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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Første halvdel af året er næsten gået, og der
har været stor travlhed på mange områder.
Allerede få måneder inde i året stod det
klart, at vi ikke kunne afholde det årlige menighedsmøde inden sommerferien. Derfor
er vi blevet enige om, at mødet afholdes
søndag den 23. september.
Men trods denne travlhed skal jeg kort redegøre for nogle af de opgaver, der har været.
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Menighedsrådet har indgået en samarbejdsaftale med FDF, så vi kunne byde FDF velkommen til Grøndalslund, hvor de har fået
lov til at overtage nogle lokaler i kælderen.

Bygningsudvalget har travlt med at indhente
oplysninger til en kommende ombygning af
kirkegårdsbygningen, så personalet kan få
tidssvarende faciliteter til omklædning, bad,
spisestue m.v.
I forbindelse med de landsdækkende overenskomstforhandlinger havde vi allerede i
marts måned færdiggjort en handlingsplan
og varslet personale (minus tjenestemænd)
i forbindelse med den varslede strejke og
lockout. Denne konflikt var en af årsagerne
til, at vi måtte flytte menighedsmødet, hvor
vi bl.a. skal give en orientering omkring
budgetter.

Pr. d.d. kender vi ikke den endelige udmelding, og da lønudgifterne i Grøndalslund
er langt den største post i vore udgifter, så
er det vanskeligt i vort nuværende budget
og ikke mindst for vor planlægning af budget
2019.
Blandt de mange opgaver skulle ansættelsen af ny kirkegårdsleder finde sted.
Blandt de mange ansøgninger var der også en fra vor gartnerformand, Charlotte
Nordman. Sammen med en konsulent fra
Landsforeningen af Menighedsråd fik vi gennemgået de forskellige ansøgninger, og der
blev indkaldt til personlige samtaler og test.
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Et ansættelsesforløb af denne karakter er
tidskrævende og bekosteligt.
Derfor var det med stor glæde, at vi efterfølgende kunne ønske Charlotte Nordman
tillykke med stillingen som kirkegårdsleder
ved Grøndalslund Kirkegård. Charlotte
brænder for driften af kirkegården i samarbejde med kirkegårdsudvalget, og et af
de vigtigste værktøjer i det daglige arbejde
er at lede en gruppe af engagerede og
dygtige medarbejdere, der er stolte af deres
arbejdsplads. Et stort tillykke til alle på
kirkegården.

Midt i det hele måtte vi tage afsked med
vor kirketjener Mette, der havde søgt nye
udfordringer. Derfor kunne vi også byde
velkommen til den nye kirketjener Jakob
Storm Mahler, som mange af Jer allerede
har hilst på.
I den forbindelse skal der bestemt også lyde
et stort tillykke til Jakob, der indtræder i et
tæt samarbejde med vore præster og ikke
mindst kirkens dygtige og flittige medarbejdere, der er ligeså stolte af deres arbejdsplads som personalet på kirkegården.
Sidste år havde jeg møder med arbejdstilsynet og vor kontaktperson.

Og i april måned i år kunne vi sætte punktum omkring arbejdsmiljølovgivningen,
der udløste en grøn smiley, der betyder at
Grøndalslund sogn ikke har noget udstående med arbejdstilsynet. Et resultat vi kan
være stolte af, og som vi kan takke alle vore
ansatte for i kirken og på kirkegården.
Vi har holdt påske, der har været den årlige
kirkegårdsvandring, og vi var vært ved den
årlige friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. På
selve pinsedag fejrede vi også sognets 60
års jubilæum. Ikke mindst de årlige konfirmationer og forberedelserne har også givet
travlhed hos vore to engagerede præster
Martin og Louise.
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Der har været afholdt provstesyn på alle
vore bygninger i Grøndalslund sogn, og vor
provst, Jørgen Degn Bjerrum, havde rosende
ord med på vejen. Ligeledes har der været
brandsyn, og alt blev godkendt.

Alle ansatte ved kirken og kirkegården
inviteres på en bid brød på Dyrehavsbakken
sidst i juni, så vi kan ønske hinanden god
sommer med de bedste ønsker for de sidste
seks måneder af året.

