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ET NYT KIRKEÅR BEGYNDER
Om kort tid begynder et nyt kirkeår, og i den
danske folkekirke begynder kirkeåret den
første søndag i advent, og kirkeåret slutter
den sidste søndag efter trinitatis.
Opgaver, vi ikke fik fuldført i det gamle år,
bliver ikke slettet eller glemt, fordi vi begynder på et nyt kirkeår i Grøndalslund.
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Kirkeåret, der snart slutter, har budt på
mange forskellige opgaver, store som små.
På menighedsmødet sidst i september kunne vi give en orientering om årets begivenheder. Den truende arbejdskonflikt i foråret
medførte, at menighedsmødet blev udskudt,
da vi måtte forholde os til en eventuel kommende arbejdskonflikt.
Vi kunne fejre vort jubilæum, og aktivitetsudvalget havde udarbejdet et jubilæumsarrangement, der var meget velbesøgt.

Vi takker for de mange hilsner kirken modtog. Der bliver arbejdet med en renovering
af personalefaciliteterne på kirkegården,
og vi arbejder også med en renovering af
køkkenfaciliteterne i sognegården.
Gennem hele året har vort personale ydet
en god og solid indsats. Økonomien bliver
fulgt tæt, og vi undgår dermed en forhøjelse
af kirkeskatten i 2019, trods øgede udgifter,
ikke mindst til driften på kirkegården, men
med effektivisering og omtanke løber det
hele rundt.
Grøndalslund Kirke er inde i en god udvikling. Vi har dygtige medarbejdere på alle
poster, og jeg mener at kunne sige, at det
går godt. Men vi kan altid blive bedre, og det
arbejder vi løbende på.

Inden det nye kirkeår begynder, skal vi
foretage konstituering i menighedsrådet omkring kirkeværge, kontaktperson, kasserer
og formand.
Undertegnede takker for den hjælp kirken
har modtaget fra de mange frivillige, og
personligt takker jeg hele menighedsrådet
for deres store engagement i kirkeåret,
der snart slutter. Jeg er overbevist om, at
vi i fællesskab kan sikre en stabil og sund
udvikling i Grøndalslund kirke og kirkegård.
På vegne af menighedsrådet og alle medarbejderne ønsker jeg alle i Grøndalslund
Sogn velkommen til et nyt kirkeår samt en
kommende glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Aksel Mikkelsen
Formand
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KUNSTUDSTILLINGER I SOGNEGÅRDEN
Menighedsrådet har besluttet, at det skal
været muligt at udstille kunst i sognegården.
Kunstnere – professionelle såvel som amatører – er alle velkomne til at søge om at udstille i sognegården. Er du interesseret, skal
du aflevere en skriftlig ansøgning til kommunikationsudvalget - enten på kirkekontoret
eller på følgende mail: groendalslund.kirke@
outlook.dk. Ansøgningen skal indeholde en
beskrivelse af værkerne samt fotos af alle
de værker, der indgår i udstillingen.
Udstilleren skal selv sørge for transport,
ophængning og nedtagning af billederne.
Åbning af en udstilling vil finde sted ved kirkekaffen efter en gudstjeneste. Udstillingen
vil være åben i sognegårdens åbningstid og
ved arrangementer i sognegården.
Alle regler for kunstudstilling i sognegården
kan hentes på hjemmesiden under overskriften OM KIRKEN eller fås hos kirke- og
kulturmedarbejder Signe Bang Hansen.
Kommunikationsudvalget
NYT FRA KIRKEGÅRDEN
Sikken en sommer vi har haft. Sol, sol og
atter sol. Det har været skønt for de fleste,
men kirkegården har lidt under varmen. Allerede i starten af juni indførte vi ”åben-ild-for

bud”. I skal alle have en tak for at overholde
dette forbud. Andre steder i landet opstod der
brande på kirkegårdene, da hække og græs
var knastørt. Det slap vi heldigvis for.
De svedne plæner er kommet fint igen de
fleste steder. Nogle steder må vi reetablere
til næste år, da ukrudtet har fået magt. I thuja-hækkene ses planter, der er gået ud. Det
er en svamp, der er gået i rodsystemet og har
lukket for vandtilførslen. Svampen har haft
de bedste betingelser i år. Planterne bliver
udskiftet her i efteråret, nogle steder hele
rækker, andre steder den enkelte plante.

granarbejde efter den nye metode. Det vigtige for os er, at vi finder en løsning, hvor vi
ikke har noget ”forurenet” restprodukt til
foråret. Vi vil have metoder, hvor vi binder
granet i sig selv. Derved kan vi lave granet
om til flis, når det tages af igen.

