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Grøndalslund Kirke

Påsken i Grøndalslund
Påske kommer af det hebraiske ord peshach, som betyder
”forbigang”. Påsken er oprindelig en jødisk fest 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.
Den kristne påske har mange
af temaerne fra den jødiske
påske, ikke mindst fordi vores
påskeuge udspiller sig i lyset
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af den påskefejring for næsten
2000 år siden, som efterlod
verden og menneskers liv helt
forandret.
Skærtorsdag
Jesus vil sammen med sine
disciple mindes udfrielsen af
Egypten. 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.
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: Til kirkekontoret
på telefon 36 70 74 00
Pris: Det er gratis at deltage,
men der vil være mulighed for
at støtte vores indsamlingsprojekt: Brødremenighedens
Danske Missions projekt Star
Mountain.

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

Påsken i Grøndalslund
ud af kirken med påskemorgens håb lysende imod os.
Hvornår: Langfredag den
30. marts kl. 10
Hvor: I kirken
Påskemorgen
Herren er opstanden! Ja, han
er sandelig opstanden, halleluja! 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 har
mistet sin brod. 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. 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.
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.
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.
Hvornår: 2. Påskedag den
2. april kl. 11
Hvor: I kirken
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Kirke for børn

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.
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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.

Spaghettigudstjenester
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.
Legetøjsloppemarked
Ved spaghettigudstjenesten
den 2. maj afholder årets minikonfirmander et legetøjsloppemarked til fordel for
sognets menighedspleje.
5 års dåbsjubilæum
Blev du døbt i foråret 2013?
Så er du 5, måske 6 år nu,
og vi vil derfor høre, om du
kunne have lyst til at komme
hen og se din kirke og dine
præster.
Derfor inviteres du til dåbsjubilæum onsdag den 6. juni kl.
17.30. Det ligger sammen med
en spaghettigudstjeneste, så
du kan komme til at hilse på

nogle af de andre børn, som
også har Grøndalslund Kirke
som deres kirke.
Du vil modtage en rigtig invitation med posten i løbet af
maj måned, men sæt allerede
nu kryds i kalenderen.

Legestue for de 3-6 årige
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 medlemsskab at komme i gruppen.
Kontakt: Signe på 29 12 66 16

Babysalmesang
Datoer for spaghettigudstjenester er:
4. april
2. maj: Legetøjsloppemarked
6. juni: 5-års dåbsjubilæum og
sommerfest

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

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.
Holdet mødes onsdag fra kl.
10-10.45 i kirkerummet, hvor
sangpædagog Marie Vestergaard Lauritsen vil sørge for
programmet.

Babysalmesang

Onsdagscafé

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.

med andre, nyde en kop kaffe
og en bid brød. Foruden det
hyggelige samvær er der flere
af deltagerne, som strikker
og hækler. I dette forår er vi
begyndt at producere dåbsklude til kirkens mange dåbsbørn.
Nogle gange er der også et lille
oplæg i caféen. 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.

Onsdagscafé

Onsdagscaféen holder åbent
onsdage i ulige uger fra kl.
10-12 i sognegården. Det er
stedet, hvor man kan hygge

Onsdag den 25. april får vi
besøg af vores provst, Jørgen
Degn Bjerrum, der fortæller
lidt om sig selv, og om hvad
en provst laver.
Onsdag den 23. maj fortæller Henriette Mekni om sit
frivillige arbejde i besøgstjenesten i Røde kors, Rødovre.
Onsdag den 6. juni har vi
glæden af vores egen sognepræst Martin Holt Jensen.
Har du lyst til at dele din
historie, så kontakt kirke- og
kulturmedarbejder Signe på
29 12 66 16.
Menighedsplejen

Frokostandagt

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 kl. 11.30 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.
Datoer for andagter:
18. april
16. maj
20. juni

Matiné
Matiné er for alle sang- og
musikglade. Vi synger fællessange fra Højskolesangbogen
og oplever året gennem de
mange smukke årstidssange.
Det er kirkens organist, som
sidder bag flyglet og vælger de
første sange. Derefter har man
mulighed for selv at komme
med ønsker.
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 Matiné er:
6. april
4. maj
1. juni

5

Studiekredse
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.
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Ingemann anses ofte for at
være en lidt naiv salmedigter,
hvilket vel nok skyldes, at hans
mest kendte og elskede salmer
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.
Vi skal i studiekredsen stifte
bekendtskab med både nogle
af de kendte og nogle af de
nu næsten glemte skrifter fra
Ingemanns hånd, samt lære
lidt om manden bag.
Vi mødes 2. torsdag i måneden
kl. 14-16 (ikke i maj).