Den sidste tid har været hård omkring den
nye databeskyttelsesforordning, der stiller
store krav til det administrative, ikke mindst
fra vor bank, der stiller krav omkring ejerforhold. Rigsarkivet har også lavet forordning
omkring Grøndalslund sogns arkivalier.

På vegne af menighedsrådet og medarbejderne, ønskes jeg alle i Grøndalslund
sogn en rigtig god sommer og tak for første
halvår.
Aksel Mikkelsen
Formand

Vore præster har modtaget de nye stolaer til
erstatning for de fem, der blev stjålet.
Vor kirke- & kulturmedarbejder Signe har
netop fremlagt forslag til menighedsrådet
til kirkens nye logo. Vor hjemmeside og
facebookside er rigtig godt besøgt, og Signe
udsender månedlige nyhedsbreve.
Alt i alt går det godt trods travlhed og
kommende opgaver, der venter, store som
små. Men vi må alle huske på, at det ikke
gik uden den megen frivillige arbejdskraft,
vi modtager, og selvfølgelig også alle vore
ansatte ved kirke og kirkegård. Alle spiller
godt sammen som et hold, der yder sit
bedste, uge efter uge, og det skal der lyde
en stor tak for.
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NYT FRA AKTIVITETSUDVALGET
Aktivitetsudvalget arbejder gennem hele
året med at planlægge kirkens forskellige
aktiviteter og arrangementer. Foruden de
faste tilbagevendende aktiviteter, invitere
kirken indenfor de kommende måneder til
høstgudstjeneste med høstfrokost (se omtale længere fremme i bladet) og heldagstur
til Hornsherred. Desuden vil vi gerne sætte
fokus på vores dejlige kirkegård, både med
to refleksionsvandringer og en visionsaften.
HELDAGSTUR
En hel dag med spændende oplevelser og
hyggeligt samvær.
Torsdag den 11. oktober 2018 inviterer
Grøndalslund Kirke på heldagsudflugt til

Jægerspris Slot samt historier fra området
og om Frederik d. 7. og Grevinde Danner.
Vi mødes kl. 9.15 til morgensang i kirken.
Derefter stiger vi ombord i bussen og kører
mod det skønne Hornsherred. På vejen
nyder vi en kop kaffe eller the.
Efter en tur rundt i Hornsherred ankommer
vi til Gerlev Kro, hvor der vil blive serveret
middag.
Derefter kører vi til Jægerspris Slot. Her
venter en guide, som vil tage os med en tur
rundt på slottet og fortælle om Frederik d. 7.
og Grevinde Danner. Vi gør opmærksom på,
at slottet ikke er rollator-venligt, men så kan
man springe rundvisningen over.
Efter en hyggelig tur i Hornsherred kommer vi
tilbage til Grøndalslund Kirke senest kl. 18.
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Pris for hele dagen 200 kr. Tilmelding og
betaling til kirkekontoret senest 4. okt.
Janne Christiansen
Formand for aktivitetsudvalget
VORES KIRKEGÅRD
– TIL GLÆDE OG GAVN?
”Mellem Vestvolden og Damhusengen ligger
Rødovres grønne oase: Grøndalslund kirkegård og kirkegårdspark. Her er et åndehul i
byens travlhed…” Sådan beskriver vi os selv
f.eks. på vores hjemmeside.
Det er en stor del af vores identitet, at vi har
på en stor, smuk og velbesøgt kirkegård,
og vi vil rigtig gerne dele glæden ved denne
grønne oase med så mange som muligt.
Mange mennesker nyder at se, høre og
mærke naturen på en gåtur, ved havearbejde eller noget tredje. Flere undersøgelser peger på, at naturen er god for vores
mentale sundhed.
Derfor indbyder vi til en visionsaften den
1. november kl. 18. Vi starter med at spise
sammen, og derefter kan alle byde ind med
ideer til, hvordan vi kan bruge og udvikle
kirkegården.
Som en optakt til visionsaftenen vil vi af-