Nu er vi allerede godt i gang med efteråret,
og en af kirkegårdens større arbejder ligger
foran os: Gransæsonen går i gang. Til dato
har alle gartnere ligget på knæ på gravstederne og lagt gran i 5 uger. Vores arbejdstilsyn vil ændre på den lange statiske arbejdsgang af hensyn til medarbejdernes fysiske
helbred. Det er vi helt enige i, og derfor vil vi
i år afholde grankursus med andre kirkegårde, der er begyndt at lave stående arbejde.

Menighedsrådet er langsomt begyndt at
tage fat på det store arbejde: At lave en helhedsplan for kirkegården. Det er et arbejde,
der gerne skulle ligge klar i løbet af 2019.
En helhedsplan er et arbejdsredskab til den
fremtidige drift. Det bliver et spændende
arbejde, som både medarbejderne på kirkegården og menighedsrådet skal i gang med.

Det vil naturligvis ændre på udseendet. I år
vil vi have fokus på vores legatgravsteder og
græsgravsteder. De er ens og lette at bibeholde udseendet på. Det bliver spændende
at se, hvad vi får ud af kurset og få det
implementeret i arbejdet på kirkegården. Så
glæd jer til november, hvor der kan opleves

I løbet af oktober vil der komme fire særligt
indkøbte hunde-skraldespande op. Der
bliver samtidig sat stativer op med hundeposer. Vi krydser fingre for, at man husker
at bruge dem og naturligvis smide posen i
skraldespanden.

Jeres input til kirkegårdens udvikling er også
vigtig, og I kan komme den 1. november og
deltage i vores visionsaften: Vores kirkegård
- til gavn og glæde? som omhandler netop
dette. Jeg vil glæde mig til at møde mange
af jer.
Charlotte Nordman
Kirkegårdsleder
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10 ÅRS DÅBSJUBILÆUM
Er du lige blevet 10 år? Så er det måske ved
at være 10 år siden, du blev døbt. I hvert
fald hvis du blev døbt, dengang du var lille.
At blive døbt betyder bl.a. at vi har fået et
bevis på, at Gud altid elsker os, uanset hvad
der sker med os. Der er allerede sket mange
ting i dit liv, siden du blev døbt. Det kan
være, du er flyttet, siden du blev døbt. Eller
din familie er blevet anderledes.
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JULEHJÆLP
For nogle kan det være svært at få økonomien til at hænge sammen i dagligdagen, og
derfor kan december og julen opleves som
endnu sværere at komme igennem.
Menighedsplejen vil gerne give en håndsrækning til de familier og enkeltpersoner,
der har det økonomisk svært.
For at kunne få julehjælp skal du have
bopæl i Grøndalslund Sogn. Du skal sende
os en ansøgning med din adresse, dine
kontaktoplysninger og oplyse antal hjemmeboende børn under 18 år.
Ansøgningen kan sendes til en af præsterne, afleveres i kirkens postkasse eller på
kirkekontoret eller på mail til groendalslund.
sogn@km.dk
Hjælpen gives i form af gavekort til Føtex.
Martin Holt Jensen
Formand for menighedsplejen

Du er i hvert fald begyndt i skole og har fået
klassekammerater og forhåbentligt også
nogle gode venner. Men du har nok også
opdaget, at der er nogen, som det er svært
at være venner med. Måske går du til noget,
som du er rigtig god til. Og du har nok også
opdaget, at der er en enkelt ting, som du
ikke er så god til. Men uanset hvad der er
sket i dit liv, siden du blev døbt, så elsker
Gud dig lige så meget i dag, som han gjorde
den gang for ti år siden. Og det, synes vi,
skal fejres.

Det er gratis, men som dåbsjubilar må du
gerne melde dig til på kirkens kontor på:
3670 7400 eller groendalslund.sogn@
km.dk
5 ÅRS DÅBSJUBILÆUM
Det er ikke sikkert, at du selv kan huske det,
men hvis du blev døbt i løbet af efteråret 2013,
så er det faktisk 5 år siden, du blev døbt.
Der er sket rigtigt meget, siden vi så dig i kirken til din dåb. Du ser garanteret også helt
anderledes ud i dag end den gang. Måske
kan man slet ikke kende dig?

Blev du døbt i 2008, vil vi gerne invitere
dig til 10 års dåbsjubilæum onsdag den 7.
november kl. 17.30

Ved du, hvordan Grøndalslund Kirke ser ud?
Måske har du ikke været her siden din dåb.
Men det kan også være, at du har været forbi en gang imellem. Det kan være, at du har
fået en lillebror eller lillesøster, som også
er blevet døbt i kirken. Eller måske har du
været i kirken juleaften eller til en spaghettigudstjeneste.
Vi synes i hvert fald, det kunne være
hyggeligt at se dig igen. Derfor vil vi gerne
invitere dig til dåbsjubilæum onsdag den 5.
december kl. 17.30.