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 anderledes 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 sidste torsdag i måneden
kl. 14-16.

Nye stolaer
Da kirkens stolaer og messehagler i sensommeren blev
stjålet, frygtede man, at det
ville tage en evighed at få dem
erstattet. Og nu står vi så her 6
måneder senere og har allerede taget de nye stolaer i brug.
Farverne på stolaerne følger
de liturgiske farver og tæller
dermed en grøn, en rød, en
violet og en hvid.

Nye stolaer
De nye stolaer er i det store
hele magen til de mistede,
med blot få stilistiske ændringer i motiv eller materiale.
Imidlertid blev det besluttet
at få sat en hvid messehagel
i produktion i stedet for den
sorte stola, som kun benyttes
en enkelt gang om året, nemlig
til langfredag.
Den hvide stola/messehagel
benyttes ved de store helligdage omkring jul og påske, og
der er dermed også de dage,
hvor gudstjenesten ofte forestås af to præster, der således
begge vil kunne festklædes.
Lige som forgængerne er både
messehagel og stolaer produceret af Elisabeth Hoffmann.
De nye stolaer kan naturligvis opleves til højmesserne,
men ønsker man at tage dem
nærmere i øjesyn, er det blot
at spørge en af præsterne.

Forår på kirkegården
Det pibler og pipper
Året er allerede godt i gang,
og alle på kirkegården mærker
forårets snarlige kommen.
Under en lille busk hist, på
en græsplæne pist, ved en
gravsten der, overalt pibler
forårsblomsterne frem. Knopper på træer og buske svulmer
i forårssolens varme, og inden
længe eksploderer kirkegården
i alverdens smukke farver.
De mange fugle byder også
foråret velkommen med sang
og kvidren i hvert et træ.
Egerne leger kådt på stier og
gravsteder, i buske og træer.
Inden længe vil årets nye kuld
se forårets lys. Fugle og egern
er vant til mennesker, så det er
muligt at opleve dem på nært
hold.
Forårsmånederne
Marts måned byder på de helt
sikre tegn på, at foråret er over
os. Vintergækker, erantis og
krokus blomstrer. De mange
kilo gran, der er lagt på gravstederne, tages af igen. Der
bliver plantet stedmoder inden
udgangen af marts, hvis vejret
tillader det. Ukrudtet finder

også energi til at spire og gro,
så der ordnes og luges flittigt
alle steder.
I april blomstrer tidlige tulipaner og tazetter. Gartnerne får
travlt med at passe gravsteder,
for ukrudtet har for alvor fat.
Og hvad er ukrudt så egentlig?
Jo, det er uønsket vegetation.
Græs i en græsplæne er helt i
orden, men når det hopper op
i vores fine bede og breder sig,
så er det ukrudt. I kirkegårdsparken og omkring søen får
naturen lov at herske, så her er
der ikke noget, der bliver kaldt
ukrudt.
Her får det meste lov at vokse,
så der er naturlig føde til de
vilde dyr. Men naturen må
ikke helt tage magten, så derfor udtynder vi alligevel hist
og her, laver oaser og oplevelser. Spis din medbragte mad
på en træstub i solen, bestig
bakken og se ud over nærområdet, gå en stille tur langs
stierne, og måske ser du vores
rovfugl.
Ja, tænk engang, midt i Rødovre kan vi bryste os af, at en
rovfugl har ynglet i sommeren

