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Grøndalslund Kirke

Nyt fra menighedsrådet
kirkegården, og personligt skal
jeg udtrykke en stor tak til alle
medarbejderne og menighedsrådet, der har hjulpet mig
gennem det første år som
formand.

En stor tak for det første år
som formand for menighedsrådet.
Om få dage skriver vi 2018 et
nyt år, med nye og spændende
muligheder, men også et nyt år,
der begynder med de opgaver,
som vi ikke fik fuldført eller
løst i det gamle år. Opgaverne
bliver ikke slettet ved, at vi
snart skal skrive et nyt årstal.
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Men vi har trods alt løst en del
opgaver, store såvel som små,
men opgaverne var ikke blevet
løst uden en dygtig medarbejdergruppe i kirken og på

Vi tog afsked med vor præst
Berit Weigand Berg, og vi fik
ansat Louise Marinus Kristensen som ny sognepræst. Vi
kunne også sige velkommen
til Kirkekoordinator Bettina
Bisted Pedersen og kirke- &
kulturmedarbejder Signe Bang
Hansen.
Sammen med mange andre
ændringer bliver Grøndalslund
kirke og kirkegård mere ”synlig” og aktiv på mange fronter,
og derfor skal der også lyde en
stor tak til de mange frivillige i
sognet, der i dagligdagen giver
en hjælpende hånd året rundt.
Gennem hele december
måned har vi fra sognegården
nyt det smukke juletræ, der
også kan ses fra Tårnvej, og
vi har udskiftet meget af den
udvendige belysning med led
lys også i parklamperne.

Sognegården har fået nye stole
og borde.
Der er blevet udlagt ny asfalt
på den store parkeringsplads,
og på kirkegården er der kommet en hel del nyt, bl.a. flishugger og ny el-transporter til
vore dygtige medarbejdere, der
året rundt i alt slags vejr passer
kirkegården og de mange
gravsteder.
De mange faste arrangementer, der afholdes i kirke og sognegård, har været afviklet til
stor glæde for de mange i
menigheden, der kommer til
et hyggeligt samvær i løbet af
ugen.
V i har netop haft konstituering i menighedsrådet, og der
var genvalg til næstformand
Karsten Kjøllund, kasserer
Jann Larsen. kontaktperson
Anette Munk, kirkeværge Ove
Sørensen og undertegnede
Aksel Mikkelsen som formand
for menighedsrådet.
De enkelte udvalg fortsætter
også uforandret i det nye år.

På vegne af menighedsrådet
og alle medarbejderne ønsker
jeg alle i Grøndalslund sogn.

en glædelig jul og et
lykkebringende nytår.
Datoer for offentlige menighedsrådsmøder:
31. januar
28. februar
21. marts
Aksel Mikkelsen

Gudstjenesteudvalg

Gudstjenesten om søndagen
er menighedens fælles fejring
af opstandelsesdagen, og det
er også menigheden, der inden
for de gældende retningslinjer
fastlægger, hvordan den skal
se ud. Menigheden forandrer
sig hele tiden, fordi folk flytter
til og fra sognet, eller fordi
nogle dør, og andre kommer
til. Derfor er det også vigtigt
med jævne mellemrum at se
på, om den måde vi fejrer
gudstjeneste på passer til
menigheden.
Det er efterhånden 8-9 år siden,
at højmessen ved Grøndalslund Kirke sidst blev revideret, og derfor tænker menighedsrådet, at det er ved at
være tid til at se på gudstjenestelivet ved kirken.

Derfor nedsatte menighedsrådet ved det konstituerende
møde 28. november 2017 et
gudstjenesteudvalg, som skal
arbejde med gudstjenesten
og komme med inspiration til
gudstjenestelivet og arbejdet
med nye liturgier, salmer og
gudstjenesteformer, og måske
på sigt et forslag til en ny
højmesseliturgi.
Er du interesseret i at høre
mere om arbejdet eller være
med til det så kontakt formanden for udvalget eller en af
præsterne.
Udvalget består af: Janne Christiansen (menighedsrådet),
Martin Holt Jensen (sognepræst) og Louise Marinus
Kirstensen (sognepræst).
Der er åbent for supplering
med frivillige.

Temadag om gudstjenesten
Lørdag den 27. januar
I anledning af oprettelsen
af det nye liturgiudvalg vil vi
gerne høre dig, hvad du synes
er en god gudstjeneste, og
om hvordan vi sammen kan
skabe et godt gudstjenesteliv i
Grøndalslund Kirke.

13.45 Kaffe
14.00 Workshop 2
Gudstjenesten her 		
hos os
14.45 Afrunding
15.00 Afslutningsgudstjeneste i kirken

Programmet vil være som
følger:
12.00 Andagt i kirken
12.15 Frokost
13.00 Workshop 1
Hvad er en god 		
gudstjeneste?

Af hensyn til forplejning må
du gerne melde dig til på kirkekontoret senest onsdag den
21. januar på tlf.: 36 70 74 00
eller groendalslund.sogn@
km.dk