Vi begynder med en børnevenlig gudstjeneste i kirken, og bagefter er der fællesspisning i salen. Du er meget velkommen til at
tage din familie, dine bedsteforældre og
dine naboer med.

Vi begynder inde i kirken med en kort børnegudstjeneste. Når vi er færdige i kirken, går
vi over i sognegården og spiser aftensmad.
Det hedder godt nok spaghettigudstjeneste,
men denne gang skal vi spise risengrød.

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD
Det er ganske gratis, men som dåbsjubilar
vil det være dejligt, hvis du kan få din mor
eller din far til at melde jer til. De skal ringe
til kirkekontoret på 3670 7400 eller skrive
en mail til groendalslund.sogn@km.dk. Du
må gerne tage dine søskende, dine bedsteforældre og dine naboer med.
Vi glæder os til at se dig.
VISIONSAFTEN
Er kirkegården kun for de døde?
Torsdag den 1. november kl. 18 inviterer
vi til visionsaften med overskriften Vores
kirkegård – til glæde og gavn? Vi begynder
med at spise sammen, derefter vil der være
et kort oplæg, og endelig kan alle byde ind
med ideer til, hvordan vi kan bruge og udvikle
kirkegården.

Vi har en stor, smuk og velbesøgt kirkegård,
men danner den gode rammer for de efterladtes sorgbearbejdning, og er det kirkegårdens eneste formål? Hvordan skal vi bevare
eller udvikle den, og hvordan kan den blive til
gavn og glæde for flere?
•	Skal kirkegården fortsat være åben for
alle besøgende døgnet rundt?
•	Kunne vi anlægge urtehave, blomsterhave, sansehave eller noget fjerde?
•	Hvordan tager vi det religiøse rum med ud
på kirkegården?
Mød op i sognegården torsdag den 1.
november kl. 18. Bidrag med din mening
og dine ideer, og lyt og bliv inspireret af de
andres. Aftenens mål er på kort sigt at få
samlet en idebank til kirkegårdens udvikling,
og på længere sigt at nedsætte en eller flere
arbejdsgrupper.

ALLEHELGENS LYSGUDSTJENESTE
– en mindegudstjeneste
Søndag den 4. november kl. 16.
Hjælper det at få navnet på en, man har
mistet, læst op i kirken? Det kan aldrig
bringe ham eller hende tilbage, så det kan
i hvert fald ikke afhjælpe tomheden efter
dem. Men det at høre deres navn læst op
kan hjælpe med at holde fast på, at de har
levet en gang. Og at de, dengang de levede,
gjorde en stor forskel i vores liv.
Til mindegudstjenesten har vi lov til at
holde fast på, at livet uden dem ikke er det
samme. Også selv om det er længe siden, at
vi har mistet dem. Men der er også plads til
at give udtryk for, at vi er taknemmelige for
hvert et øjeblik, vi fik sammen med dem.
I Grøndalslund mener vi ikke, at tabet har
en udløbsdato, og derfor kan du få læst
navne op på alle, du gerne vil mindes, både
dem, du har mistet inden for det seneste år,
og dem, du har mistet tidligere.
Efter gudstjenesten vil der være tændt
levende lys på kirkegården.
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DROP IND DÅB

KVINDEAFTEN
Onsdag den 14. november kl. 19 har du
mulighed for at blive forkælet med guddommelige dråber, når vi holder kvindeaften
med smagsprøver på portvin, rom, likør og
andre gyldne drikke.
Vi får selskab af Bill T. Brodersen, der er
indehaver af BTB Vin. BTB Vin har eksisteret
siden 1992, og siden 2000 har de importeret vin og hen ad vejen også spiritus. Mest
berømt er deres kastanjelikør med smag af
marcipan, nødder, vanilje, kastanje og en
million andre dejlige søde sager. Den SKAL
simpelthen smages, og det kan du komme
til den 14. november. Kom selv og tag din
mor, din voksne datter, din svigermor, din
veninde, din gamle kollega eller en anden
kvinde med.
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Tilmelding senest den 7. november af hensyn
til smagsprøverne. Kirkens kontor på 3670
7400 eller på groendalslund.sogn@km.dk
Pris: gratis, men vi håber du vil give 50 kr.
til vores indsamling til julehjælp. Betal evt.
med MobilePay på 23143

