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Forår i Vanløse Frikirke! 

Det er tydeligt at dagene er blevet længere, og overalt ser vi at livet pibler frem i 

form af grønne spirer og smukke blomster, der fortæller os at foråret og varmen er 

på vej. I Vanløse Frikirke er der også meget liv som pibler frem. To nye initiativer er 

med stor succes begyndt i 2018: nemlig madklub og legestue.  

Læs mere i bladet om begge dele. 

 

En af de andre tydelige måder vi mærker liv i kirken på, er at der i de kommende 

måneder er både barnevelsignelse og bryllup, så kom og vær med til at fejre disse 

festlige begivenheder. 

 

En anden god tradition på denne tid er forårsrengøringen, som i år er den 21. april, 

hvor der er brug for at mange møder op og giver en hånd med. Vi skal også hjælpe 

hinanden med at få ryddet op i kælder og kroge efter den store ombygning i 2017. 

 

En særlig god oplevelse vi kan glæde os til, er at få besøg af Klaus Laursen, som lever 

af at recitere og dramatisere bibelfortællinger. I Vanløse Frikirke får vi glæden af at 

høre Filipperbrevet på gudstjenesten den 13. maj. 

 

Læs mere i kirkebladet - og tag også et kig på vores nye flotte hjemmeside. 

 

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

God fornøjelse med kirkebladet! 
 

Dit kirkeblad 
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Påske i Vanløse Frikirke 
Velkommen til at være med når vi igen i år fejrer et af kirkeårets store højtider i 

Vanløse Frikirke. Ligesom de sidste par år har vi især fokus på Skærtorsdags-

arrangementet, som er bygget på liturgien i det jødiske påskemåltid, men har fokus 

på Kristi lidelse, død og opstandelse. Husk at udfylde tilmeldingsseddel, som ligger i 

menighedssalen. Se tidspunkter for påskens fejringer herover eller på bagsiden. 

 

Tak for gaven 
Februar var igen i år missionsmåned med fokus på Missionsforbundets 

Internationale missionsarbejde i Thailand, Burma, Grønland, Ghana og Rumænien.  

Der er i år indsamlet 21.759 kr til arbejdet - kæmpestor tak til alle for en flot gave! 

 

Barnevelsignelse 
Palmesøndag, den 25. marts, er der barnevelsignelse hvor Gunni Bjørsted får lov til 

at bede for Mie og Casper Aas Nissens to børn, Christian og Gry.  

  
  Bryllup 

Lørdag den 7. april kl. 12.00 siger Camilla Traub Nielsen og André Born ja 

til hinanden, og indbyder menigheden til at være med ved vielsen og den 

efterfølgende reception. 
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A P R I L    2 0 1 8 
Sø 1 Påskedag 

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

Ma 2 2. Påskedag 
9.45 Legestue  -  18.00 Ung&Smuk  -  19.30 Lovsangsaften 

Ti 3 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 
 

On 4 10.00 Mand-dag mødested: ARKEN, Ishøj 
10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve, og spejdermøder 

To 5  

Fr 6  

Lø 7 12.00 Bryllup 

Sø 8 10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 9 9.45 Legestue 

Ti 10 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 
 

On 11 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve, og spejdermøder 

To 12  

Fr 13  

Lø 14 Weekendtur med flokken 

Sø 15 10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
17.00 Vanløse madklub 

Ma 16   9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde 

Ti 17 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 
 

On 18 10.30 Bedemøde  
18.30 Ulve, og spejdermøder 

To 19  

Fr 20  

Lø 21 9.30 Rengøringsdag 

Sø 22 10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 

Ma 23 9.45 Legestue 

Ti 24 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 
 

On 25 10.30 Bedemøde  
18.30 Ulve, og spejdermøder 

To 26 10.00 Frivillig stab 

Fr 27 Store Bededag 

Lø 28  

Sø 29 10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
17.00 Vanløse madklub 

Ma 30  9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bedemøde 

 

         Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.vanløsefrikirke.dk 
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M A J   2 0 1 8 
Ti 1 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 

 

On 2 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve, og spejdermøder 

To 3 
 

Fr 4 
 

Lø 5 
 

Sø 6 10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel - Børnekirke 

Ma 7 9.45 Legestue 

Ti 8 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 
 

On 9 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve, og spejdermøder 

To 10 Kristi Himmelfartsdag 
Floklejr på Møllegården i Sæby i Kr. Himmelfartsferien 

Fr 11  

Lø 12  

Sø 13 10.30 Gudstjeneste – Klaus Laursen – Børnekirke 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 14 9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk   
19.00 Bedemøde 

Ti 15 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 
 

On 16 10.30 Bedemøde 
10.00 Mand-dag 
18.30 Ulve, og spejdermøder 

To 17 
 

Fr 18 
 

Lø 19  

Sø 20 Pinsedag 
10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 

Ma 21 2. pinsedag 
Ingen gudstjeneste 

Ti 22 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 
 

On 23 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve, og spejdermøder 

To 24  

Fr 25  

Lø 26  

Sø 27 10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 28 9.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk    
19.00 Bedemøde 

Ti 29 19.00 Vanløse Gospelkor: øvelse 
 

On 30 10.30 Bedemøde 
18.30 Ulve, og spejdermøder 

 

To 31 10.00 Frivillig stab 

         Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.vanløsefrikirke.dk 
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Hver mandag fra kl. 9.45-12.00 er der 

legestue i Vanløse Frikirke. Allerede 

nu har mange legesyge børn fra 0-3 år 

sammen med deres forældre fundet 

vej til et hyggeligt fællesskab. Der er 

derfor brug for ekstra hænder til at 

lave lidt kaffe, rydde op og holde en 

baby. Kontakt Eva Lyng-Skovgaard, 

hvis du har mulighed for at hjælpe. 