Alle er velkomne.
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Ny hjemmeside og nyt kommunikationsudvalg
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1.søndag i Advent gik Grøndalslund Kirkes
nye hjemmeside i luften. Vi har længe haft
et ønske om en mere moderne hjemmeside,
der gør det let for mennesker i sognet og
andre interesserede at finde information om
Grøndalslund Kirkes gudstjenester og aktiviteter. Det skal også være let at finde svar på, hvad man
skal gøre ved dåb, vielse, begravelse og andre af livets
store begivenheder. Samtidig vil vi gerne udbrede kendskabet til vores smukke kirkegård, der foruden at yde en
service ved bisættelser og begravelser, også er et dejligt
grønt åndehul midt i byens travlhed.
Du kan se den nye hjemmeside på www.groendalslundkirke.dk
Ansvaret for den nye hjemmeside vil fremover ligge
hos kommunikationsudvalget, som menighedsrådet
nedsatte på deres konstituerende møde i november.
Det er udvalgets opgave at sørge for, at der kommunikeres til hele sognet gennem forskellige kanaler.
Kommunikationsudvalget har også ansvaret for kirkebladet, kirkesiden i Lokal Nyt og kirkens Facebookside.
Dette arbejde skal sikre, at Grøndalslund Kirke fortsat
er synlig og til stede i folks bevidsthed, så vi understøtter kirkens målsætning om, at evangeliet om Jesus
Kristus som hele verdens frelser skal være vedkommende i vores hverdag.
Udvalget består af: Caroline Hansgaard (menighedsrådet), Louise Marinus Kirstensen (sognepræst), Lars
Risager (kirkegårdskontoret) Ellen Jensen (frivillig) og
Signe Bang Hansen (kirke- og kulturmedarbejder).
Udvalget kan kontaktes via Signe på email: groendalslund.kirke@outlook.dk eller tlf.: 29 12 66 16

Kirke for børn

Spaghettigudstjenester

Børn er altid velkomne i
kirken, både fordi Jesus har
sagt det, og fordi vi i Grøndalslund Kirke synes, at børn
er søde, sjove og dejlige. De
er også mere end velkomne
til gudstjenesterne kl. 10 om
søndagen.
Det er en god tradition at lære
sine børn at gå i kirke. Men
det, som voksne synes er godt,
synes børn ikke nødvendigvis
altid er det, derfor kan man
altid låne lidt bøger eller legesager i kirken, så tiden kan gå
lidt hurtigere.
Man må også gerne gå lidt
ud af kirkerummet. Vi har et
værelse fyldt med legesager,
og der er en højtaler, så man
stadig kan høre, hvad der sker
i kirken.

Vi laver også nogle gudstjenester mest for børn (og
deres forældre). Vi kalder dem
spaghettigudstjenester, og de
ligger altid den første onsdag i
måneden kl. 17.30. Her holder
vi en kort gudstjeneste i kirken, bagefter går vi sammen
ind i sognegården og spiser,
måske ikke lige spaghetti, men
så noget andet lækkert.
Det er gratis at deltage, og
man skal ikke melde sig til.
Datoer for spaghettigudstjenester er:
OBS: der er ikke spaghettigudstjeneste i januar
7. februar
7. marts
4. april

Legestue for de 3-6 årige

Hver mandag fra kl. 10-13 er
der legestue i sognegården for
en gruppe 3-6 årige, deres forældre og søskende. Gruppen
mødes om leg og samvær, og
der er næsten altid en kreativ
aktivitet. Der er adgang til
køkken med te og kaffe. I sognegården er der legetøj og mulighed for at spise medbragte
madpakker. Legestuen drives
af forældrene, derfor giver alle
en hånd med de forskellige
arbejdsopgaver. Da vi ønsker
et godt fællesskab, hvor børn
og forældre lærer hinanden at
kende, kræver det medlemskab at komme i gruppen.
Kontakt: Signe på 29 12 66 16
I december har legestuen lavet
kreative perleophæng, som
pynter ude og inde.

Grøndalslundkoret

Babysalmesang

Grøndalslundkoret er et
blandet voksenkor, tilknyttet
kirken. Koret øver tirsdag
aften kl. 18:30-22 i sognegården. Koret giver en julekoncert og en sommerkoncert
og medvirker et par gange
om året ved gudstjenesten.
Desuden optræder koret også
på plejehjem mm.
Har du lyst til at være med,
så skal du være velkommen.

Den musik, som barnet hører
i det første år, bliver ikke
glemt. Det betyder, at de melodier, der så at sige synges ind
med modermælken, vil ligge
gemt i barnets erindringer
som noget trygt og godt.

Babysalmesang
Babysalmesang er en rolig
stund, hvor vi gennem sang,
bevægelser, gestik, berøring,
sanglege og salmer stimulerer
babyernes sanser. Stunden
er for de helt små børn (2-10
mdr.) og deres forældre.
De voksne synger, mens
børnene aktivt lytter med i det
rum musikken, bevægelserne
og ordene skaber. Salmer er
poesi, der kan synges ind i
børns øre og sind, allerede fra
barnet er få måneder gammelt. Gennem sangen smelter
den kristne grundfortælling
sammen med det musikalske
udtryk.

Holdet mødes onsdag fra kl.
10-10.45 i kirkerummet, hvor
sangpædagog Marie Vestergaard Lauritsen vil sørge for
programmet. Efterfølgende
er der mulighed for at hygge
sammen over en kop kaffe i
sognegården.Barnevogne kan
parkeres under halvtaget ved
kirkens indgang. Et forløb er
på 10 gange, men det er muligt at melde sig til og deltage
også undervejs i et forløb.
Der er en deltagerbetaling på
200 kroner, som betales ved
tilmelding. Tilmelding sker til
kirkekontoret på 36 70 74 00.
Marie Lauritsen
kan kontaktes på
26 44 41 58.