2017. Så mon ikke det vil ske
igen i år.
Maj måned kommer med sene
tulipaner og pinseliljer. Buske
og træer blomstrer, og luften
fyldes med skønne dufte.
Græsklipning påbegyndes, og
hvem nyder ikke duften af nyslået græs. Travlheden har for
alvor fat i de glade gartnere,
men de har altid tid til en snak,
hvis du kigger forbi.
Kirkegården er åben for alle
og er altid et besøg værd. Tag
børnene med, luft hunden, der
selvfølgelig er i snor, og husk
posen. Eller brug parken som
en motionsrute. Mulighederne
er mange og naturoplevelserne
flere.
Rigtigt godt forår til jer alle.
Charlotte Nordman
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Jordens dag

Grøndalslund kirke og kirkegård er, sammen med ca. 200
andre danske kirker, en del af
netværket Grøn Kirke. Det
betyder, at vi har forpligtet os
på at beskytte vores klode og
behandle den med omtanke
og omsorg.
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Dette har indflydelse på helt
jordnære ting, som kirkens
indkøb af dagligvarer, rengøringsartikler og arbejdsmaskiner samt kirkens håndtering
af affald.
Det har også indflydelse på
mere overordnede beslutninger med hensyn til energiforbrug og transport, og endelig

har det indflydelse på kirkens
formidling både af evangeliet
og menneskers ansvar for
Guds skaberværk.
Søndag den 22. april er det
International Earth Day eller på
dansk Jordens dag. Det fejrer vi
ved gudstjenesten kl. 10, hvor vi
både vil glæde os over, at vores
dejlige jord nu springer ud i
grønt forår og huske hinanden
på, at vi skal værne om kloden,
for vi har kun den ene.
Årets minikonfirmander er med
til at gøre gudstjenesten ekstra
festlig, så dagen giver også mulighed for at hilse på dem.

Årsmøde

Kirkegårdsvandring

Menighedsplejens årsmøde
Søndag den 22. april umiddelbart efter gudstjenesten
indbyder menighedsplejen alle
til årsmøde i sognegården. Her
kan man høre mere om menighedsplejens arbejde med at
støtte mennesker i sognet, der
har behov for hjælp. Støtten
gives som julehjælp, sommerferiehjælp og akut hjælp. Derudover driver menighedsplejen
onsdagscaféen, som både er
socialt mødested og kreativ café.

forskellige grave og gravstedstyper, mens turen i kirkegårdsparken har fokus på naturen. Det er en god ide med
gummistøvler, hvis man vil
med i kirkegårdsparken.
Begge ture egner sig bedst til
gående, eller dem, der bliver
”skubbet” (barnevogne, klapvogne, kørestole). Der er
desværre ikke mulighed for at
blive kørt rundt.

Kirkegårdsvandring
Store Bededagsaften torsdag
den 26. april afholder vi traditionen tro bededagsvandring.
Denne aften er det muligt at
følges med andre rundt på kirkegården for at nyde aftenlyset,
stemningen og foråret.
Vi mødes foran kirken. Herfra
går to ture, den ene rundt på
selve kirkegården og den anden
rundt i kirkegårdsparken.
Begge ture er med guide. På
kirkegården er der fokus på

Efter gåturene samles vi
omkring ”vandspejlet” – den
firkantede sø, der ligger i den
nyeste afdeling af kirkegården.
Her vil vi holde en kort andagt,
hvor der vil være tid til at tænke, takke, bede eller hvad man
kan have brug for på sådan en
Store Bededagsaften.
Der vil også være mulighed for
at tænde et flydelys, sm bliver
sat ud på søen. Til sidst vil der
blive serveret varme hveder i
sognegården.
Hvornår: Torsdag den 26.
april kl. 20
Hvor: Ved kirkens hovedindgang

Pinsen i Grøndalslund Kirke

Pinsedag
Pinsen er fest og glæde. Det
er fejringen af den dag, hvor
disciplene, opfyldt af ånden,
blev sendt ud i verden for at
dele deres tro på Gud med
alle. Det blev begyndelsen på
de første kristne fællesskaber,
og derfor kaldes pinsen også
Kirkens fødselsdag.
Men i år er kirken ikke ene om
at have fødselsdag. For netop
på denne pinsedag, den 20.maj
2018, er det nøjagtig 60 år
siden, at Grøndalslund sogn
havde sit første konstituerende
menighedsrådsmøde og dermed blev et selvstændigt sogn.
Det vil vi fejre. Og derfor vil
det glæde os at se jer alle til
festgudstjeneste, efterfulgt af
lagkage og bobler.
Hvornår: Søndag den 20. maj
kl. 10