holde to refleksionsvandringer på kirkegården, henholdsvis torsdag den 9. august og
torsdag den 13. september, begge dage kl.
14. Her kan vi i fællesskab på egen krop
mærke, hvad en tur i det grønne kan gøre
ved os.
NYT FRA KIRKEGÅRDEN
Så blev det sommer, ja længe før end vi troede. En strålende maj med høj sol og varme.
Men hvor blev regnen dog af? Pist væk blev

den, og det har gjort ondt på forårsblomsterne. Gartnerne har vandet 2 gange om ugen,
men end ikke det har hjulpet de stakkels
små planter. Det har ikke været sjovt for
mange at komme og se det syn, små sølle
planter, der knapt kunne løfte sig fra jorden.
På vegne af alle medarbejderne vil vi fra
kirkegården gerne beklage forholdene.
Nu står sommerblomsterne for døren, og vi
håber inderligt på bare en smule mere regn,
som vil berige vores blomster.
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Vi kan blot håbe det bedste. Som mange
nok har bemærket, sker der ting og sager
omkring kirken. Plænerne får en ansigtsløftning, da et bed og en hæk er fjernet. De
bliver snart fine og grønne igen.
Bag parkeringspladsen er der et farligt rod.
En opgave som måtte stoppes, da foråret
kom lige pludseligt, og alle kræfter blev
tildelt vores gravstedsejere. Planen er, at
den eksisterende beplantning fjernes med
undtagelse af nogle få træer. Derefter skal
jordbunden bearbejdes, så der kan blive
etableret en ny beplantning. Der vil blive lagt
vægt på, at beplantningen er varieret med
noget at se og opleve de fleste måneder af
året. Det kan være blomstring, bær eller løvets form og farve. Vi håber at kunne plante
til efteråret.
Vi er rigtig glade for, at vi kan have vores kirkegård åben døgnet rundt. Mange har stor
fornøjelse af at bruge kirkegården som et
åndehul i byen, en motionsrute, en smutvej
fra A til B og ikke mindst stedet, hvor man
lufter sin hund.
Og nu vi taler om hunde.
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Kære alle hunde i sognet
Vi beder dig om hjælp.
Din ejer slipper dig løs på kirkegården. Det er
ikke så godt, for det må man jo ikke. Det ved
du jo godt, for du har da set skiltene ik´ ?

Og måske er det dig, der er så genert, at du
går om bag en hæk, når du er trængende.
Nogle gange er hækken desværre en hæk ind
til et gravsted. Og din ejer ser ikke lige, hvor du
er smuttet hen.
Så kommer gravstedsejeren og ser din hømhøm på sit gravsted og bliver rigtig ked af det.
Vores gartnere er heller ikke så glade for
din høm-høm, hverken på gravsteder eller
græsplæner.
Vi kan rigtig godt lide dig og alle dine firbenede
venner.
Men kan du ikke gø en lille sang for din ejer,
så man holder dig i snor og samler dine hømhømmer op efter dig ?
Så kan du også hilse din ejer og sige, at der
bliver sat fine høm-høm skraldespande op,
der vil stå synligt fremme. Så kan du lige gø,
når I går forbi, så din ejer husker at lægge
gevinsten i.
Charlotte Nordman
Kirkegårdsleder
INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER
Så er det allerede tid til at tænke på næste
års konfirmander.
Indskrivningen af konfirmander til konfirmation i maj 2019 finder sted på kirkens
hjemmeside fra 2. juli og frem.

Ved indskrivningen vil det fremgå, hvornår
der bliver udbudt undervisning 8.a og 8.b
konfirmeres 4. maj 2019 og 8.c og konfirmander fra øvrige skoler 11. maj 2019.
Onsdag den 5. september er der introaften i
kirken. Vi begynder med spaghettigudstjeneste kl. 17.30 og spiser sammen efterfølgende i sognegården. Kl. 19.00 er der så intro i
kirken for både konfirmander og forældre.
Er konfirmanden ikke døbt endnu, så gør
vi det ved højmessen 2. påskedag mandag
den 22. april 2018.
Vi glæder os til at se jer.