Onsdagscafé

Onsdagscaféen holder åbent
onsdage i ulige uger fra kl.
10-12 i sognegården. Det er
stedet, hvor man kan hygge
med andre, nyde en kop kaffe
og en bid brød.
Nogle gange spiller vi spil, og
andre gange er der et lille oplæg. Du kan finde programmet
for oplæggene på hjemmesiden
eller på kirkekontoret.
Oplægget kan omhandle alt
fra anderledes oplevelser til
særlige interesser. Alle har en
historie at fortælle. Har du lyst
til at dele din historie, så kontakt kirke- og kulturmedarbejder Signe på 29 12 66 16.
Alle er velkomne i Onsdagscafeen.
Menighedsplejen
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Frokostandagt

Matiné

I en travl hverdag fyldt med
alle mulige og umulige gøremål kan det nogle gange
være en befrielse at komme
til et sted, hvor der er rum
til eftertænksomhed, stilhed,
sang og samvær. Derfor har
vi andagter i Grøndalslund
Kirke. Vi læser for tiden fra
Apostlenes Gerninger, sådan
som de bliver fortalt i Den nye
Aftale: Det nye Testamente
på nudansk. Efter andagten
vil der være en let frokost i
sognegården. Alle er meget
velkomne til at deltage – både
i andagten og i frokosten.
Der er ingen tilmelding, vi
deles blot om den mad, der er.

sidder bag flyglet og vælger de
første sange. Derefter har man
mulighed for selv at komme
med ønsker.

Datoer for andagter:
17. januar
21. februar
21. marts
18. april

Matiné
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Matiné er for alle sang- og
musikglade. Vi synger fællessang fra Højskolesangbogen
og oplever året gennem de
mange smukke årstidssange.
Det er kirkens organist, som

Julen i Grøndalslund

Efter at vi har sunget os varme, diverterer organisten med
et stykke musik eller to, inden
vi tager en velfortjent pause,
hvor vi får styr på verdenssituationen over en kop kaffe og
en ostemad.
Vi mødes den første fredag i
måneden fra kl. 11- 12.30.
Datoerne for Matinéer:
OBS: der er ikke Matiné i
januar
2. februar
2. marts
6. april

Juleaften
Søndag 24. december
Kl. 10.30:
Salmesangsgudstjeneste v. Louise
Marinus Kristensen
Denne gudstjeneste er særlig
god for den, der godt kan lide
de smukke, gamle julesalmer
som kan være lidt svære at
synge rundt om træet. Det er
en stemningsfuld formiddagsgudstjeneste, hvor man kan
få en rolig stund, inden det
går løs med madlavning og
julefejring om aftenen.
Kl. 12 og kl. 14:
Familiejulegudstjeneste v. Martin
Holt Jensen

Julen skulle efter sigende være
børnenes fest. Der er vist også
en enkelt voksen hist og her,
der sætter pris på denne dag.
I Grøndalslund Kirke vil vi i
hvert fald gerne gøre vores til,
at julegudstjenesten bliver
en sand fest for børnene i alle
aldre.
Alle er meget velkomne – uanset alder.
Kl. 15.30:
Julegudstjeneste v. Louise Marinus
Kristensen
En smuk og klassisk julegudstjeneste – ganske enkelt. Med
levende lys på kirkegården og
trompetspil til salmesangen.

Julen i Grøndalslund
Juledag
Mandag den 25. december
kl. 10
Kristi fødselsdag – selve
dagen, hvor julen begynder og
som traditionelt varer frem til
Helligtrekonger.
Der er festgudstjeneste med
julepyntet kirke og trompetmusik, dejlige julesalmer og
glæde og forventning over, at
Jesusbarnet blev født den nat
for så mange år siden.
Den evige frelser, der bandt
sig til os, så vi i slægt efter
slægt kan fejre, at alle mennesker er værdifulde, og at selv
det mindste og ringeste bærer
på Gud i sig.
2. Juledag, tangogudstjeneste
Tirsdag den 26. december
kl. 16
2. juledag er også Sankt Stefans Dag til minde om den
første kristne, som blev dræbt
på grund af sin kærlighed til
Kristus. Stefanus var fyldt med
passion og kærlighed og viste,
hvordan kristendommen netop ikke var kendetegnet ved

vold, men mødte sin bødler
med tilgivelse.
Vi mindes Stefanus med
tangoens lidenskab. En musik,
der rummer alle de følelser,
som er forbundet med at høre
sammen med andre, både
elskeren, partneren, barnet,
vennen og Gud. Selvfølgelig
skal vi også synge flere af
julens salmer sammen.
Nytårsaften
Søndag den 31. december kl. 15
På årets sidste dag, som også
er 7. Juledag, holder vi fest for
kirken som en del af verden
og årets gang. Vi mødes til
gudstjeneste i kirken kl. 15.
Bagefter går vi ind i sognegården og ønsker hinanden et
godt og velsignet nytår med
lidt godt til ganen, inden vi
tager videre.
Gudstjeneste Nytårsdag.
Mandag den 1. januar kl. 16
Det nye år tager sin begyndelse. Og så på en mandag.
Det gamle år lægges bag os,
og vi begynder på en frisk. Se
blot på alle nytårsforsætterne.
Gode intentioner om at være
en ny og forbedret udgave af

sig selv. Nytårsdag er en skæringsdato, en ny begyndelse.
I kirken hænger dette nøje
sammen med Kristus, med
tilgivelsen og forsoningen.
I den ånd vil der undervejs i
gudstjenesten, mellem prædiken og nadver, afholdes fælles
skriftemål og tilsigelse af syndernes forladelse.
På den vis kan vi gå ind i det
nye år som frie og elskede
mennesker, med alle muligheder for at gøre det bedste

for hinanden. Vi kan for alvor
starte på en frisk og se verden
i et nyt lys.
Nytårskoncert
Søndag den 28. januar kl. 15
“3xDreisig” + gæst! Festlig
koncert med de 2 sopraner,
søstrene Inge og Elsebeth
Dreisig, akkompagneret af
deres grandfætter organist/
pianist Flemming Dreisig &
trompetist Lars Ole Schmidt.
Musik af bl.a. Händel, Offenbach og Lehár.
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Kyndelmisse