2. Pinsedag
Men Pinse er også soltunger
af ild, det er fællesskab og tilsidesættelse af skel og grænser. Derfor indbyder vi 2.
Pinsedag, traditionen tro, til
friluftsgudstjeneste sammen
med de øvrige Rødovre-kirker.
I år er det Grøndalslund
Kirke, der er vært, og vi håber,
at menighederne fra alle fire
kirker, og gerne flere til, vil
komme og fejre Pinsens under
med os.
Så mød op og mærk Helligåndens susen i trætoppene og
oplev, hvordan kirken i bund
og grund er forsamlingen af
mennesker og ikke afhænger
af huse og mure.
Skulle vejret, mod al forventning, ikke være strålende,
rykker vi indenfor.
Hvornår: Mandag den 21.
maj kl. 11

Forårskoncert i Grøndalslund Kirke

Søndag den 27. maj kl. 15
Efter det sidste år at have været i henholdsvis London og
Berlin, er banden samlet igen: Marie og Ingeborg synger
forårskoncert med en masse dejlige sange, arier og
duetter af Mozart, Charpentier, Liszt og mange flere, og
Rune akkompagnerer på flyglet. Det bliver festligt!
Marie Dreisig Karlsmose: Sopran
Ingeborg Børch: Mezzosopran
Bag flyglet: Rune Skov Thomassen
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Mandeaften
Onsdag den 23. maj kl. 19
Hvad definerer en god herrefrokost bedre end sild og
snaps? Så er der dømt hyggelig
snak, latter og gode historier.
Nu er det godt nok ikke
frokost, der er tale om, men
Mandeaften. Men mon ikke
den gode stemning vil sprede
sig, når mænd i alle aldre samles om det veldækkede bord,
smager på både sild og snaps,
lytter til et foredrag om snaps
og lader snakken gå.
Tilmelding senest den 16. maj
af hensyn til smagsprøverne.
Kirkens kontor på 36 70 74 00
eller på groendalslund.sogn@
km.dk
Pris: gratis, men vi håber du
vil give 50 kr. til vores indsamling: Brødremenighedens
Danske Missions projekt Star
Mountain.
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Grøndalslundkorets sommerkoncert
Søndag den 3. juni kl. 15
I den senere tid har Grøndalslundkoret gennemgået en meget positiv udvikling. Siden vi
for et par år siden blev aktive
på de sociale medier, har vi
oplevet en markant tilgang af
nye medlemmer, så nu er vi
oppe på 36. Alle er glade, positive og engagerede, og koret
bliver derfor også mødt med
nye forventninger og ønsker
til repertoire.
I Grøndalslundkoret bestræber vi os på at være åbne og
alsidige. Vores grundvilkår er,
at alle er velkomne - vi laver
kor med dem, som møder op.
Det kan være udfordrende at
imødekomme de forskellige
smagsretninger, og derfor synger vi alt fra Lille sommerfugl
til Tannhäuser. Vi er et lokalt
funderet græsrodskor, som
afspejler lokale musikalske ambitioner og talenter, men vi vil
også gerne være en seriøs og
markant medspiller i Rødovres
kulturliv.
Til sommerkoncerten har vi
derfor arbejdet med nogle nye
og spændende numre.
Det gamle gospelnummer

You Raise Me Up har fået en
ansigtsløftning i Josh Groban-stil med violinbørn og
englekor. På samme måde
agter vi at servere Michael
Jackson-nummeret Earth
Song. Mens vi så er i det lidt
mere moderne hjørne, vil vi
sætte vores præg på et par
mere jazzede numre – nemlig
gode gamle Leo Mathiesen og
hans To Be Or Not To Be og
den ret krævende Lullaby of
Birdland.
I mere klassisk retning vil
der blive lejlighed til at høre
musik af Mozart – den kendte
Sarastros arie og præstekoret
fra operaen Tryllefløjten.
Men helt nyt bliver det ikke
alt sammen. Der vil blive lejlighed til et genhør med Den
allersidste dans fra Mød mig
på Cassiopeia. Vores gamle
tenorsolist Ole valgte sidste år
at gå på pension, men nu skal
vi synge den med hele tre solister – korets egne tre tenorer.
Koncerten rundes af med det
forrygende sigøjner-nummer
Lied und Czardas af Franz
Lehar.
Tommy Østerlind