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD

ign
s nye des gt
e
r
o
v
d
e
M
t har vi la
på blade der og Gudsn
Kirkekaler ind i midten
tjeneste så du kan rive
,
af bladetog hænge den
d
den u du har lyst...
op hvor

KIRKEKALENDER & GUDSTJENESTER FOR JULI - AUGUST - SEPTEMBER - OKTOBER

7

8
Søndag den 8. kl. 10

Onsdag den 11. kl. 11.30

AUGUST

Høstfrokost og Menighedsmøde

Søndag den 23. kl. 11

Refleksionsvandring v. Louise Marinus
Kristensen

Torsdag den 13. kl. 14

Onsdagscafé
Oplæg v. Kirsten Torp Hansen

Onsdag den 12. kl. 10

Matiné

Fredag den 7. kl. 11

Informationsmøde for konfirmander
2019 efter Spaghettigudstjenesten

Onsdag den 5. kl. 17.30

SEPTEMBER

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 29. kl. 18

Onsdagscafé

Onsdag den 29. kl. 10

Tangokoncert

Onsdag den 22. kl. 19

Onsdagscafé
Oplæg v. Johnnie Gregersen

Onsdag den 15. kl. 10

Refleksionsvandring v.
Louise Marinus Kristensen

Torsdag den 9. kl. 14

Matiné

Fredag den 3. kl. 11

Onsdagscafé

Onsdag den 1. kl. 10

Onsdagscafé

13. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 26. kl. 10

Lørdagsdåb

Lørdag den 25. kl. 11

Frokostandagt

Onsdag den 22. kl. 11.30

12. s. e. Trinitatis - Martin Holt Jensen

Søndag den 19. kl. 10

11. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 12. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 8. kl. 11.30

10. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 5. kl. 10

AUGUST

9. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 29. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 25. kl. 11.30

8. s. e. Trinitatis - Martin Holt Jensen

Søndag den 22. kl. 10

7. s. e. Trinitatis - Martin Holt Jensen

Søndag den 15. kl. 10

Frokostandagt

6. s. e. Trinitatis - Martin Holt Jensen

5. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Kristensen

Onsdag den 18. kl. 10

Onsdagscafé
Oplæg v. Ina Hoffensetz

Søndag den 1. kl. 10

JULI

GUDSTJENESTER

Onsdag den 4. kl. 10

JULI

KIRKEKALENDER
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Visionsaften:
Vores kirkegård – til glæde og gavn?

Torsdag den 1. november kl. 18

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 25. kl. 14

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 24. kl. 18

22. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 28. kl. 10

Lørdagsdåb

Lørdag den 27. kl. 11

21. s. e. Trinitatis - Martin Holt Jensen

Søndag den 21. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 17. kl. 11.30

20. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 14. kl. 10

19. s. e. Trinitatis - Martin Holt Jensen

Søndag den 7. kl. 10

Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 3. kl. 17.30

OKTOBER

18. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 30. kl. 10

Lørdagsdåb

Lørdag den 29. kl. 11

Onsdagscafé

Onsdag den 24. kl. 10

Heldagstur

17. s. e. Trinitatis
Høstgudstjeneste
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 23. kl. 10