Lørdag den 24. november afholdes
Drop Ind Dåb i Grøndalslund Kirke.
Det er et samarbejde i Rødovre-Hvidovre Provsti, og der vil både være
præster fra Grøndalslund Kirke og
fra andre kirker til stede for at døbe.
Man skal have billedlegitimation og
sit CPR-nummer med, så man kan
blive registreret.
Når man kommer til kirken, bliver
man budt velkommen og får udleveret en blanket, man skal udfylde.
Den skal afleveres samtidig med
at man viser billedlegitimation og
CPR-nummer, så man kan blive
registreret og få sin dåbsattest.
Derefter vil man have en samtale
med en præst før selve dåben.
Man er meget velkommen til at
tage andre med som vidner til
dåben, og vælger man at komme
alene, er der frivillige/ansatte i
kirken, som gerne er vidner.
Hvis man er under 18 år, skal
man have en forælder med, og
alle med forældremyndighed
skal give deres tilsagn skriftligt.

FAST
GRUND

UNDER
FØDDERNE

Drop ind Dåb

Grøndalslund Kirke
lørdag den 24. nov. mellem

kl. 11 og 16.
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SIDST PÅ UGEN
Spisning og foredrag
Torsdag den 29. november kl. 18-21 inviteres du til fællesspisning og foredrag med
titlen “Grundtvigs kvinder- kvinderne bag
Grundtvig!”
Foredraget holder af præsten Niels Eric
Grunnet, som selv beskriver sit foredrag
således: ”I foredraget hører vi om de
kvinder, der på hver sin vis kom til at præge
Grundtvig fra vugge til grav. Gift blev han
ikke mindre end tre gange med stærke, intelligente kvinder, der på hver sin vis tog del
i de omvæltninger, der prægede Grundtvigs
såvel indre som ydre liv. Grundtvig var et
følsomt gemyt, og hans fascination af det
kvindelige blev en digterisk metafor for det
livsoplysende, livsbekræftende og livsskabende, mennesker imellem og mellem Gud
og os.”
Niels Eric Grunnet har fra 1960 været præst
ved Aalborg domkirke og siden sognepræst
i Fredensborg, i Haarby og i Egebæksvang.
Fra 2008 har han været institutionspræst
ved Holmegaards-parkens kirke i Ordrup.
Sideløbende har Niels Eric Grunnet været
medlem af Den danske Præsteforenings
hovedbestyrelse, og han har været faglig
rådgiver i Psykiatrifonden. Fra 1977 til 2010
var han formand for Nordøstsjællands
grundtvigske Højskoleforening.

Niels Eric Grunnet har udgivet prædikensamlingerne ”Giv det for intet” og ”Frø”.
Aftenen slutter ca. kl. 21 med en kort andagt i kirken.
Pris 50 kr. pr. person. Tilmelding og betaling
senest 15. november til Grøndalslund kirkekontor 3670 7400 eller på groendalslund.
sogn@km.dk

ADVENT
Advent er ventetid. For børn føles den
uendelig lang, for voksne alt for kort. Men
advent er også forberedelsestid. Vi forbereder os på julen, og at Jesus bliver født, og
lyset igen finder sin plads i verden. Derfor
er der ingen grund til at gå i panik, når man
ikke har nået at bage og pynte op til jul 1.
december. Der er god tid endnu, det er jo
først den 24. om aftenen, det hele begynder,
i hvert fald ifølge traditionen.
I adventstiden er det forventningen, der fylder i Grøndalslund kirke. Vi holder koncerter,
gudstjenester og samles, for at vi sammen
kan glæde os til den højtid, der venter lige
rundt om hjørnet.
I vores kirke har vi mange smukke traditioner, og de begynder med kirkeårets begyndelse 1. søndag i advent.
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1. SØNDAG I ADVENT
Søndag den 2. december kl. 10. Kirkeåret
begynder med en fest. Vi synger de elskede
adventssalmer, og Grøndalslundkoret medvirker. Dagens prædikant er Andreas Riis
Damgaard, som er praktikant fra Pastoralseminariet.
JULESTUE
Efter gudstjenesten holder Menighedsplejen
julestue, hvor alle indtægter går til vores
julehjælp.
Julestuen varer fra kl. 11-13. Undervejs
vil der være mulighed for at købe gløgg og
æbleskiver, og forskellige hjemmelavede
ting som kager, marmelader og håndarbejde. Der vil også i år være en tombola med
lækre gevinster, doneret af lokale erhvervsdrivende.

