
1 
 

     
  

 
 

 

 

   

www.vanløsefrikirke.dk 

Gospelkoncert 
Lovsangsfest 
Sankt Hans 

Barnevelsignelse 
Cafégudstjenester 

Sommerstævne 
Lederdag 

Spejder for en dag 

 
 

Kirkeblad juni, juli og august 2018 

Vanløse Frikirke 



2 
 

 
  

 

 

 

Sommer i Vanløse Frikirke 

I løbet af maj er sommeren tydeligvis tyvstartet, og vi har allerede fået meget sol og 

varme – men de fleste af os har slet ikke fået nok. Vi drømmer om mere godt vejr, 

ikke mindst når vi mødes til Sankt Hans, Sommerstævne eller andre begivenheder 

som foregår udendørs. 

 

I løbet af juni drosler vi vanen tro ned på livet i Vanløse Frikirke, og den ene 

sommerafslutning afløser den anden i juni, lige fra sommergospelkoncert til 

børnekirke, legestue, Ung&Smuk, madklub og spejdere. Midt i juni slutter vi også 

vores lange gudstjeneste-tema om Den store historie, hvor vi har gennemgået ca. 

halvdelen af Bibelen sammen. 

 

I juli måned er de fleste af gudstjenesterne cafégudstjenester, hvor vi begynder med 

en enkel hyggelig morgenmad, og hvor der er mere tid til samtale end vi plejer at 

have – så hvis du ikke er ude at rejse, er det en oplagt mulighed for godt fællesskab. 

 

I løbet af august kommer der mere og mere gang i aktiviteterne igen, og især 

spejderne har flere store ting at se frem til med Telemarkstur og Spejder for en dag. 

 

Til gengæld ser det ud til at en årelang tradition ikke længere skal fortsætte, idet 

den lokale festival, Musik på Engen, formodentlig bliver aflyst, og vi derfor heller 

ikke medvirker med en gospelgudstjeneste. 

 

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

God fornøjelse med kirkebladet! 
 

Dit kirkeblad 
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Sommergospelkoncert 
Tirsdag den 5. juni holder Vanløse 

Gospelkor koncert, som samtidig markerer 

afslutningen på denne sæson. De er i god form, da de netop er kommet hjem fra 

Paris, hvor de deltog i en fælleskoncert med Total Praise Mass Choir.  

Koncerten begynder kl. 19.30 og prisen er 80,- (dog er børn under 12 år gratis). 

Billetter købes i døren. Samuel Hejslet er gæstesolist på saxofon.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 8. juni kl. 19.30 inviterer vi de andre menigheder fra Missionsforbundet 

på Sjælland til Lovsangsfest. Det er for alle aldre og formålet er at mødes for at have 

fællesskab med Gud og hinanden. Tomas Lindholm, præst i Strandvejskirken, vil 

dele nogle tanker med os, og Kristian Bonde-Nielsen leder os i lovsang sammen med 

et band fra Vanløse Frikirke + gæster. Vi glæder os til at se en masse mennesker og 

lovsynge sammen. Bagefter er der god mulighed for at drikke kaffe, hænge ud og 

hygge. 
 

Mindehøjtidelighed 
Lørdag den 9. juni kl. 12.30 er der en mindehøjtidelighed for Merete Walker, som 

gik bort tidligere på året. Merete var medlem af menigheden, men boede det meste 

af sit liv i England. Da hun var ung kom hun i Bethelkirken, og hun har derfor gamle 

venner og bekendte i Danmark, og det er også grunden til at familien har ønsket at 

have denne stund sammen med dem.  
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J U N I     2 0 1 8      

Fr 1 22  

Lø 2   

Sø 3  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 4 23 09.45 Legestue 

Ti 5  19.00 Vanløse Gospelkor. Sommerkoncert 

On 6  10.30 Bøn 
16.30 Spejder: flok og trop mødes; ishuset ved Damhussøen (10 km vandreskjold) 

To 7   

Fr 8  19.30 Lovsangsfest for Østre Distrikt 

Lø 9  12.30 Mindehøjtidelighed for Merete Walker 

Sø 10  10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 11 24 09.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk: Sommerafslutning 
19.00 Bøn 

Ti 12   

On 13  10.30 Bøn 
18.30 Spejder: flok og trop 

To 14   

Fr 15   

Lø 16   

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

Ma 18 25  9.45 Legestue 

Ti 19   

On 20  10.30 Bøn 
18.30 Spejder: flok og trop - sommerafslutning 

To 21   

Fr 22   

Lø 23  17.30 Sankt Hans Aften – i år i kirkens baghave 

Sø 24  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel  
 

Ma 25 26  

Ti 26   

On 27  10.30 Bøn 
 

To 28   

Fr 29   

Lø 30   

    

    

         Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
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J U L I     2 0 1 8 

                               
Sø 1 26 10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel - Barnevelsignelse 

Ma 2 27  

On 4  10.30 Bøn 

Sø 8  10.30 Café-gudstjeneste – Gunni Bjørsted 

Ma 9 28  

On 11  10.30 Bøn 

Sø 15  10.30 Café-gudstjeneste – Gunni Bjørsted 

On 18 29 10.30 Bøn 

Sø 22  10.30 Café-gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel 
d. 22.-29. juli: Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg 

