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Jul og nytår i Vanløse Frikirke! 

Vintermånederne er foran os med masser af julehygge og stemning. 

 

Men først mødes vi på menighedsweekend på Efterskolen Lindenborg. Det er et af 

årets højdepunkter, og vi får i år besøg af Jørn Hyldgaard fra Åbenkirke i Herning til 

de voksne, og Solveig Fuglseth Mortensen fra Roskilde Vineyard til børnene. 

 

I november er der også flere andre gode ting at glæde sig til. Fx holder vi i år en 

sponsormiddag, hvor vi på en hyggelig og festlig måde samles om at samle ind til 

det internationale missions- og hjælpearbejde. Og sidst i november har vi det 

stemningsfulde julemarked.  

 

December er naturligvis også præget af julen, når vi især den tredje søndag i advent 

synger de kendte og elskede julesange og salmer. Og selvfølgelig er der igen i år 

juleaftensgudstjeneste. 

 

I januar fortsætter vi med de faste traditioner, hvor brunchgudstjeneste og 

fællesgudstjeneste med Adventskirken er nogle af de tilbagevendende gode 

oplevelser. Der er også frivillighedsfest og inspirationsdøgn på programmet, så det 

nye år får helt sikkert en god begyndelse. 

 

Kig i kalenderen, på kirkens hjemmeside og læs mere her i bladet om de mange 

andre muligheder der også er for fællesskab og oplevelser i kirken. 

God fornøjelse med kirkebladet! 

Dit kirkeblad 
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Guds kraft 
I november fortsætter vi temaet om Guds kraft og indgriben i vores liv. Jørn 

Hyldgaard fra Åbenkirke i Herning vil fortælle personlige oplevelser om Guds kraft 

på menighedsweekenden. Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet, 

kommer og fortæller om hvordan han oplever at Gud åbner døre for 

organisationens arbejde. Desuden prædiker kirkens præster også om emnet, så der 

er meget at se frem til, når det gælder gudstjenester i november. 

 

Gud er nær 

Gud er altid nær. Men i julemåneden oplever mange af os det som om han er endnu 

mere nærværende. Måske er det stemningen med lys i den mørke tid eller det at vi 

ved at vi har noget godt i vente. Men det skyldes måske også at hele julebudskabet 

handler om at Gud kom nær. Gud blev menneske for at være helt tæt på 

mennesker. I december handler gudstjenesterne om at Gud ikke blot kom nær 

engang, men at han også er nærværende nu og her. 

 

Åben kirke til Halloween  
Fredag den 25. oktober er der fejring af 

Halloween på Jernbane Allé fra kl. 18.00-21.00. Spejderne vil stå for at lave et 

forhøjet bålsted foran Vanløse Frikirke, hvor de første 500 besøgende kan riste 

skumfiduser over gløder. Inde i kirken bliver der hyggeligt, varmt og tørvejr i caféen. 

Og som en kontrast til alt livet på gaden, vil kirkesalen være en oase af ro, og enhver 

er velkommen til at sætte sig derind, tænde et lys i globen eller tage imod en 

velsignelse. 

 

Kalas 

Den første søndag i hver måned mødes de store børn mellem 10 og 13 år til Kalas, 

som er Vanløse Frikirkes tilbud til den aldersgruppe som ofte kaldes Betweens, da 

de befinder sig i tiden mellem barndommen og teenageårene. Isak Guttesen og 

Carla Gjerlev står for Kalas, og glæder sig til at være sammen med gruppen følgende 

søndage: 1.-3. november: Program for kalas på menighedsweekenden.  

1. december: Julehygge. 5. januar: Deltager i brunch-gudstjenesten sammen. 
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Menighedsweekend 
Så er det ved at være sidste chance for at tilmelde sig et af årets højdepunkter: 

Menighedsweekenden! Det sker fra fredag den 1. november til søndag den 3. 

november. Hvis du ikke allerede har gjort det, så tilmeld dig på et af de postkort, 

som ligger i menighedssalen, eller send dine oplysninger til kurtrosted@gmail.com.  