HJEMMEBAG TIL JULESTUEN
Elsker du at strikke, sy, bage, sylte, eller
hvad det nu måtte være, så har vi brug for
effekter til vores julestue. Alt er velkommen,
vi har kun to ”regler”:
• det skal være hjemmelavet,
•	og det eneste, du får for det, er glæden
ved at give.
Effekter til julestuen kan løbende afleveres
på kirkekontoret, dog senest torsdag den
29. november.
Har du sylteglas i overskud, så tager vi gerne
imod dem, rengjorte og med låg, på kirkekontoret, hvor de så kan hentes, hvis nogen
mangler til deres hjemmelavede marmelader og syltetøj.
Vi har erfaring for, at det især er hjemmebagte julekager, der er salg i, så kom gerne
med dine vanillekranse, pebernødder,
brunkager eller hvad du nu har af overskud
af kager.
PANUMKORETS JULEKONCERT
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Lørdag den 15. december kl. 16
”Il est né, le divin Enfant” og ”Den yndigste
rose er funden”.
Panumkoret synger fransk og dansk musik
til adventstiden.
Panumkoret har de seneste år markeret
sig som et af de bedste ikke professionelle
kor og har mange spændende projekter og
koncerter i både ind og udland.

Panumkorets julekoncerter har altid været
noget ganske særligt, som man med god
samvittighed kan glæde sig til hele året!
DE NI LÆSNINGER OG LUCIA
Tredje søndag i advent holder vi en af Grøndalslund Kirkes mest stemningsfulde og traditionsrige gudstjenester. Den sædvanlige
liturgi med prædiken og nadver er erstattet
af ni læsninger, som bliver læst af forskellige
personer fra menigheden og personalet. I år
er temaet for teksterne lys, hvilket jo passer
så smukt med, at vi samme søndag har
Luciaoptog.
At bringe lyset ind i mørket er et fælles
anliggende. Med hjælp fra kirkens dygtige
sangere bæres lyset frem af alle, som har
lyst. Børn som voksne, store som små, unge
som gamle, kvinder som mænd.
Har du lyst til at være med, så mødes vi
torsdag den 13. december kl. 17 i våbenhuset og øver og finder en dragt der passer.
Om søndagen den 16. mødes vi kl. 9.30 til
omklædning i sognegården.
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Fredag den 2. kl. 11

Torsdag den 29. kl. 18

3. søndag i advent
De ni læsninger
Martin Holt Jensen

Søndag den 16. kl. 10

Frokostandagt/julefrokost

Onsdag den 12. kl. 11.30

2. søndag i advent
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 9. kl. 10

Spaghettigudstjeneste
5-års dåbsjubilæum og julefest

Onsdag den 5. kl. 17.30

1. søndag i advent
Andreas Riis Damgaard

Søndag den 2. kl. 10

DECEMBER

Frokostandagt/julefrokost

Onsdag den 12. kl. 11.30

Sorggruppe

Fredag den 7. kl. 13

Matiné

Fredag den 7. kl. 11

Onsdagscafé
Oplæg v. Charlotte Nordman

Onsdag den 5. kl. 10

Julestue

Søndag den 2. kl. 11-13

DECEMBER

”Sidst på ugen”

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 28. kl. 18

Sorggruppe

Fredag den 23. kl. 13

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 22. kl. 14

Onsdagscafé

Onsdag den 21. kl. 10

Refleksionsvandring v. Louise Marinus
Kristensen

Torsdag den 15. kl. 14

Kvindeaften

Onsdag den 14. kl. 19

Sorggruppe

Fredag den 9. kl. 13

Onsdagscafé
Oplæg v. Flemming Riget

Onsdag den 7. kl. 10

Matiné

Sidste søndag i kirkeåret
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 25. kl. 10

Drop ind Dåb
Martin Holt Jensen
Louise Marinus Kristensen

Lørdag den 24. kl. 11-16

Frokostandagt

Onsdag den 21. kl. 11.30

25. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Søndag den 18. kl. 10

24. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Søndag den 11. kl. 10

Spaghettigudstjeneste
10-års dåbsjubilæum

Onsdag den 7. kl. 17.30

Lysgudstjeneste
Martin Holt Jensen

Visionsaften:
Vores kirkegård – til gavn og glæde?

Søndag den 4. kl. 16

Alle Helgens dag
Martin Holt Jensen

Torsdag den 1. kl. 18

NOVEMBER

KIRKEKALENDER

Søndag den 4. kl. 10

NOVEMBER

GUDSTJENESTER
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Søndag den 16. kl. 15

Mandag den 24. kl. 12

Fredag den 4.