Torsdag den 11. kl. 9.15-18

Onsdagscafé
Oplæg v. Jakob Storm Mahler

Frokostandagt

Onsdag den 19. kl. 11.30

Onsdag den 10. kl. 10

Matiné

16. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 16. kl. 10

15. s. e. Trinitatis - Martin Holt Jensen

Søndag den 9. kl. 10

Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 5. kl. 17.30

14. s. e. Trinitatis - Martin Holt Jensen

Søndag den 2. kl. 10

SEPTEMBER

Fredag den 5. kl. 11

OKTOBER

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 27. kl. 14

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 26. kl. 18

Onsdagscafé

Onsdag den 26. kl. 10
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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 Skt. Hans?
• eller synes du, at kirken mangler et arrangement,
og har du lyst til at stå for det?
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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 Signe, vores kirke- og kulturmedarbejder. Alle frivillige inviteres hvert år til en middag, hvor vi
kan møde hinanden og sige tak for hjælpen.
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HØSTGUDSTJENESTE & HØSTFROKOST
Søndag den 24. september kl. 10
I Rødovre er der ingen landmænd tilbage,
selvom det er tidligere landbrugsland. Men
hvorfor så fejre høstgudstjeneste i en forstad til København? Det skal vi, fordi vi alle
lever af naturen og det, den kan give os. Vi
er utroligt privilegerede i vores del af verden.
Fadervors bøn om, at vi må få det daglige
brød, er ikke noget, vi tænker videre over,
for de fleste af os er der nemlig mad på
bordet hver eneste dag, og der er rigeligt
af den. Men vores mad kommer fra jorden,
og selvom vi ikke selv dyrker den længere,
så er der andre, der gør.
Vi er stadigvæk, selv med alle de teknologiske fremskridt vi har gjort os, dybt afhængige
af, at jorden kan frembringe vores daglige

brød. Vi der har i overflod, bør om nogen
være taknemmelige for den rigdom, vi får
skænket af Gud. Derfor holder vi stadigvæk
høstgudstjeneste, også selvom vi bor i byen.
I Grøndalslund fejrer vi gudstjenesten søndag den 23. september kl. 10 med festpyntet kirke og skønne høstsalmer.
Efter gudstjenesten er der høstfrokost i
sognegården, hvor vi som grøn kirke sætter

fokus på madspild og fællesspisning. Det er
gratis at deltage, men du må gerne melde
dig til på kirkekontoret.
Efter høstfrokosten er der menighedsmøde,
hvor menighedsrådet vil fortælle om sit
arbejde, og hvordan det står til i kirken og
sognet.
mhj
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FDF
FDF holder til i kælderen under sognegården.
Vi har møder hver mandag kl. 18-20 for de
10-18 årige og om tirsdagen kl. 17:30-19 for
de 5-9 årige.
Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn
og voksne, piger og drenge. Det at lege,
hygge, grine og tale sammen, og det at blive
mødt med respekt uanset baggrund, alder
eller evner er nogle vigtige elementer i FDFs
arbejde.
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I FDF vil vi gerne inspirere børn til at tænke
kreativt og bruge fantasien. Det gør vi gennem leg, rollespil og opfinderi, her udfordrer

vi os selv og den verden, vi lever i.
Vi er både inde og ude til vores ugentlige
møder. Vi laver bål, snitter, leger, laver knob
og bygger med rafter, laver løb rundt i området, samt tager på weekendture.
I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. FDF bygger
på et kristent livssyn, det er dog ikke et krav,
at man tror på Gud for at gå til FDF.

Det er vigtigt for os, at der er plads til alle.
Hvis dit barn eller du har lyst til at være
FDFer, er det vigtigt for os at tage godt imod
jer, Derfor skal du kontakte Lisbeth Nielsen
på mobil 26 82 28 05 eller mail
Islev@FDF.dk
FDF giver børn og unge et ståsted at møde
verden fra.
FDF
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BIBELSTUDIEKREDS
Bibelstudiekreds om Johannesevangeliet
v. Martin Holt Jensen
Johannesevangeliet er svært, og nogle
gange kan det være nemmere at læse det
svære sammen.
I studiekredsen om Johannesevangeliet læser vi hver gang 1-2 kapitler, og vi mødes 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. Men ellers
medvirker alle med deres betragtninger. Der
er ingen forberedelse, og man kan sagtens
deltage som ny eller springe en gang eller
to over.
Vi mødes den 4. torsdag i måneden kl. 14
på følgende datoer: 27. september og 25.
oktober.
mhj