Vi har lavet en aftale med Jørn Hyldgaard fra Åbenkirke i Herning 

om at undervise lørdag formiddag og tale til vores møde lørdag 

aften. Vi har bedt ham om at tale om Guds kraft og indgriben i 

menneskers liv, og han har lovet at fortælle 

nogle af de utrolige historier og vidnesbyrd han 

selv har oplevet. Solveig Fuglseth Mortensen, 

som er børnepræst i Roskilde Vineyard og lærer på Efterskolen 

Lindenborg, står for børneprogrammet lørdag formiddag for 

alle børn der er mellem 3-9 år.  

Der bliver også masser af tid til at hygge, snakke, gå tur, være sammen, dyrke sport i 

hallen – så kom og tag del i fællesskabet. Kan man ikke være med hele weekenden, 

er det en mulighed at deltage om lørdagen (dette kræver tilmelding) – eller komme 

til gudstjeneste søndag den 3. nov. Kl. 10.30 (kræver ingen tilmelding). 

 

Mark Scandrette 
I november kommer Mark Scandrette forbi 

København. Han er grundlægger af ReIMAGINE - et 

center for livsintegration i San Francisco, hvorfra han 

leder retræter og workshops. Han fungerer desuden 

som mentor for præster og ledere. Mark er også 

forfatter, og hans bøger udvikles over tid med 

inspiration fra den feedback han får fra workshops og 

samtaler med mennesker. På dansk findes fx hans bog 

Jesus-vejen. Tirsdag den 12. november er der et leder-seminar med ham i Vanløse 

Frikirke, hvor præster og ledere fra flere af byens kirker deltager.  

Hvis andre fra kirken har lyst til at møde ham og deltage i en åben workshop, kan 

man gå ind på kenosis.dk og læse mere og tilmelde sig. Det sker onsdag den 13. 

nov. Kl. 19.30 – 21.30 i Regen / Kristuskirken, Baggesensgade 7, 2200 København.  
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Sponsormiddag 

Hvert år samler vi ind til vores internationale missions- og hjælpearbejde, hvor vores 

kirkesamfund i mange år har gjort en stor indsats med socialt arbejde i Grønland, i 

en flygtningelejr og fængsler i Thailand, på et børnehjem i Ghana, med nødhjælp i 

Rumænien og meget, meget mere. Flere steder er der efterfølgende startet kirker 

og vi hører ofte fantastiske historier om den forskel vores fælles indsats har gjort for 

mange mennesker. Tidligere har vi samlet ind gennem sjove aktiviteter henover en 

måned eller ved at invitere gæster, som har været på besøg på de forskellige 

missionsfelter. I år har vi valgt at lave en sponsormiddag, som er for hele familien. 

Fredag den 22. november kl. 17.30 er alle 

inviteret til en festlig og hyggelig 

fællesspisning. Der vil være dækket flot op 

med borde i kirkesalen, og aftenen indeholder 

god mad, underholdning og naturligvis gode 

historier. Det er meget familievenligt, så alle 

kan være med. Fra kl. 19.00 til 20.00 går 

børnene ud i caféen og ser Disney Sjov, mens der bliver holdt auktion i kirkesalen. 

Prisen er 100,- for voksne og 50,- for børn, men du skal tage flere penge med, så vi 

sammen kan give en god gave til vores internationale arbejde.  

Tilmeld dig, og gerne hele din familie, på sedlen i menighedssalen, på SMS til Ruben 

på 42607722 eller på mail til ruben@vanlosefrikirke.dk 

 

Menighedsrådet 
Går du og tænker over noget som du synes menighedsrådet skal vide eller tale om, 

så henvend dig til formand Brian Kjøller. I de kommende måneder mødes rådet 

torsdag den 21. november og tirsdag den 14. januar, og desuden til en julefrokost i 

december. 