Onsdag den 26. kl. 16

1. s. e. Helligtrekonger
Martin Holt Jensen

Søndag den 13. kl. 10

Helligtrekongers søndag
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 6. kl. 10

Nytårsdag
Louise Marinus Kristensen

Onsdagscafé

fortsætter på side 12

Onsdag den 30. kl. 10

JANUAR

Tirsdag den 1. kl. 16

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 24. kl. 14

Onsdagscafé

Onsdag den 16. kl. 10

Refleksionsvandring
v. Louise Marinus Kristensen

Nytårsaften
Martin Holt Jensen

Mandag den 31. kl. 15

Julesøndag
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 30. kl. 10

Torsdag den 10. kl. 14

Ingen matiné

Ingen Onsdagscafé

2. Juledag
Tangogudstjeneste
Martin Holt Jensen

Onsdag den 2.

JANUAR

Tirsdag den 25. kl. 10
Juledag
Louise Marinus Kristensen

Nytårsgudstjeneste med Nytårsskål

Mandag den 31. kl. 15

Nytårskoncert med Familien Dreisig

Lørdag den 29. kl. 15

Onsdagscafé

Onsdag den 19. kl. 10

Klassisk Julegudstjeneste
Louise Marinus Kristensen

Mandag den 24. kl. 15.30

Børnegudstjeneste
Martin Holt Jensen

Mandag den 24. kl. 14

Julekoncert med Grøndalslundkoret

Julekoncert med Panumkoret

Børnegudstjeneste
Martin Holt Jensen

Lørdag den 15. kl. 16

Øve luciaoptog

Torsdag den 13. kl. 17

Refleksionsvandring
v. Louise Marinus Kristensen

Torsdag den 13. kl. 14

Frokostandagt/julefrokost

Onsdag den 12. kl. 11.30

Sorggruppe

Fredag den 7. kl. 13

Juleaften
Salmesangsgudstjeneste
Louise Marinus Kristensen

Mandag den 24. kl. 10.30

4. søndag i advent
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 23. kl. 10

3. søndag i advent
De ni læsninger
Martin Holt Jensen
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 16. kl. 10
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Refleksionsvandring
v. Louise Marinus Kristensen

Onsdag den 27. kl. 10

3 s. e. Helligtrekonger
Martin Holt Jensen

FEBRUAR

Fastelavnsgudstjeneste for børn

Søndag den 3. kl. 14

Fastelavn

Søndag den 3. kl. 10

MARTS

Søndag seksagesima
Martin Holt Jensen

Søndag den 24. kl. 10

Lørdagsdåb

Lørdag den 23. kl. 11

Frokostandagt

Onsdag den 20. kl. 11.30

Søndag septuagesima
Martin Holt Jensen

Søndag den 17. kl. 10

Sidste s. e. Helligtrekonger
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 10. kl. 10

Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 6. kl. 17.30

4 s. e. Helligtrekonger, diakoniens dag
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 3. kl. 10

Kyndelmisse
Louise Marinus Kristensen

Lørdag den 2. kl. 17

Menighedsrådes møderække fastlægges på det konstituerende
møde 28. november. Datoerne for
menighedsrådsmøderne i januar og
februar kan ses på hjemmesiden.

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 28. kl. 14

Onsdagscafé

Torsdag den 14. kl. 14

Søndag den 27. kl. 10

Lørdagsdåb

Onsdagscafé
Oplæg v. Johnnie Gregersen

Onsdag den 13. kl. 10

Matiné

Fredag den 1. kl. 11

FEBRUAR

KIRKEKALENDER

Lørdag den 26. kl. 11

2 s. e. Helligtrekonger
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 20. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 16. kl. 11.30

GUDSTJENESTER

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD

GRØNDALSLUNDKORETS

JULEKONCERT

SØNDAG DEN 16. DECEMBER KL. 15
Grøndalslundkoret er populært som aldrig før. Vi har oplevet
en stor tilstrømning af nye medlemmer i den senere tid, så nu
nærmer deltagerantallet sig de 50. Det er vi rigtig glade for. Det
giver nemlig helt nye muligheder for at arbejde med forskellen
på svag og kraftig lyd. Denne såkaldte musikalske dynamik
skaber variation, forventning, spænding og dramatik og kan
tilføre den velkendte musik en helt ny dimension. Til julekoncerten vil koret således fremføre den franske barokkomponist
Francois Couperins Syng for Herren i en ny, udvidet og forbedret udgave. Og vi satser på at præsentere et flot og imponerende værk for kor og orkester.
Vi har inden for et par måneder mistet to store kunstnere; først
Benny Andersen og dernæst Kim Larsen. Begge de herrer har
efterladt sig en kæmpe sangskat, og vi vil gøre vores bedste for
at yde dem retfærdighed med indslag af begge kunstnere.
På Opera Hedeland i Hedehusene skal Bizets opera Carmen
opføres til sommer. En forrygende historie, som med kendte
og inciterende melodier udspiller sig blandt letlevende piger,
smuglere og tyrefægtere. Men i Grøndalslundkoret har vi ikke
tålmodighed helt til sommer. Derfor tager vi forskud på begi-