 

En gruppe unge mennesker fra 

Vanløse Frikirke og 

Adventskirken er gået sammen 

om at starte en madklub, fordi de 

ønsker mere fællesskab i 

hverdagen. Madklubben er et sted hvor man kan møde andre unge, som man ikke 

lige ville møde på sin uddannelse eller arbejde. De mødes søndage i lige uger fra kl. 

17.00, og man tilmelder sig via madklubbens facebookside. 
 

ACTION lukker 
Midt i glæden over de to nye initiativer, som er beskrevet ovenfor, har det desværre 

været nødvendigt at lukke ACTION, som er kirkens teenageklub. Det har over en 

længere periode ikke været muligt at samle nok teenagere 

til at det gav mening at blive ved med at mødes. Vi håber at 

ACTION kan starte op igen på et senere tidspunkt. 
 

Forårsrengøring 
Der indbydes til arbejdslørdag med forårsrengøring lørdag 

den 21. april, som begynder med kaffe og planlægning kl. 

9.30. Vi regner med at slutte ved 14-tiden. Alle er velkomne 

og vi håber på god tilslutning, så vi kan nå meget. Det er en 

hjælp med tilmelding på sms eller mail til koordinator 

August Wang på24912979 eller august.g.wang@gmail.com 

mailto:august.g.wang@gmail.com
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Oprydning 
Efter den store ombygning i 2017, er der mange ting som er blevet sat i kælderen 

eller ud i krogene af kirken. Der trænger med andre ord til at blive ryddet grundigt 

op, så den frivillige stab er i gang med at organisere hvordan det kommer til at 

foregå. Meget vil blive smidt ud, så gå en tur i kælderen, hvis du tror at du har noget 

vigtigt som skal gemmes.  

Vi oplever også jævnligt at nogle efterlader ting og tøj i kirken, formodentlig til 

andre som skal arve eller lignende. Vi beder venligst om at dette sker i meget 

begrænset omfang, og at der sættes navn og dato på det som bliver stillet i kirken. 

Der vil i nærmeste fremtid blive etableret en glemmekasse, som kommer til at stå 

under trappen til første sal – her vil glemt tøj og effekter ligge nogle uger inden den 

jævnligt vil blive tømt. 

 

Konfirmandforberedelse 

Næsten hvert år går en eller flere unge til konfirmandforberedelse i Vanløse 

Frikirke. Det er der også mulighed for i løbet af næste skoleår, så hvis du har et barn, 

der skal i 7. eller 8. klasse efter ferien, og som gerne vil konfirmeres i kirken, skal du 

kontakte præst Ruben Andersen-Hoel på 4260 7722 eller ruben@vanlosefrikirke.dk 
 

Bibelen Live 

I forbindelse med vores tema om Den store 

Historie, hvor mange fra menigheden har læst sig 

gennem store dele af Det gamle Testamente, og er 

godt på vej igennem Det nye Testamente, har vi 

inviteret Klaus Laursen fra Silkeborg, som har 

specialiseret sig i at recitere og dramatisere længere 

bibeltekster. Til gudstjenesten den 15. maj (i Kr. 

Himmelfartsferien) vil Klaus recitere Filipperbrevet, 

så vi hører det i sammenhæng og på en ny måde. Til 

sommer kan du også opleve Klaus recitere 

Markusevangeliet på Sommerstævnet. Vi glæder os 

til en spændende og anderledes oplevelse.   



8 
 

Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Barnevelsignelse af Christian og Gry Palmesøndag den 25. marts kl. 10.30  

Palmesøndagsgudstjeneste den 25. marts kl. 10.30  

Påskemåltid Skærtorsdag den 29. marts kl. 18.00 

Påskedagsgudstjeneste søndag den 1. april kl. 10.30 

Lovsangsaften 2. Påskedag mandag den 2. april kl. 19.30 

Vielse, Camilla og André, lørdag den 7. april kl. 12.00 

Weekendtur med flokken den 14. og 15. april 

Forårsrengøring lørdag den 21. april kl. 9.30 

Floklejr i Sæby den 9. til 13. maj 

Klaus Laursen, Bibelen Live, søndag den 15. maj kl. 10.30 

Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg i uge 30 fra den 22.-30. juli 

HUSK TILMELDING TIL SOMMERSTÆVNET 

 

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@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 
http://www.stephansen-photo.dk 
 

 

mailto:silke@sjgv.dk