 

Temaaften til februar  
Bibelselskabet kommer med en ny oversættelse af Bibelen i marts 

2020. I den anledning har vi en spændende temaaften torsdag den 

6. februar kl. 19.00 med Louise Fischer-Nielsen, om udfordringer i 

forbindelse med en bibeloversættelse. Sæt allerede nu kryds ved denne aften.  
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                   N O V E M B E R   2 0 1 9 
 

Fr 1 44 
 

Lø 2  Menighedsweekend 

Sø 3  Menighedsweekend – Ingen gudstjeneste i kirken kl. 10.30 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 4 45 09.45 Legestue 
18.00 SJAK og netværksgrupper 

Ti 5   

On 6  10.00 Mand-dag                      10.30 Onsdagsdialogen/bøn                    
17.00 Familiegruppe                18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 7   

Fr 8   

Lø 9   

Sø 10  10.30 Gudstjeneste - Ruben Andersen-Hoel - Børnekirke 

Ma 11 46 09.45 Legestue 
18.00 FOKUS 

Ti 12   

On 13  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 14   

Fr 15   

Lø 16   

Sø 17  10.30 Nadvergudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke 
17.00 Vanløse madklub 

Ma 18 47 09.45 Legestue 
18.00 SJAK og netværksgrupper 

Ti 19   

On 20  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 21  18.00 Menighedsrådsmøde 

Fr 22  17.30 Sponsormiddag 

Lø 23   

Sø 24  10.30 Gudstjeneste – Mikael Wandt (Frikirkenet) - Børnekirke 

Ma 25 48 09.45 Legestue 
18.00 FOKUS 

Ti 26  14.00 Sangeftermiddag på Vejlands alle 123 

On 27  10.30 Onsdagsdialogen/bøn                        
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 28  10.00 Frivillig stab 

Fr 29   

Lø 30  Kl. 10 – 14: Julemarked  

   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 9     

Sø 1 48 1. sø i advent 
10.30 Nadvergudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen – Børnekirke og Kalas 
17.00 Vanløse Madklub 

Ma 2 49 09.45 Legestue 
18.00 SJAK og netværksgrupper 

Ti 3   

On 4  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
17.00 Familiegruppe                  18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 5  Rådssamling 

Fr 6   

Lø 7   

Sø 8  2. sø i advent   
10.30 Gudstjeneste – Gunni Bjørsted – Børnekirke  
19.00 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel 

Ma 9 50 09.45 Legestue 
18.00 FOKUS 

Ti 10   

On 11  10.00 Mand-dag                        10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 12   

Fr 13   

Lø 14   

Sø 15  3. sø i advent 
10.30 Nadvergudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 16 51 09.45 Legestue 
18.00 SJAK og netværksgrupper 

Ti 17   

On 18  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder - juleafslutning 

To 19   

Fr 20   

Lø 21   

Sø 22  4. sø i advent 
10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel – Børnekirke 

Ma 23 52  

Ti 24  Juleaften 
15.00 Julegudstjeneste – Kristian Bonde-Nielsen 

On 25  Juledag 
Ingen gudstjeneste 

To 26  2. juledag 
Ingen gudstjeneste 

Fr 27   

Lø 28   

Sø 29  10.30 Gudstjeneste – Ruben Andersen-Hoel 

Ma 30 1   

Ti 31   

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

http://www.vanlosefrikirke.dk/


8 
 

                     J A N U A R   2 0 2 0    
  

On 1 1 Nytårsdag 
Ingen gudstjeneste 

To 2   

Fr 3   

Lø 4   

Sø 5  10.30 Brunch-gudstjeneste – kirkens præster 

Ma 6 2 09.45 Legestue 
18.00 FOKUS 

Ti 7  18.00 Rådsmøde 

On 8  10.00 Mand-dag                        10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
17.00 Familiegruppe                  18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 9   

Fr 10  18.00 Julefrokost for frivillige 

Lø 11   

Sø 12  Evangelisk Alliance bedeuge. 
10.30 Gudstjeneste i Adventskirken, Sallingvej. Ingen gudstjeneste i Vanløse Frikirke 
19.00 Gudstjeneste i Vanløse Frikirke – Kristian Bonde-Nielsen 