venheden allerede til julekoncerten og fremfører tre-fire af de
mest kendte i et festfyrværkeri af et potpourri lavet til lejligheden – Toreadormix!
Der vil også blive rig lejlighed til at synge med på nogle af vore
kendte og elskede danske julesange. Og har man mere luft,
kan man nynne med på engelske Christmas Carols eller nogle
velkendte Disneysange som titelmelodien fra Skønheden og
Udyret
Hallelujakoret fra Händels Messias skal heller ikke savnes. Det
er en skærsild og prøvelse for de nye kormedlemmer at synge
den, men vi tror på, at det nok skal gå godt. I år vil vi supplere
orkestret med en paukespiller! Pauker er jo ikke noget anmassende instrument. Men når man så først har hørt Halleluja
med pauker, forstår man ikke, hvordan man har kunnet klare
sig uden. Kom selv og hør!
Desuden medvirker Pernille Spisky med Chr.IV ´s danseorkester, Candlelight Strings og soloharpenist Vibeke Franck.
Grøndalslundkoret
Dirigent Tommy Østerlind og formand Karin Hansen
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GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD
JULEN I GRØNDALSLUND
Julen er noget af det største i det mindste.
Det er en erfaring, vi som mennesker gør os
i vores hjerter. Julen handler om at skabe
forbindelser. Gud skabte en forbindelse
til os mennesker ved at lade sig føde som
netop et menneske. Dermed tog han vores
liv på sig og ind i sig. Derfor er julen så vigtig, derfor handler julen først og fremmest
om at være sammen, om at bekræfte over
for venner og familie, at vi hører sammen,
og derfor samles vi i fællesskaber med
kolleger, skolekammerater og i kirken for at
blive bekræftet i, at det er fællesskabet med
hinanden og med Gud, der er hele julens
omdrejningspunkt.
Når julen er så vigtig, skal den også fejres,
og den skal fejres i fællesskab med andre.
I Grøndalslund Kirke har vi derfor hen over
alle juledagene gudstjenester, der har hver
deres karakter og præg af fællesskab, julestemning og musik.Igen i år vil vi holde fire
gudstjenester juleaftensdag.
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JULEAFTEN
Mandag den 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 børn 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.

JULEDAG
Tirsdag den 25. december kl. 10
v. Louise Marinus Kristensen
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
v. Martin Holt Jensen
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 han mødte sine
bødler med tilgivelse.

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD
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.
JULESØNDAG
Søndag den 30. december kl. 10
v. Louise Marinus Kristensen
Julesøndag er det tid til at puste ud med en
ganske almindelig, hyggelig højmesse, som
vi kender den. Det er sidste chance for at få
sunget de glade julesalmer, inden vi vender
blikket fremad mod 2019.

NYTÅRSKONCERT
Lørdag den 29. december kl. 15
Traditionen tro skal vi i år have nytårskoncert med familien Dreisig: Marie Dreisig,
som vi har glæde af til mange søndagsgudstjenester, og hendes mor og moster: Elsebeth og Inge Dreisig. Vi lover, det bliver sjovt,
flot, rørende og også festligt. Vi glæder os.
NYTÅRSAFTEN
Mandag den 31. december kl. 15
v. Martin Holt Jensen
På årets sidste dag 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.
NYTÅRSDAG
Tirsdag den 1. januar kl. 16
v. Louise Marinus Kristensen

Det nye år tager sin begyndelse. Det gamle
år lægges bag os, og vi begynder på en
frisk. Luften svirrer af gode intentioner om
at være en ny og forbedret udgave af os
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.
Sådan 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.
KYNDELMISSE
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 med en stemningsfuld aftengudstjeneste lørdag den 2. februar kl. 17.
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Og til sidst slutter vi af med kaffe og kage,
og fælles samtale i sognegården.
Refleksionsvandringerne finder sted på
følgende datoer i tidsrummet kl. 14-16:
15. november
13. december
10. januar
14. februar

