i Vanløse Frikirke. Lars Rosenkrands sidder i 

menighedsrådet og plejer som regel at have en guitar med når 

han står på scenen i kirken. Denne gang skal han prædike for 

os – og det har han god erfaring med, fordi han jævnligt 

gæstetaler i andre kirker. Til daglig er han gymnasielærer, hvor 

han bruger sin uddannelse i religionsvidenskab.   
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         S E P T E M B E R     2 0 1 8 
 

Lø 1 35 
 

Sø 2  10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
 

Ma 3 36   9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bøn 

Ti 4  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

On 5  10.00 Mand-dag 
10.30 Bøn 
18.30 Spejder: flok og trop 

To 6   
 

Fr 7   

Lø 8  
 

Sø 9  10.30 Gudstjeneste – John Nielsen – Børnekirke 
17.00 Vanløse madklub 

Ma 10 37  9.45 Legestue 
 

Ti 11  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse  
 

On 12  10.30 Bøn 
18.30 Spejder: flok og trop 

To 13  
 

Fr 14  Spejderweekend, den 14. til den 16. september 

Lø 15   

Sø 16  10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
 

Ma 17 38   9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bøn 

Ti 18  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

On 19  10.30 Bøn 
18.30 Spejder: flok og trop 

To 20  10.00 Stabsdag 

Fr 21   

Lø 22   

Sø 23  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel - Børnekirke 
17.00 Vanløse madklub 

Ma 24 39   9.45 Legestue 
 

Ti 25  19.00 Gospelkor øvelse 

On 26  10.30 Bøn 
18.30 Spejder: flok og trop 

To 27   

Fr 28   

Lø 29   

Sø 30  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel - Børnekirke 
 

 

   Se kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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                      O K T O B E R      2 0 1 8 

Ma 1 40   9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bøn  

Ti 2  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

On 3  10.00 Mand-dag 
10.30 Bøn 
18.30 Spejder: flok og trop 

To 4    

Fr 5   

Lø 6  
 

Sø 7  10.30 Nadvergudstjeneste – Thomas Baldur – Børnekirke 
17.00 Vanløse madklub 

Ma 8 41  9.45 Legestue 
 

Ti 9  Gospelkor: ferie 

On 10  10.30 Bøn 
18.30 Spejder: flok og trop 

To 11    
 

Fr 12   

Lø 13  
 

Sø 14  10.30 Gudstjeneste – Lars Rosenkrands – Børnekirke 
17.00 Vanløse madklub 

Ma 15 42   9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bøn 

Ti 16  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

On 17  10.30 Bøn 
Spejder: flok og trop: efterårsferie 

To 18   

Fr 19   

Lø 20  
 

Sø 21  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
17.00 Vanløse madklub 

Ma 22 43   9.45 Legestue 
 

 Ti 23  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

On 24  10.30 Bøn 
18.30 Spejder: flok og trop 

To 25  10.00 Stabsdag 

Fr 26   

Lø 27   

Sø 28  10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 
 

Ma 29 44 9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bøn 

Ti 30  19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse  

On 31  10.30 Bøn 
18.30 Spejder: flok og trop 
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Connect København 
I flere år har de unge fra Vanløse Frikirke i august og september været med til at 

byde nye studerende i København velkommen, sammen med unge fra en lang 

række andre kirker og kristne organisationer i byen. Igen i år er de med i 

samarbejdet, som nu har fået navnet Connect København. Torsdag den 30. august 

begynder det med en visionsaften i Vanløse Frikirke, og et par uger efter er de unge 

på gaden med cykelreparationer og folkekøkken. 

 

Sjak 
I denne sæson er der mange unge med 

kontakt til Vanløse Frikirke, som er i 

gymnasiealderen. Derfor begynder der nu en 

ny gruppe for den aldersgruppe hver anden mandag, hvor de har mulighed for at 

mødes og have fællesskab. Der er også andre grupper i kirken – og dette efterår 

bliver der arbejdet på at etablere endnu flere, sådan at mange får mulighed for at 

være tilknyttet et mindre fællesskab i kirken. 
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GreenHope Yoga i kirken 
Mie Grønne-Grann, som er med i Vanløse madklub, har i forbindelse med sin 

afsluttende praktik på studiet i Kristendom, kultur og kommunikation, fået lov til at 

afholde et forløb med en særlig form for yoga i kirken. Seks torsdage fra kl. 16-17 vil 

hun hjælpe deltagerne til at inddrage både det ydre og det 

indre menneske i en time, hvor der er fokus på håbet i Gud i 

klima- og miljøkrisen. Første gang er torsdag den 4. oktober. 

 

Cirkelines Æske  
Lederen af genbrugsbutikken Cirkelines Æske, der ligger 

Blågårdsgade 31C, København N, har kontaktet os for at 

gøre os opmærksomme på at stedet eksisterer. Butikken 

sælger (og modtager!) tøj, legetøj, tasker mv. til børn i 

alderen fra 0-14 år. Overskuddet fra Cirkelines Æske går til 

at hjælpe hjemløse og misbrugere på fode igen, igennem kontaktcenteret Klippen. 

Begge steder er tilknyttet det verdensomspændende kristne netværk 

TeenChallenge. Som en grøn kirke med mange børnefamilier, der gerne vil engagere 

sig i mission og socialt ansvar, vil vi derfor gerne anbefale at bruge butikken til at 

købe eller aflevere tøj og ting til børn. 
 

Menighedsweekend 
Vi har fået en aftale på plads med Efterskolen Lindenborg, som betyder at vi kan 

holde årets menighedsweekend på skolen fra fredag den 9. november til søndag 

den 11. november. Sæt kryds i kalenderen med det samme – invitationer og 

tilmelding vil snart ligge fremme i kirken. 

 

Kontakt til menighedsrådet 
I løbet af efteråret vil menighedsråd og præster tilbyde strategisamtaler, hvor der er 

mulighed for at stille spørgsmål og komme med gode idéer til livet i kirken. 

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte præster og menighedsrådet – se 

bagsiden for oplysninger. Hvis du opdager ting som vedrører kirkebygningen, bedes 

du rette henvendelse til Erling Christensen på erling@c.dk 
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Connect København, visionsaften for unge, torsdag den 30. august kl. 19.00 

Besøg af John Nielsen til gudstjenesten søndag den 9. september kl. 10.30 

Opstart af GreenHope med Mie Grønne-Grann onsdag den 3. oktober kl. 16.00   

Besøg af Thomas Baldur til gudstjenesten søndag den 7. oktober kl. 10.30  

Lars Rosenkrands prædiker til gudstjenesten søndag den 14. oktober kl. 10.30 

Menighedsweekend på Lindenborg fra fredag den 9. nov. til søndag den 11. nov. 
 

Fast i Vanløse Frikirke 
Legestue for 0-3årige og deres forældre hver mandag fra 9.45 til 12.00 

Ung&Smuk for unge fra gymnasiealderen hver anden mandag kl. 18.00 

Bøn hver anden mandag kl. 19.00 

Vanløse Gospelkor hver tirsdag kl. 19.00 

Bøn og samtale om bibelen hver onsdag kl. 10.30 

Spejder hver onsdag kl. 18.30 

Mand-dag for modne mænd den første onsdag i hver måned kl. 10.00 

Vanløse madklub for unge hver anden søndag kl. 17 

Gudstjeneste og børnekirke hver søndag kl. 10.30 
 

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