Ma 13 3 09,45 Legestue 
18.00 SJAK og netværksgrupper 

Ti 14   

On 15  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 16   

Fr 17   

Lø 18   

Sø 19  10.30 Nadvergudstjeneste – Gunni Bjørsted – børnekirke 

Ma 20 4 09.45 Legestue 
18.00 FOKUS 

Ti 21   

On 22  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 23   

Fr 24  DDMs inspirationsdøgn 

Lø 25  DDMs inspirationsdøgn 

Sø 26  10.30 Gudstjeneste – Emma Jensen – børnekirke 
 

Ma 27 5 09,45 Legestue 
18.00 SJAK og netværksgrupper 

Ti 28   

On 29  10.30 Onsdagsdialogen/bøn 
18.30 Ulve- og spejdermøder 

To 30  10.00 Frivillig stab  

Fr 31   

   Se også kirkens hjemmeside: www.vanlosefrikirke.dk 

 

http://www.vanlosefrikirke.dk/
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Gæstetalere 

Søndag den 24. november prædiker Mikael Wandt Laursen i 

Vanløse Frikirke. Han er generalsekretær i Frikirkenet, som er en 

paraplyorganisation for frikirker i Danmark. I de seneste år har 

Mikael oplevet hvordan døre er blevet åbnet, så han har fået god 

kontakt til politikere, kulturpersonligheder og meningsdannere i 

vores land. Mikael vil udover at prædike også fortælle om 

Frikirkenets arbejde til denne gudstjeneste.  

I sommer havde Emma Jensen debut på prædikestolen. Hun er ca. 

halvvejs igennem teologistudiet og er i fritiden meget aktiv i 

Vanløse Frikirke som blandt andet lovsanger og netværksgruppe-

leder. Emma er god til at gøre det hun har studeret forståeligt for 

os andre. Søndag den 26. januar prædiker Emma igen i kirken. 

 

Sange omkring et flygel 
Velkommen hos Anne-Grete og Freddy tirsdag den 26. 

november kl. 14.00. Her vil vi synge kendte, såvel som mindre 

kendte, julesange og salmer. Efterfølgende er der kaffe/the og 

bagværk. Det foregår på Vejlands Alle 123, 2300 København S - der er gratis 

parkering langs vejen. Giv venligst besked, hvis du har lyst til at være med.  

Kærlig hilsen Anne-Grete og Freddy Juul Nielsen (26867504 og 22488144) 
 

Ekstra gudstjenester 

I september holdt vi for første gang en ekstra 

aftengudstjeneste. Vi ønsker at skabe et lidt 

anderledes gudstjenesterum på et tidspunkt 

der passer bedre for nogen af dem vi ikke ser 

så tit søndag formiddag. I de kommende 

måneder sker det søndag den 8. december 

kl. 19.00, hvor Ruben Andersen-Hoel 

prædiker – og søndag den 12. januar kl. 

19.00, hvor Kristian Bonde-Nielsen prædiker. Aftengudstjenesterne har samme 

temaer som formiddagsgudstjenesterne, men formen kommer til at variere. 
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Julemarked 
Lørdag den 30. november kl. 10.00-14.00 holder vi det 

årlige julemarked i Vanløse Frikirke. Her kan man købe 

juledekorationer, julepynt, småkager, julegodter og meget 

mere. Man er også velkommen til bare at dukke op for at 

hygge og støtte æbleskive-boden. Indtægterne fra 

julemarkedet går til vores internationale hjælpe- og 

missionsarbejde. Kom og vær med til en af årets hyggeligste dage i kirken, og tag 

familie og venner med. Der er brug for både ting der kan sælges, og mennesker som 

vil være med til at sælge dem på julemarkedet. Man kan også hjælpe med nogle af 

de mange praktiske ting, som skal klares i forbindelse med forberedelser og 

oprydning. Tal med Majbrit Schroller eller Lisbeth Mortensen, hvis du har mulighed 

for at give en hånd med til julemarkedet.  