DIAKONIENS DAG
Det har alle dage været en vigtig funktion for
kirken at hjælpe de svage og syge, i kirken
kalder vi det for diakoni, og det betyder
tjeneste. At være i tjeneste for sin næste, er
den fordring og opfordring, vi som kristne
går med hver dag. Nogle dage er vi dem, der
tjener, og andre dage er vi den svage, der
har brug for hjælp.
Hvert år i februar bliver der sat særligt fokus
på diakoni ved en gudstjeneste, og i 2019
vil Grøndalslund Kirke og menighedsplejen
fejre denne dag sammen med de øvrige
kirker og menighedsplejer i Rødovre.
Det sker ved højmessen søndag den 3.
februar kl. 10. Efter højmessen i de medvirkende kirker, mødes vi til et fælles arrangement med oplæg og frokost. Nærmere
information følger.
FASTELAVN
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Søndag den 3. marts er dagen, hvor drager,
prinsesser, superhelte og farlige dyr i alle
størrelser mødes kl. 14 til en sjov, farverig
og børnevenlig gudstjeneste. Derefter går
vi ud og slå katten af tønder. FDF’erne har
hængt tre tønder op: 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!
REFLEKSIONSVANDRING
Det at vandre har siden gammel tid været
brugt som en vej til fordybelse og gudsnærvær, på linje med bøn, sang og granskning
af Skriften. Selvom pilgrimsvandringen ikke
som sådan er en del af den protestantiske
religiøse praksis, har det at ”gå med Gud”
igen vundet større og større indpas. Her er
det ikke målet, men vejen der spiller den
største rolle.
Ved Grøndalslund Kirke har vi en fantastisk
kirkegård, og vi vil gerne bruge den. Vi
indbyder derfor til såkaldte refleksionsvandringer. Hvordan den enkelte vandring er
bygget op, varierer fra gang til gang, men
fælles er det, at vi hver gang mødes i kirken
til en introduktion til dagen, for derefter at
gå sammen, i stilhed eller samtale.

BIBELSTUDIEKREDS
Om Johannesevangeliet
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.

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD
Martin Holt Jensen leder studiekredsen og
forbereder til hver gang noget om baggrunden og 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.

Hvis du mener, det er noget for dig, eller
en der står dig nær, så kontakt præst ved
Grøndalslund Kirke Louise Marinus Kristensen på slk@km.dk eller tlf. 21203352 eller
præst ved Hendriksholm Kirke Anne Gadsbøll på aga@km.dk eller 23822277.

Vi mødes kl. 14 torsdage på følgende
datoer:
22. november
24. januar
28. februar
SORGGRUPPE
Sorg er ikke noget, vi skal over. Det er ikke
en sygdom, der skal kureres. Det er ikke
en følelse, der skal fjernes. Sorg er lige så
naturlig en del af vores liv, som kærlighed
er. Hvis vi elsker, kommer vi nok også til at
sørge, for de to hænger uløseligt sammen.
Men sorgen skal være til at bære, så vi kan
leve vores liv videre som pårørende, og finde
glæde og mening igen. I sorggruppen kan du
møde andre sørgende, mennesker der ”taler
samme sprog”. Sorggruppen er for dig der
har mistet en kær inden for den seneste tid,
og som mangler et sted at dele din sorg og
dine bekymringer, og alt det, der tynger efter
et dødsfald.
I efteråret ligger møderne fredage i ulige
uger kl. 13-15.

INDSAMLINGER I KIRKEN
Fra 1. september og frem til 30. december
samler vi ind til Grøndalslund Sogns Menighedspleje. Det sker både ved gudstjenesten
om søndagen og ved særlige arrangementer
i løbet af perioden.
Menighedsplejens formål er at give en
håndsrækning til personer bosiddende i sognet. Det sker især ved uddeling af legater:
julehjælp, sommerferiehjælp og akuthjælp.
Men menighedsplejen ønsker også at støtte
med menneskelig kontakt. Derfor har vi
blandt andet en strikkecafé, hvor man kan
være sammen med andre, uanset om man
strikker eller ej.
Ved gudstjenesterne nytårsaften og nytårsdag – 31. december og 1. januar – samler vi
ind til Det Danske Bibelselskab.

MINIKONFIRMAND
I Grøndalslund Kirke
Kan du li´ at lege, synge, høre historie og
være kreativ, så er Minikonfirmand måske
noget for dig. Det 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.
Vi skal høre historier, undre os, stille
spørgsmål og undersøge kirken fra top til tå.
Sammen skal vi blive klogere på, hvad kirke
og kristendom er for noget.
Kirke- & kulturmedarbejder Signe står for
forløbet, men præsterne medvirker ved flere
lejligheder. Det er gratis at gå til minikonfirmand.
Minikonfirmand ligger torsdag kl. 14.1516.15. Første gang den 7. marts.
Signe Bang Hansen
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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 7400 #3
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.x og 8.y konfirmeres
4. maj 2019.Nyager Skoles 8.z og
konfirmander fra øvrige skoler
konfirmeres 11. maj 2019.

Næste nummer

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