Fastelavn

Sogneindsamling

Søndag den 11. februar kl. 14.
Prinsesser, trolde, marsmænd
og andre besynderlige væsner
og udklædte børn er velkomne
til fastelavnsfejring i kirken.
Vinteren slår knuder. I februar, hvor kalenderen siger, at
det snart bliver forår, kan det
nogle gange synes, som om
den bliver ekstra streng og
kold, men Kyndelmisse bebuder alligevel lysere tider og er
en dag med velsignelser.
I katolsk tid var Kyndelmisse
eller Lysmesse, nemlig en
gudstjeneste, hvor kirkelysene
for det næste år blev indviet
i kirken. Den slags bruger vi
ikke længere i folkekirken,
men vi vil stadigvæk gerne fejre, at lyset er ved at få magten
igen. Det gør vi ved højmessen søndag den 4. februar.
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Som en ekstra velsignelse byder
kirken på kyndelmissepandekager efter højmessen. Det var
nemlig også en tradition, at
man i tiden op til fasten brugte
det sidste hvide mel på lækre
sager som for eksempel fastelavnsboller og pandekager.

Her vil vi begynde med en
kort gudstjeneste om fastelavn for derefter at gå ud og
slå katten af de tønder, som
FDF’erne har hængt op for
os. Der er tre tønder; en til de
små børn, en til de store børn
og så selvfølgelig også en til de
voksne.
Der er fine præmier til både
kattekonger og –dronninger.
Efter tøndeslagningen går vi
ind i sognegården til fastelavnsboller og varm kakao.
Enhver er velkommen – kom
gerne udklædt!

Giv en hånd til verdens fattige.
Søndag den 11. marts er der
sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp.
Også i år deltager vi fra Grøndalslund Kirkes side, så vi
sammen kan sætte en stopper
for sult, fattigdom og nød.
I Grøndalslund kan du hente
dine indsamlingsmaterialer på
kirkekontoret, og når du har
gået din rute, vil der være lidt
at spise i sognegården, som
tak for indsatsen.
Du kan melde dig som
indsamler på Folkekirkens
Nødhjælps hjemmeside:
www.noedhjaelp.dk

Månedens salme
Salmesangen er en vigtig del
af den danske gudstjeneste.
Det er skønt og sundt at synge
sammen, og det forunderlige
er, at under fællessang begynder hjerterne at slå i samme
takt. Sang er altså med til at
understrege og styrke fællesskabet.
Derfor har menighedsrådet
ved Grøndalslund Kirke besluttet, at i hver måned skal én
bestemt salme synges ved alle
månedens højmesser.
Det bliver salmen efter nadveren, hvor vi kan styrke
fællessangen og kendskabet
til salmer både i og udenfor
salmebogen.
Syng frejdigt med på månedens salme og alle de øvrige,
og kom gerne med forslag til
salmer, vi skal have på som
månedens salme.

Indsamling

Indsamling til fordel for
Brødremenighedens Danske Mission
Brødremenighedens Danske
Mission (BDM) er Brødremenighedens danske missionsog nødhjælpsarbejde. Allerede
før kirkens grundlæggelse
i 1772 i Christiansfeld, har
Brødremenigheden drevet et
omfattende missionsarbejde,
blandt andet på Grønland og
i tidligere Dansk Vestindien.
I dag handler arbejdet mindre
om udbredelse af den kristne
tro og mere om menighedsopbyggelse, sundhed og diakoni
blandt nogle af verdens mest
udsatte befolkningsgrupper.

I Ramallah nord for Jerusalem
ligger Brødrekirkens rehabiliteringscenter Star Mountain,
som arbejder blandt palæstinensere, specielt børn og unge
med psykiske lidelser.
BDM har i mange år støttet
arbejdet, og projektets formål
er primært kapacitetsopbygning og træning af børn og
unge og deres familier, som
lider af psykiske sygdomme.
Det er det arbejde, vi vil samle
ind til fra 2. januar – 31.
august 2018, både ved kollekter i kirken og ved særlige
arrangementer.

Sorggruppe

Minikonfirmand

Fra marts 2018 opstartes
sorggruppe. Gruppen ledes
af præst Anne Gadsbøll fra
Hendriksholm Kirke og præst
Louise Marinus Kristensen fra
Grøndalslund Kirke.

Minikonfirmand er et tilbud
til børn i 3.klasse. Alle er
velkomne, man behøver ikke
at være døbt eller være kristen
for at gå til minikonfirmand.
Til minikonfirmand skal vi
lege, synge, høre historier,
tegne, opleve og sammen
blive klogere på, hvad kirke
og kristendom er for noget.
Vi skal undre os, stille spørgsmål, tale sammen og undersøge kirken fra top til tå.
Hver gang synger vi, hører en
historie og får en lille forfriskning. Kirke- & kulturmedarbejder, Signe står for forløbet,
men præsterne medvirker ved
flere lejligheder. Det er gratis
at gå til minikonfirmand.
Minikonfirmand ligger torsdag
kl. 14:15-16:15. Første gang
den 1. marts.