Løverne kommer

Torsdag den 7. juni kl.
19.30.
Klaverløverne fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium kommer og tager vores
koncertflygel under kyndig
manuduktion.
Søren Rastogis klasse af talentfulde unge pianister spiller
musik af bl.a. Beethoven,
Liszt og Chopin.
Det giver en ekstra oplevelse
at opleve forskellige pianister
spille samme aften, hver med
sin unikke klang og personlighed.
Der vil være en forfriskning i
forbindelse med koncerten.
Gratis entré.

Sankt Hans i kirkegårdsparken

På en grøn plet midt i Rødovre har Grøndalslund Kirke sin egen tradition,
når der skal tændes bål i anledning af Sankt Hans og midsommer.
Især er det børnefamilierne, der er i centrum, når vi mødes den 23. juni fra kl. 18 i kirkegårdsparken. Der er skattejagt, båltaler for både børn og voksne og mulighed for at bage snobrød.
Som noget nyt er der i år også mulighed for at købe pølser, brød, øl og vand.
Efter bål og båltaler bruger vi den lange aften til at mødes over det store kagebord i sognegården.
Kagebordet har sin helt egen historie. For 5. år i træk laver vi et langt kagebord af alle de kager,
som frivillige bager til os. Det koster 25 kr. at deltage, og derefter må man spise alle de kager,
man orker. Og der bliver serveret kaffe, the og et lille glas bobler til. Hele indtægten går til vores
indsamlingsprojekt, som i foråret 2018 er Brødremenighedens Danske Missions projekt Star
Mountain.
Vi modtager meget gerne kager til dette kagebord. Alle slags er velkomne. Store og små, unikke
og de sædvanlige. Kager i lag, kager i bradepande, kager i dåser. Erfaringen siger, at det hele
bliver spist. Kager kan afleveres i køkkenet i løbet af dagen.
Aftenens program:
Kl. 18 - Skattejagt og mulighed for at købe pølser og brød, eller spise medbragt mad.
Kl. 19 - FDF står klar med bål etc., så der kan lave snobrød.
Kl. 20 - Bålet tændes, og der vil være fællessang og båltaler.
Kl. 21 - Kagebord og kaffe i sognegården (pris 25 kr.)

Aftentur

Aftentur til Ledøje Kirke
Onsdag den 27. juni kl. 18.30
På en bakketop ikke langt herfra, ligger den lille og smukke
middelalderlige Ledøje Kirke.
Men det ganske særlige ved kirken er, at den, som den eneste
kirke i Danmark, er bygget i to
etager, der hver især udgør et
selvstændigt kirkerum.
Vi mødes ved Grøndalslund
Kirke, og herfra går turen i bus
til Ledøje, hvor en af kirkens
præster vil give os en rundvisning og fortælle om kirkens
spændende historie. Efter en
kort andagt går turen tilbage til
Grøndalslund til ost og vin.
Tilmelding: Til kirkekontoret
på telefon 36 70 74 00
Pris: 50 kr.
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Kirkekalender - (se endvidere gudstjenestelisten på side 14-15)

APRIL

Onsdag den 4. kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Fredag den 6. kl. 11
Matiné
Onsdag den 11. kl. 10
Onsdagscafé
12

Torsdag den 12. kl. 14
Studiekreds v. Louise

Onsdag den 25. kl. 10
Onsdagscafé, oplæg v.
Jørgen Degn Bjerrum

Torsdag den 26. kl. 20
Kirkegårdsvandring

Søndag den 22. kl. 10
Jordens dag

Onsdag den 25. kl. 18
Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 2. kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
med loppemarked