STUDIEKREDS
Studiekreds v. Louise Marinus Kristensen
Eksperimenterende værksted
Kirken er, hvad den er, i kraft af sin menighed. Efterårets studiekreds er derfor en
indbydelse til at sætte sit præg på kirken.
Hvilke aktiviteter og tiltag kunne du godt
tænke at finde i din kirke? Skal vi have refleksionsvandringer, bønnemøder, litteraturkreds, silent walks eller noget helt femte?
I studiekredsen vil vi tage de forskellige
konkrete forslag op og prøve dem af.
Vi indleder allerede den 9. august med
refleksionsvandring på kirkegården. Fra
november vil bordet være åbent - så find din
bedste ide frem og præsenter den for os.
Vi har to timer til rådighed pr. gang, så mon
ikke også der skulle være plads til en lystig
samtale om dagens tema.
Studiekredsen ligger som altid den
2. torsdag i måneden kl. 14.00
9. august: Refleksionsvandring
på kirkegården I
13. september:
Refleksionsvandring på kirkegården II
11. oktober: ingen studiekreds denne dag,
da vi er på heldagstur.
lmk

TANGO
KONCERT
DEN 22. AUGUST KL. 19.30.
Med: Ingeborg Børch, Victor Hugo Diaz
Rune Skov Thomassen.
Denne aften bliver en festlig rejse
igennem tangoens passionerede univers:
Verdens første tango fra Bizets opera ”Carmen”
Argentinske traditionelle tango hits,
Piazolla
Musikalske overraskelser og eksempler
på, hvor tango mødes med andre genre.
Viktor Hugo har spillet en væsentlig
rolle i at etablere det danske tango miljø
- både som sanger og danser.
Han er uddannet i Buenos Aires og har
i Danmark bl.a. medvirket i forestillingerne:
”Maria de Buenos Aires” ”Evita”
”Den 3.tango” samt en del film.
Ingeborg Novrup Børch har en sjælden
evne til at mestre det hele. Som operasanger
medvirker hun i produktioner i både ind og
udland. Ved denne koncert viser hun en
række andre genre fra sin brede palet… og
måske er harmonikaen ikke kun til pynt.
Gratis entré.
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OPSLAGSTAVLEN

Babysalmesang

stjenester
Spaghettigud
17.30.

.
i måneden kl
Første onsdag kort børnevenlig gudseen
indbyder vi tillgt af fællesspisning i sogn
aghetti, men
sp
tjeneste efterfu
ke
ik
t
de
er
gården. Måskeget andet lækkert.
så no
tivitet for
en kreativ ak
.
Vi slutter medlig kop kaffe til de voksne
ro
al
en
sk
og
e
an
m
en
børn
at deltage, og
Det er gratis melde sig til.
ikke
Datoer:
5. september
3. oktober
ttigudstjeneste
Ingen spaghe
i juli og august
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Legestue for d
e 3-6 årige
Hver man

dag
pe 3-6årige ogfra kl. 10-13 mødes en grup
deres forældre
og søskende
til Lege
Gruppen mødesstue i sognegården.
og samvær. Leom leg, kreative aktiviteter
drene, derfor gi gestuen drives af forælforskellige arbe ver alle en hånd med de
at børn og foræjdsopgaver. Vores ønsker er
,
kende, derfor krldre lærer hinanden godt at
komme i grup æver det medlemskab at
kaffe, og muligpen. Der er adgang til te og
hed for at spise
medbragte
madpakker.
Kontakt: Signe
på 2912 6616

sang, bevæEn rolig stund, hvor vi gennem e og salmer
gelser, gestik, berøring, sangleg
stimulerer babyernes sanser.mdr.)
0
Det er for de helt små børn (2-1
og deres forældre.
0.45 i
Vi mødes onsdag fra kl. 10-1og Marie
kirkerummet, hvor sangpædag
e for
Vestergaard Lauritsen vil sørg hyggeligt
der
programmet. Efterfølgende er negården.
samvær og en kop kaffe i sog ter 200 kr.
kos
Et forløb er på 10 gange, og b er muligt,
Tilmelding undervejs i et forlø holdet.
såfremt der er pladser på
Tilmelding til kirkekontoret
på 3670 7400.