Sorggruppen henvender sig til
dig, der har mistet en ægtefælle/partner inden for de sidste
år, og som savner et sted at
dele dine sorger og bekymringer og alt det, der tynger efter
et dødsfald. Det er vigtigt for
os, at sorggruppen skal være
et trygt og omsorgsfuldt sted,
hvor vi støtter og lytter til
hinanden. Alle samtaler sker
under tavshedspligt.
Forløbet henvender sig til alle,
som bor i Rødovre uafhængigt
af hvilken kirke, man tilhører.
Det strækker sig over 6 eftermiddage af 2 timer hver
anden uge. Der er plads til 6
personer i gruppen.
Hvis du mener, det er noget
for dig, eller en der står dig
nær, så kontakt Anne på 23
82 22 77/ aga@km.dk eller
Louise på 21 20 33 52/ slk@
km.dk

Kontakt Signe på groendalslund.kirke@outlook.dk
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Studiekredse
oprindeligt er skrevet til børn.
Men man skal ikke tage fejl.
Bag ved de let genkendelige
billeder og letforståelige tekster gemmer sig en veludviklet
teologi. Men Ingemann er
også mere end børnesalmerne.
Han var romandigter, historiefortæller, kateket og en ivrig
brevskriver. Blandt hans
nærmeste venner var både
Grundtvig, H. C. Andersen og
St. St. Blicher.
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Studiekreds om B. S.
Ingemann v. Louise
Marinus Kristensen
Ingemann var ikke selv teolog,
men præstesøn, og fik så at
sige evangeliet ind med modermælken. Han hentede sin
inspiration i det nære og let
genkendelige. I sneglen med
hus på ryg, og barnet der lå på
puden, i skaberværket og den
oplevede kærlighed.

Måske er det denne genkendelighed og gennemskuelighed,
der gør, at så mange af hans
salmer stadig lever videre den
dag i dag, og at flere af dem
hører til blandt den lille håndfuld salmer også ikke kirkevante danskere kender til.
Ingemann anses ofte for at
være en lidt naiv salmedigter,
hvilket vel nok skyldes, at hans
mest kendte og elskede salmer

Vi skal i studiekredsen stifte
bekendtskab med nogle af
både de kendte og nogle af de
nu næsten glemte skrifter fra
Ingemanns hånd, samt lære
lidt om manden bag.
Første gang er torsdag den 8.
februar 2018 kl. 14 i sognegården, og derefter den 2. torsdag
i måneden.
Tekster vil være tilgængelige
på kirkekontoret fra d. 1.
februar.
Bibelstudiekreds om
Johannesevangeliet v.
Martin Holt Jensen
Johannesevangeliet er det nyeste evangelium, men det
er også et af de evangelier,

som har haft den største indflydelse på, hvordan vi tænker
kirke. Evangelisten har haft
nogle helt andre mål med sin
fortælling, og derfor møder vi
en særlig struktur, teologi og
fortælleform i Johannesevangeliet end i de tre synoptiske
evangelier.
I studiekredsen om Johannesevangeliet læser vi til hver
gang 1-2 kapitler, og så mødes
vi for at høste ”læsefrugter”.
Alle ser lidt forskelligt på verden og derfor også på det, de
læser, og i studiekredsen ser vi
det som en stor gave at kunne
dele ud af betragtninger til
hinanden, så vi får udvidet
vores forståelse for evangeliet,
for vores tro og tvivl og for
vores forståelse af hinanden.
Martin leder studiekredsen og
forbereder til hver gang noget
om baggrunden, bibel- og
kirkehistorien for det, vi læser.
Vi mødes 4. torsdag i måneden kl. 14-16.

Nyt fra kirkegården
Efteråret er gået sin vante
gang med smukke efterårsfarver og bunker af nedfaldne
blade. Sommerens blomster er
igen udskiftet med gran, som
pynter på kunstfærdig vis.
Det er tydeligt, at medarbejderne har nydt at være kreative, og glæden er stor, når
gravstedsejere bliver glade for
gravstedernes nye grønne
vinterdragt. Tak for det, det
er altid rart, når ens arbejdet
bliver påskønnet.
Nu skulle man tro, at der
umiddelbart ikke er mere at
gøre på kirkegården, før det
igen bliver forår, andet end
at søge vinterhi, gå i dvale og
afvente forårets komme.
Men nej, det er nu, vi har
tiden til større vedligeholdelsesopgaver, og der er meget
at gå i gang med.

plantningen langs den store
parkeringsplads, som står for
tur. Beplantningen i skellet
langs Nørregårdsvej vil også
blive prioriteret.

På kirkegården har store
beplantninger set bedre tider.
Der skal ryddes, og der skal
plantes nyt. På denne måde
sikres, at kirkegården forbliver
smuk også ude i fremtiden.
Denne vinter er det især be-

Asfaltbelægningen trænger
generelt til nyt slidlag. Det er
en meget stor og bekostelig
opgave, som betyder, at det er
nødvendigt at dele opgaven i
etaper.
Men i hvert fald er det godt,

at vi nu er startet på asfaltarbejdet og har fået ny asfalt
på den store parkeringsplads.
Også den lille parkeringsplads
ved kirkegårdskontoret har
fået nyt slidlag.
I kirkegårdsparken er der løbende blevet henlagt grøntaffald og bunkevis af grene.
Forhåbentlig vil det lykkedes
at udføre en gennemgribende
oprydning.