Søndag den 22. kl. 11
Menighedsplejens årsmøde

Torsdag den 26. kl. 14
Studiekreds v. Martin
Holt Jensen

Marinus Kristensen
Onsdag den 18. kl. 11.30
Frokostandagt

MAJ

Fredag den 4. kl. 11
Matiné

Kirkekalender - (se endvidere gudstjenestelisten på side 14-15)
Onsdag den 9. kl. 10
Onsdagscafé
Onsdag den 16. kl. 11.30
Frokostandagt
Mandag den 21. kl. 11
2. pinsedag
– Friluftsgudstjeneste
v. Grøndalslund Kirke
Onsdag den 23. kl. 10
Onsdagscafé
Oplæg v. Henriette Mekni
Onsdag den 23. kl. 19
Mandeaften
Søndag den 27. kl. 15
Koncert v. Hustrioen
Onsdag den 30. kl. 18
Offentligt menighedsrådsmøde

Torsdag den 31. kl. 14
Studiekreds v. Martin
Holt Jensen

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

JUNI

Onsdag den 20. kl. 11.30
Frokostandagt

Fredag den 1. kl. 11
Matiné
Søndag den 3. kl. 15
Grøndalslundkorets
sommerkoncert
Onsdag den 6. kl. 10
Onsdagscafé. Oplæg v.
Martin Holt Jensen
Onsdag den 6. kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
5-års dåbsjubilæum og
sommerfest
Torsdag den 7. kl. 19.30
Koncert: ”Løverne”
kommer

Onsdag den 20. kl. 18
Offentligt menighedsrådsmøde
Lørdag den 23. kl. 18-23
Sankt Hans aften i kirkegårdsparken og sognegården
Onsdag den 27. kl. 18.30
Aftentur
Torsdag den 28. kl. 14
Studiekreds v. Martin
Holt Jensen
13

Gudstjenester

APRIL

Søndag den 1. kl. 10
Påskedag
Martin Holt Jensen
Mandag den 2. kl. 11
2. Påskedag/Konfirmanddåb
Louise Marinus Kristensen
Martin Holt Jensen
Onsdag den 4. kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Søndag den 8. kl. 10
1. s. e. påske
Martin Holt Jensen
Søndag den 15. kl. 10
2. s. e. påske
Louise Marinus Kristensen
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Onsdag den 18. kl. 11.30
Frokostandagt
Søndag den 22. kl. 10
3. s. e. påske/Jordens dag
Martin Holt Jensen
Fredag den 27. kl. 11
Store Bededag
Konfirmation
v. Lene Højmark
Lørdag den 28. kl. 11
Lørdagsdåb
Søndag den 29. kl. 10
4. s. e. påske
Louise Marinus Kristensen

MAJ

Onsdag den 2. kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Lørdag den 5. kl. 12 og 14
Konfirmation
Louise Marinus Kristensen
Martin Holt Jensen
Søndag den 6. kl. 10
5. s. e. påske
Louise Marinus Kristensen
Torsdag den 10. kl. 10
Kristi Himmelfarts Dag
Martin Holt Jensen
Lørdag den 12. kl. 12 og 14
Konfirmation
Louise Marinus Kristensen
Martin Holt Jensen

Søndag den 13. kl. 10
6. s. e. Påske
Martin Holt Jensen
Onsdag den 16. kl. 11.30
Frokostandagt
Søndag den 20. kl. 10
Pinsedag/Festgudstjeneste
Martin Holt Jensen
Mandag den 21. kl. 11
2. pinsedag/Friluftsgudstjeneste v. Grøndalslund Kirke
Lørdag den 26. kl. 11
Lørdagsdåb
Søndag den 27. kl. 10
Trinitatis søndag
Louise Marinus Kristensen

Gudstjenester

JUNI

Søndag den 3. kl. 10
1. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Søndag den 10. kl. 10
2. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Kristensen

Onsdag den 6. kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste

Søndag den 17. kl. 10
3. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Onsdag den 20. kl. 11.30
Frokostandagt

Lørdag den 30. kl. 11
Lørdagsdåb

Søndag den 24. kl. 10
4. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen
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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
Tlf.: 23 27 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

www.groendalslundkirke.dk
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KIRKEGÅRDSKONTOR

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 juli,
skal være redaktionen i hænde
senest tirsdag
den 29. maj.