On 25 30 10.30 Bøn 

Lø 28   

Sø  29  10.30 Café-gudstjeneste – Gert Rostrøm 

    

A U G U S T   2 0 1 8 
 

On 1 31 10.30 Bøn 

Fr 3  3.-9. august spejdere: Korpslejr, Telemarkstur 

Sø 5  10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel 

On 8 32 10.30 Bøn 

Sø 12  10.30 Gudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen - Børnekirke 

On  15 33 10.30 Bøn 
 

Sø 19  10.30 Gudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel - Børnekirke 

Ma 20 34 09.45 Legestue 
18.00 Ung&Smuk 
19.00 Bøn 

On 22  10.30 Bøn 
18.30 Spejdere: trop og flok: Begynder efter ferie 

Lø 25  09.00 Lederdag 
10 til 16 ”Spejder for en dag” storpionering ved kirken 

Sø 26  10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 27 35 09.45 Legestue 
18.30 Spejdere. trop og flok 

On 29  10.00 Mand-dag 
10.30 Bøn 
18.30 Spejdere: trop og flok 

To 30  10.00 Stabsdag 

Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 
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Barnevelsignelse 
Søndag den 1. juli kan vi igen fejre barnevelsignelse sammen med en skøn familie. 

Eva og Ulrik Lyng-Skovgaard har ønsket at vi sammen med dem vil bede for deres 

lille dreng, Magne. Vi ønsker Guds velsignelse over hele familien. 

 

Sankt Hans 
Vi vil igen i år fejre Sankt Hans aften sammen, og da den 23. 

juni falder på en lørdag behøver vi ikke at have travlt med at 

komme hjem i seng. I en del år har vi taget turen ud i 

sommerhuset i Søvang denne aften, men i år mødes vi i kirkens 

baghave, fordi vi ønsker at invitere venner og naboer med i 

fællesskabet. Vi mødes fra kl. 17.30, hvor grillen er varm. Man 

medbringer selv mad og drikkevarer, mens kirken sørger for 

kaffe og kage. Vi håber på godt vejr, så der både bliver leg og 

bål i haven – men skulle det blive koldt og surt, trækker vi ind i caféen.  

 

Cafégudstjenester 
De fire sidste gudstjenester i juli 

bliver i caféen. Her begynder vi kl. 

10.30 med et rundstykke og en kop 

kaffe. Til disse gudstjenester er der større mulighed for dialog end vi er vant til, og 

det plejer at være både hyggeligt og interessant. 

 

Sommerstævne 
I uge 30 er der igen i år Sommerstævne 

på Efterskolen Lindenborg. Vi glæder os 

til at være sammen om forteltshygge, 

lovsang, spændende foredrag og 

inspirerende forkyndelse.  

Tilmelding foregår via hjemmesiden www.sommerstaevnet.dk - Husk at det bliver 

dyrere efter 1. juni. Vi har også sørget for at der er et fællestelt til dagsgæster. 
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Musik på Engen 
I mange år har Vanløse Frikirke medvirket ved en udendørs gudstjeneste i august 

sammen med vores venner fra Adventskirken, som er en af Vanløses folkekirker. I 

de første mange år var det på Vanløse kræmmermarked, og siden 2009 har det 

været en gospelgudstjeneste i forbindelse med den lokale festival: Musik på Engen. 

Desværre ser det i øjeblikket ud som om at der ikke kan samles kræfter til at få 

festivalen op at køre, og vi kan derfor heller ikke medvirke. Vi håber at det fremover 

kan lykkes at finde andre 

gode anledninger til at 

fejre fællesskab med 

Adventskirken og byen. 

 

Lederdag 
Lørdag den 25. august kl. 9.00 er der lederdag, hvor de frivillige ledere i kirkens 

mange arbejdsgrene og aktiviteter inviteres til en dag med fællesskab og lidt 

forkælelse. Rie Skårhøj, som i mange år har arbejdet med frivillig ledelse og skrevet 

bøger om emnet, kommer og holder foredrag om motivation og vision. Bagefter 

spiser vi frokost og hygger. 
 

Spejder for en dag 
Lørdag den 25. august fra klokken 10 til 16 er der Spejder for 

en dag i kirkens baghave. Her viser spejderne alle 

interesserede hvilke ting man laver til spejder, og man kan 

selv få lov til at få fingrene i mange af tingene – fx er der 

planer om storpionering med mange rafter. Det er en rigtig 

god mulighed for at prøve hvordan det er at være spejder.  
 

Menighedsweekend 
Det er desværre ikke lykkedes for os at lave en aftale om at leje Efterskolen 

Lindenborg en weekend i september til menighedsweekend, sådan som vi plejer. Vi 

arbejder i øjeblikket på at få en aftale på plads senere på året – så snart vi kender 

datoen vil den blive meldt ud. 
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Sommergospelkoncert tirsdag den 2. juni 

Lovsangsfest den 8. juni kl. 19.30  

Mindehøjtidelighed for Merete Walker lørdag den 9. juni kl. 12.30 

Sankt Hans aften lørdag den 23. juni kl. 17.30 

Barnevelsignelse, Magne Lyng-Skovgaard, søndag den 1. juli 10.30 

Cafégudstjenester søndage den 8., 15., 22. og 29. juli kl. 10.30 

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

Lederdag lørdag den 25. august kl. 9.00 

Spejder for en dag lørdag den 25. august 

 

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