Herudover trænger stierne
også til at blive stabiliseret
og gjort farbare. Planen er
at udlægge jernbaneskærver,
der efterfølgende dækkes af
et blødt lag trædevenligt flis.
Arbejdet opstartes i år og
forventes udført henover de
kommende vintre.
Grøndalslund Kirke og kirkegården har længe været en del
af ”Grøn Kirke” med klima
og miljø på dagsordenen. Som
grøn kirke er det derfor vigtigt
at vælge miljørigtige løsninger.
Da kirkegården således stod
for at skulle investere i en ny
mandskabsvogn, faldt det naturligt at indkøbe en miljøvenlig ClubCar med litium batteri
og solcelletag. På kirkegården
blev mandskabsvognen indviet og beundret på behørig
vis med pizza og sprudlende
læskedrik.
Sidst men ikke mindst har
menighedsrådet foranlediget
opsætning af et smukt juletræ
ved sognegården, der lyser op
i de mørke vintermåneder. Jeg
håber, det vil glæde mange
julehjerter.
Tina Albrechtsen
Kirkegårdsleder
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Påsken i Grøndalslund
Der gik ikke lang tid førend
de første kristne menigheder
begyndte at fejre påske. Påsken er og bliver den vigtigste
kristne fest, også selvom julen
overgår den i popularitet.
Påske kommer af det hebraiske ord peshach, som betyder
”forbigang”. Det var festen
til minde om den 10. plage,
hvor dødsenglen gik forbi
israelitternes døre, som de
havde malet med blodet fra
offerlammet, og i stedet gik
til egypternes hjem og dræbte
alle deres førstefødte drenge.
Selvom påsken oprindelig
er en jødisk fest, så er det i
den grad blevet en kristen
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også. Og mange af temaerne fra den jødiske påske går
igen, ikke mindst fordi vores
påskeuge udspiller sig i lyset
af den påskefejring for næsten
2.000 år siden, som efterlod
verden og menneskers liv helt
forandret.
Palmesøndag
Det er næsten påske, altså
jødernes påske, og Jesus
rejser med sine disciple op til
Jerusalem, for det er stedet,
hvor man fejrer påske. Der er
mange mennesker i byen, og
det ved Jesus godt, og han ved
også godt, hvad der skal ske.
Det har han også fortalt sine
disciple, de husker bare ikke

så godt, så de har glemt det.
Men påske, det glæder de sig
til at fejre.
Det er altid noget særligt at
ankomme til påskefejringen
i Jerusalem, især når Jesus er
med. Han er fuld af skøre
indfald og beder derfor sine
disciple om at hente et æsel og
dets føl, som han kan ride ind
i byen på.
Det er mærkeligt, men han vil
gerne vende det hele lidt på
hovedet, for inde i Jerusalem
venter de på en konge, og
sådan en rider jo på en flot og
fyrig hingst. Men det er ikke
sådan en konge, Jesus skal
være.

Folket i Jerusalem er ligeglade,
de hylder ham, lægger deres
kapper foran ham og vifter
med palmegrene, som de har
brækket af træerne. Det er
et festlig og mageløst syn, et
klimaks som næsten ikke kan
bære til det indhold, de lægger
i det, og de næste dage viser
da også, at det kan det slet
ikke. I kirken fejre vi Palmesøndag som optakt til påsken.
Hvornår: Palmesøndag den
25. marts kl. 10
Hvor: I kirken
Skærtorsdag
Det er blevet rigtig påske,
altså for jøderne, og Jesus vil

Påsken i Grøndalslund
sammen med sine disciple
mindes udfrielsen af Egypten,
dengang dødsenglen gik forbi.
De samles og spiser sammen,
blandt andet brødet og vinen.
De er tyngede af de seneste
dages begivenheder, hvor folk
i byen er blevet meget vrede
på Jesus. En af disciplene
har endda indgået en aftale
med ypperstepræsterne om
at udlevere Jesus. Men mens
stemningen stadigvæk er god,
vasker Jesus disciplenes fødder
rene, og under måltidet indstifter han nadveren, for at de
kan blive ved med at mindes
ham.
Gudstjenesten er meget anderledes denne dag. Den begynder klokken 17 inde i kirken,
og første del af den er magen
til almindelige gudstjenester.
Men efter prædikenen flytter
vi gudstjenesten fra kirkerummet til sognegården.
Vi tager brødet og vinen
til nadveren med. Samtidig
pakkes alteret ned, så det står
tomt og sort til langfredag.
I sognegården fortsætter
gudstjenesten. Men når vi har

modtaget nadverens brød,
spiser vi ikke kun det, men et
helt påskemåltid sammen.
Når vi er færdige med at spise,
modtager vi nadverens vin, og
derefter afsluttes gudstjenesten som enhver anden med
velsignelse og udgangsbøn.
Efter gudstjenesten er der
dessert og kaffe, også i sognegården.
Alle er MEGET velkomne til
denne særlige gudstjeneste.
Det er gratis at deltage, men
du/I må meget gerne melde
til, så vi ved, hvor meget mad
vi skal lave.
Hvornår: Skærtorsdag den
29. marts kl. 17
Hvor: Vi begynder i kirken
Tilmelding: Af hensyn til
maden vil vi gerne bede om
tilmelding til kirkekontoret
på telefon 36 70 74 00 senest
torsdag den 22. marts.
Pris: Det er gratis at deltage
Indsamling: Der vil være
mulighed for at støtte vores
indsamlingsprojekt, som er
Brødremenighedens Danske
Mission.

Langfredag
Dødsenglen er i sandhed på
spil denne dag og lurer hele
tiden lige bagved. Vi mindes,
hvordan Jesus led og døde på
korset for vore synder med en
gudstjeneste uden prædiken,
men hvor vi lader beretningen
om hans lidelse stå for sig selv
i læsninger, salmer og musik.
Langfredag er lang, og det er
kirkens allerhelligste dag. Det
er, en dag, hvor intet er som
det plejer i kirken: der er ingen
pynt, intet altersølv, ingen
levende lys, og på alteret ligger
der en sort dug. Vi sørger, for
vores Gud lider og dør for os.