 

Julens gudstjenester 

De fire søndage i advent synger vi naturligvis mange af de kende advents- og 

julesalmer og nyder at der er pyntet smukt op i kirken. Søndag den 15. december 

gør vi lidt ekstra ud af julestemningen, og Marianne Mørch står i spidsen for at 

skabe en julegudstjeneste med ekstra fokus på sang og musik. Vi tænker det som 

menighedens julefest, da mange er bortrejst i selve juledagene. 

Juleaftensdag den 24. december kl. 

15.00 er der naturligvis også 

gudstjeneste, hvor Mette Modler leder 

os igennem en stemningsfyldt stund. 

Kristian Bonde-Nielsen står for årets 

juleprædiken. 

Søndag den 29. december står Ruben 

Andersen-Hoel for en gudstjeneste, hvor 

der er fokus på at sige tak for det vi har 

at være taknemmelige for i 2019, ligesom  

vi tager tid til at bede for kirkens liv i 

2020. Velkommen til nytårsfejring. 
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Brunchgudstjeneste 

Den første søndag i januar holder vi igen brunchgudstjeneste. Det er hvert år en 

herlig formiddag, hvor store og små nyder at vi både kan synge, bede og spise 

sammen. Hele kirken fyldes denne dag med glade mennesker og godt humør.  

Vi ses til en skøn brunchgudstjeneste søndag den 5. januar kl. 10.30. 

 

Evangelisk Alliances bedeuge  
Hvert år i den anden uge af januar holdes Evangelisk Alliances 

bedeuge over hele verden. Kirker mødes på tværs af kirkesamfund 

for at bede sammen og fejre gudstjeneste sammen. Som tidligere år mødes vi med 

Adventskirken for at fejre gudstjeneste sammen med menigheden der. I år er det 

kirkens nye præst Camilla Diderichsen og Ruben Andersen-Hoel, som står for 

gudstjenesten. Det er søndag den 12. januar kl. 10.30 i Adventskirken, som ligger 

Sallingvej 90 i Vanløse. 

 

Frivilligfest 
Fredag den 10. januar kl. 18.00 er der en forsinket julefrokost for alle frivillige i 

Vanløse Frikirke. Det bliver en aften med god tid til at være sammen, hvor de mange 

frivillige får tid til at hygge sig, og blive forkælet med god mad. Ledelsen i 

menigheden vil sige de frivillige tak for indsatsen, og der bliver også tid til et 

inspirerende input om det at være frivillig i en kirke. 

 

Inspirationsdøgn 
Fra fredag den 24. januar til lørdag den 25. januar er der inspirationsdøgn for Det 

Danske Missionsforbund i Vanløse Frikirke. Temaet er Kulturen i kirken og kirken i 

kulturen. Blandt underviserne er blandt andet Mikael Wandt Laursen og Flemming 

Mølhede. Læs mere på de postkort som ligger i kirken og tilmeld dig på 

missionsforbundet.dk 
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Husk at sætte kryds i kalenderen ved: 
Menighedsweekend fra fredag den 1. november til søndag den 3. november 

Sponsormiddag fredag den 22. november kl. 17.30 

Mikael Wandt Laursen, Frikirkenet, prædiker søndag den 24. november kl. 10.30 

Sange omkring et flygel tirsdag den 26. november kl. 14.00 

Julemarked lørdag den 30. november kl. 10.00-14.00 

Julefest søndag den 15. december kl. 10.30 

Juleaftensgudstjeneste tirsdag den 24. december kl. 15.00 

Brunchgudstjeneste søndag den 5. januar kl. 10.30 

Frivilligfest fredag den 10. januar 

Evangelisk Alliances bedeuge, søndag den 12. januar kl. 10.30 i Adventskirken 

DDMs inspirationsdøgn fredag den 24. januar til lørdag den 25. januar 

Temaaften om udfordringer ved bibeloversættelse torsdag den 6. februar kl. 19.00 

Menighedens årsmøde søndag den 15. 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 
MobilePay: 347977 
 
Vanløse Frikirke er en del af Det 
Danske Missionsforbund –  
en frikirke i Danmark. 
Se evt. mere på 
www.missionsforbundet.dk 
 
Booking: 
Kontakt 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 
 
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 
 
 

 
 

              347977 

 