Onsdagscafé

Menighedsple
dage i ulige uger jens Onsdagscafé holder åben
t on
kl.
hvor man kan hy 10-12 i sognegården. Det er stesgge med andre,
det,
og en bid brød. No
ny
de
en
ko
p
kan omhandle alt gle gange er der et lille oplæ kaffe
g,
interesser. Alle fra anderledes oplevelser til som
til at dele din his har en historie at fortælle. Har særlige
du
Programmet for torie, så kontakt Signe på 2912 lyst
oplæggene
6616.
siden eller fås på kan også ses på hjemmekirkekontoret.
Datoe
4. juli kommer Inar med oplæg:
Hoffe
om sit liv som konsetz og fortæller
rsanger.
15. august fortæ
om sin vej til tro ller Johnnie Gregersen
12. september vil en på kristendommen
Kirst
om da hun emigr en Torp Hansen fortælle
10. oktober vil voerede til USA i 1964
res nye kirke
Jakob Storm Ma
hler fortælle lidt tjener
om sig selv.

Frokostandagt

stilhed,
Et rum til eftertænksomhed, fra
sang og samvær. Vi læser
som
Apostlenes Gerninger, sådan le:
de bliver fortalt i Den nye Afta k.
Det nye Testamente på nudansost i
Efter andagten er der en let frok
elding,
sognegården. Der er ingen tilm
er.
vi deles blot om den mad, der
Datoer:
11. og 25. juli
8. og 22. august
19. september
17. oktober

Matiné

Matiné er for
sange fra H alle sang- og musikglad
de mange smøjskolesangbogen og op e. Vi synger fællesbag flyglet og ukke årstidssange. Kirklever året gennem
mulighed fo vælger de første sange.ens organist sidder
en kop kaffe r selv at komme med øn Derefter har man
og en ostem
sker. Der serv
ad
eres
i måneden fra . Vi mødes den første fre
dag
kl. 11- 12.30.
3. august - 7. Datoer:
september 5. oktober
Ingen matiné
i juli
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KIRKELIGE ADRESSER OG OPLYSNINGER TILHØRERENDE GRØNDALSLUND KIRKE
Kirkekontor: Kirkekoordinator/Kordegn
Bettina Bisted Pedersen
Tårnvej 350, 2610 Rødovre
Tlf.: 3670 7400
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.: 3641 4337
Mobiltlf.: 2310 7228
e-mail: mhje@km.dk
Mandag er fridag

Sognepræst

Louise Marinus Kristensen
Tårnvej 352, 2610 Rødovre
Tlf.: 3670 2370
Mobiltlf.: 2120 3352
e-mail: slk@km.dk
Mandag er fridag

Kirketjener

Per Kirkeby Andersen/Jakob Storm Mahler
Tlf.: 2327 1382
Mandag er fridag

Organist
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Rune Skov Thomassen
Tlf.: 4141 0355
e-mail: runeskovthomassen@gmail.com
Mandag er fridag

Kirke- og kulturmedarbejder

Signe Bang Hansen
Tlf.: 2912 6616
e-mail: groendalslund.kirke@outlook.dk

Menighedsrådet

Postadresse: Tårnvej 350, 2610 Rødovre
e-mail: 7138@sogn.dk
Formand: Aksel Mikkelsen
Privat tlf.: 4027 4848

Kirkeværge

Ove Sørensen
Tlf.: 2442 5199

Hjemmeside

www.groendalslundkirke.dk

Kirkegårdskontor

Kirkegårdsleder
Charlotte Nordman
Schweizerdalsvej 50, 2610 Rødovre
Tlf.: 3670 2649
e-mail: kontor@groendalslundkirkegaard.dk
Kontortid: mandag-fredag kl. 10-12

Menighedsplejen

Formand: Martin Holt Jensen

FDF

Lisbeth Nielsen
Tlf: 2682 2805
Carsten Buch
Tlf: 4074 3922
Mail Islev@fdf.dk

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.: 4221 1069
Korleder: Tommy Østerlind
Tlf.: 2183 8285

Kirkeblad

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

Konfirmationer i 2019

Nyager Skoles 8.a og 8.b konfirmeres
4. maj 2019. Nyager Skoles 8.c og
konfirmander fra øvrige skoler
konfirmeres 11. maj 2019.

Næste nummer

Bidrag til næste nummer af kirkebladet, som udkommer til november,
skal være redaktionen i hænde senest
tirsdag den 29. september.