De levende lys på alteret er
altid symbolet på den levende
Guds nærvær i gudstjenesten,
men netop langfredag råber vi
med Kristus: ”Min Gud, min
Gud! Hvorfor har du forladt
mig?” Og svaret kommer til os
i et svagt ekko, for vi kender
historien, vi ved, hvordan det
hele ender, og derfor slutter vi
også af med at tænde lysene
på alteret og i bænkerækkerne,
og går stille ud af kirken, med
påskemorgens håb lysende
imod os.
Hvornår: Langfredag den 30.
marts kl. 10
Hvor: I kirken
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Påsken i Grøndalslund

Påskemorgen
Herren er opstanden! Ja,
han er sandelig opstanden,
halleluja!
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Sådan lød det påskemorgen. Kvinderne ved graven
hviskede det først til hinanden
frygtsomt, og uforstående, ja
faktisk så frygtsomt at de ikke
sagde noget til nogen. Senere
fortalte de det forsigtigt til
disciplene og efterhånden lød
det mere og mere sejrrigt og
jublende.
Budskabet om den tomme

grav møder os stadig med undren og tvivl, men også med
jubel og glæde, for opstandelsesbudskabet kan ikke forklares, det kan kun forkyndes og
blive gemt i vore hjerter til tro
og tvivl.
Det er budskabet om, hvordan døden ikke længere er
død, men at den har mistet
sin brod. Ja, dødsenglen endte
med at gå forbi, og aldrig mere
skal den vandre igen, for vi
er for altid udfriet fra dødens
herredømme.

Gudstjenesten påskemorgen
begynder uden for kirken.
Alteret har stået tomt siden
skærtorsdag. Det hele skal nu
ind igen som et symbol på det
liv, der vender tilbage. Når alt
er på plads, fejrer vi årets mest
betydningsfulde gudstjeneste:
en rigtig festgudstjeneste med
basunspil til salmerne.
Hvornår: Påskedag den
1. april kl. 10
Hvor: Vi begynder i våbenhuset

2. Påskedag
Rygtet gik hurtigt. Han er opstanden! Men der var endnu
ingen, som havde set ham,
så hvordan kunne man vide,
at det var sandt, og ikke bare
tanker opstået i forstyrrede
kvindehjerner?
Netop de spørgsmål fylder
hos både de to disciple, som
er på vandring til nabobyen
Emmaus, og hos den dybt
ulykkelige Maria Magdalene,
som fyldt af sorg går omkring
i den have, hvor Jesus var
blevet begravet.

Påsken i Grøndalslund
Men spørgsmålene får et svar,
for både de to disciple og Maria Magdalene møder den opstandne mester i live igen, og
deres liv er for altid forandret,
og de må skynde sig at vende
tilbage til livet og fortælle om
deres møde. Det er budskabet
2. påskedag og alle de andre
påskedage frem til pinse, at
Herren er opstanden, og vi får
lov til at møde ham.

Påsken har traditionelt været
der, hvor man døbte årets
dåbskandidater, derfor vil vi
ved gudstjenesten 2. påskedag
døbe de konfirmander, som
endnu ikke er døbt. Efter gudstjenesten er der en reception
i sognegården, hvor alle er
velkomne til at ønske
de unge mennesker tillykke
med deres dåb og samtidig få
noget at spise.

Ved gudstjenesten medvirker
en jazzsaxofonist, som lader
os møde påskens budskab
med anderledes toner og fraseringer, fordi påsken netop
også handler om det skæve og
anderledes.

Hvornår: 2. Påskedag den
2. april kl. 11
Hvor: I kirken

Vil du være frivillig?

Kunne du tænke dig at være del af et arbejdsfællesskab, og vil du
gerne deltage noget mere i det, der foregår i kirken?
Vil du fx være med til:
• at stå for det praktiske omkring spaghettigudstjenesterne?
• at dele kirkebladet ud?
• bage en kage til Sct. Hans?
• eller synes du at kirken mangler et arrangement, og har du lyst
til at stå for det?
Vi har brug for frivillige i kirkens arbejde – vi har brug for dig.
Måske kommer du allerede i kirken og kunne godt tænke dig at
deltage noget mere.
Måske er dit kendskab til kirken ikke så stort, men du vil gerne
vide lidt mere om, hvad der foregår i kirken.
Hvis du er interesseret så kontakt kirkens kontor.
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Kirkekalender - (se endvidere gudstjenestelisten på side 18-19)
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JANUAR

Onsdag den 17. kl. 10
Onsdagscafé

Lørdag den 27. kl. 12
Temadag om gudstjenesten

Onsdag den 31. kl. kl. 18
Offentligt menighedsrådsmøde

Torsdag den 8. kl. 14
Studiekreds v. Louise
Marinus Kristensen

Onsdag den 17. kl. 11.30
Frokostandagt

Søndag den 28. kl. 15
Nytårskoncert

FEBRUAR

Onsdag den 14. kl. 10
Onsdagscafé

Torsdag den 25. kl. 14
Studiekreds v. Martin
Holt Jensen

Onsdag den 31. kl. 10
Onsdagscafé

Fredag den 2. kl. 11
Matiné
Onsdag den 7. kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 21. kl. 11.30
Frokostandagt

Kirkekalender - (se endvidere gudstjenestelisten på side 18-19)
Torsdag den 22. kl. 14
Studiekreds v. Martin
Holt Jensen
Onsdag den 28. kl. 10
Onsdagscafé
Onsdag den 28. kl. 18
Offentligt menighedsrådsmøde

MARTS

Fredag den 2. kl. 11
Matiné
Onsdag den 7. kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 14. kl. 10
Onsdagscafé
Onsdag den 21. kl. 11.30
Frokostandagt
Onsdag den 21. kl. kl. 18
Offentligt menighedsrådsmøde
Torsdag den 22. kl. 14
Studiekreds v. Martin
Holt Jensen
Onsdag den 28. kl. 10
Onsdagscafé

Torsdag den 8. kl. 14
Studiekreds v. Louise
Marinus Kristensen
17

Gudstjenester

JANUAR

Mandag den 1. kl. 16
Nytårsdag
Louise Marinus Kristensen
Søndag den 7. kl. 10
1. s. e. Helligtrekonger
Louise Marinus Kristensen
Søndag den 14. kl. 10
2. s. e. Helligtrekonger
Martin Holt Jensen
Onsdag den 17. kl. 11.30
Frokostandagt
Søndag den 21. kl. 10
Sidste s. e. Helligtrekonger
Louise Marinus Kristensen
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Lørdag den 27. kl. 11
Lørdagsdåb
Martin Holt Jensen

Søndag den 11. kl. 14
Fastelavnsgudstjeneste for børn
Martin Holt Jensen

Søndag den 28. kl. 10
Søndag Septuagesima
Martin Holt Jensen

Søndag den 18. kl. 10
1. søndag i fasten
Martin Holt Jensen

FEBRUAR

Onsdag den 21. kl. 11.30
Frokostandagt

Søndag den 4. kl. 10
Søndag Seksagesima,
Kyndelmisse
Louise Marinus Kristensen
Onsdag den 7. kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Søndag den 11. kl. 10
Fastelavn
Louise Marinus Kristensen

Lørdag den 24. kl. 11
Lørdagsdåb
Martin Holt Jensen
Søndag den 25. kl. 10
2. søndag i fasten
Louise Marinus Kristensen

MARTS

Søndag den 4. kl. 10
3. søndag i fasten
Martin Holt Jensen
Onsdag den 7. kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Søndag den 11. kl. 10
Midfaste søndag
Louise Marinus Kristensen
Søndag den 18. kl. 10
Mariæ bebudelse
Louise Marinus Kristensen
Onsdag den 21. kl. 11.30
Frokostandagt
Søndag den 25. kl. 10
Palmesøndag
Martin Holt Jensen

Gudstjenester
Torsdag den 29. kl. 17
Skærtorsdag
Louise Marinus Kristensen

Fredag den 30. kl. 10
Langfredag
Louise Marinus Kristensen

APRIL

Søndag den 1. kl. 10
Påskedag
Martin Holt Jensen

Mandag den 2. kl. 11
2. Påskedag
Martin Holt Jensen
Louise Marinus Kristensen
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Kirkelige adresser og oplysninger tilhørerende Grøndalslund Kirke
KIRKEKONTOR KIRKEKOORDINATOR/ KORDEGN

Bettina Bisted Pedersen
Tårnvej 350, 2610 Rødovre
Tlf.: 36 70 74 00
e-mail: bepe@km.dk
groendalslund.sogn@km.dk
Åbent mandag-onsdag
kl. 10-14
torsdag-fredag kl. 10-13
torsdag tillige kl. 16-18
SOGNEPRÆST

(kirkebogsfører og
begravelsesmyndighed)
Martin Holt Jensen
Schweizerdalsvej 40, 2610
Rødovre
Tlf.: 36 41 43 37
Mobiltlf.: 23 10 72 28
e-mail: mhje@km.dk
Mandag er fridag
SOGNEPRÆST

Louise Marinus Kristensen
Tårnvej 352, 2610 Rødovre
Tlf.: 36 70 23 70
Mobiltlf.: 21 20 33 52
e-mail: slk@km.dk
Mandag er fridag

KIRKETJENER

Per Kirkeby Andersen /
Mette Panum Henningsen
Tlf.: 23 37 13 82
Mandag er fridag
ORGANIST

Rune Skov Thomassen
Tlf.: 41 41 03 55
e-mail: runeskovthomassen@
gmail.com
Mandag er fridag
KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER

Signe Bang Hansen
Tlf.: 29 12 66 16
e-mail: groendalslund.kirke@
outlook.dk
MENIGHEDSRÅDET

Postadresse: Tårnvej 350,
2610 Rødovre
e-mail: 7138@sogn.dk
Formand: Aksel Mikkelsen
Privat tlf.: 40 27 48 48
KIRKEVÆRGE

Ove Sørensen
Tlf.: 24 42 51 99
HJEMMESIDE
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www.groendalslundkirke.dk

KIRKEGÅRDSKONTOR

Kirkegårdsleder
Tina Albrechtsen
Schweizerdalsvej 50, 2610
Rødovre
Tlf.: 36 70 26 49
e-mail: kontor@groendalslundkirkegaard.dk
Kontortid: mandag-fredag
kl. 10-12
MENIGHEDSPLEJEN

Formand: Martin Holt Jensen
KIRKELIG VEJVISER

For ansøgning om registrering af fødsel, død, navngivelse, navneændring og bestilling af attester henvises til
Borger.dk. Ved spørgsmål eller problemer med at benytte
Borger.dk kan kirkekontoret
kontaktes.
Anmodning om dåb, konfirmation, vielse, bisættelse eller
begravelse sker ved henvendelse til en af præsterne eller
kordegnen.
KIRKEBIL

Grøndalslund kirkebil til
gudstjenester eller andre kirkelige arrangementer i kirke
eller sognegård bestilles ved

henvendelse til kordegn eller
kirketjener
GRØNDALSLUNDKORET

Bestyrelsesmedlem:
Karin Hansen
Tlf.: 42 21 10 69
Korleder: Tommy Østerlind
Tlf.: 21 83 82 85
KIRKEBLAD

Redaktør:
Signe Bang Hansen
e-mail: groendalslund.kirke@
outlook.dk
KONFIRMATIONER I 2018

Nyager Skoles 8.x og 8.y
konfirmeres 5. maj 2018.
Nyager Skoles 8.z og konfirmander fra øvrige skoler
konfirmeres 12. maj 2018
NÆSTE NUMMER

Bidrag til næste nummer
af kirkebladet, som
udkommer til april,
skal være redaktionen i hænde
senest tirsdag
den 28. februar.

