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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Nu er der allerede gået et par måneder af
2019. De opgaver vi har arbejdet med i det
gamle år, er ikke blevet slettet eller glemt,
fordi vi nu er kommet ind i et nyt år.
Bygningsudvalget har i samarbejde med vor
bygningskyndige udarbejdet forslag til renovering af personalefaciliteterne på kirkegården. Menighedsrådet har godkendt det
udarbejdede forslag, og i skrivende stund
har jeg fremsendt materialet til godkendelse
i provstiet.
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Vor bygningskyndige arbejder ligeledes med
en kommende renovering af vore køkkenfaciliteter i sognegården. Menighedsrådet
afventer et forslag til godkendelse og

efterfølgende fremsendelse til godkendelse
i provstiet, i lighed med renoveringen af
personalefaciliteterne på kirkegården.
Når kirkebladet er udkommet, kan vi alle
glæde os over den elegante lyskrans, der
er blevet opsat i kirken, og dermed er der
skabt en bedre belysning for vore præster
og menigheden.
Årsregnskabet for 2018 er naturligvis ikke
færdigt på nuværende tidspunkt, men de
første prognoser ser lovende ud, så den
negative saldo fra tidligere forventes at
være udlignet med de nuværende tal, men
vor kasserer, Jann Larsen har det hele klart
til det årlige menighedsmøde til efteråret.

Aktivitetsudvalget kunne glæde sig over en
meget velbesøgt koncert med familien Dreisig i december måned. Jeg nævner dette,
med en undskyldning til dem, der desværre
ikke fik plads til koncerten, men udvalget
arbejder på løsningsmodeller. Aktivitetsudvalget arbejder også med de kommende
måneders aktiviteter, og der bliver en bred
vifte af tilbud for børn og voksne.
På vegne af menighedsrådet og alle medarbejderne ønskes alle i Grøndalslund sogn
velkommen til foråret og en glædelig påske,
samt et velkommen i kirken om søndagen.
Aksel Mikkelsen
Formand
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NYT FRA KIRKEGÅRDEN
Tiden flyver og snart står foråret for døren.
Vinterarbejdet er ved at blive afsluttet og
en ny sæson går i gang. – Og hvad har vi så
lavet i vinter?
Vi fik sat fire skraldespande op til vores hundevenner, og de bliver brugt flittigt. Det er skønt
at se og mærke, at vores hundeluftere har
taget ansvaret til sig og er med til at holde
kirkegården fri for høm-hømér. Tak til alle.
Kirken og kirkegården afholdt sammen den
1. november 2018 en visionsaften: Vores
kirkegård – til gavn og glæde. Det blev en
spændende aften med mange gode input
til fremtiden, vidensdeling, dybe snakke og
meningsudvekslinger. Vi lavede fire hovedemner, hvor man kunne brainstorme på
ønsker, drømme, ideer, muligheder mm.
Alle tog opgaven positivt på sig og det bevirkede, at vi nu har et rigtig fint stykke arbejde
til brug for både kirken og kirkegården. Vi
vil arbejde med det over foråret og vurdere,
hvor vi kan inddrage frivillige og interessenter, og hvor arbejdet kan inddrages i kirkeligt
arbejde og i helhedsplansarbejde med
kirkegården.
Mange buske er blevet beskåret og trimmet.
Der er fældet træer for at skabe lys. I parken
er grenbunker lavet til flis, der er lagt ud på
stierne. Der er ryddet gravsteder, der skulle

nedlægges. Maskiner og håndværktøj har
fået en kærlig hånd og er blevet smurt og
slebet. Og så er der naturligvis blevet taget
hånd om sne og kulde. Det er fantastisk at
opleve, hvor engagerede medarbejderne går
til opgaverne. Jeg oplever i det hele taget, at
kirkegårdens medarbejdere udviser et stort
ansvar for deres arbejdsplads. Det er en fornøjelse og gør mig, som deres nærmeste
leder, stolt.
Grøndalslund sogns menighedsråd har for
mange år siden valgt at tage et bevidst ansvar for miljø og samfund. Derfor er vi en del
af Grøn kirke som betyder, at vi hele tiden
har fokus på miljømæssige og samfundsmæssige emner. På kirkegården arbejder
vi på at genanvende vores affald i videst
muligt omfang. Vi komposterer grønt affald
fra kirkegården og laver grenaffald om til flis.
Derved sparer vi på kørsel af affald. Men
vi vil rigtig gerne blive endnu bedre til at
kompostere. En særlig udfordring er alle de
smukke blomster til bisættelser og begravelser og buketter på gravstederne.
De bliver desværre bundet med plastikgarn,
sat i oasis og plastbakker, men der er ikke
ressourcer til at skille det ad, og derfor bliver
alt kørt til forbrænding. Det er trist. Jeg har
derfor et håb om, at vi som forbrugere kan
lægge pres på vores blomsterhandlere, så
de også tænker grønt. Buketter kan f.eks.

bindes med bast. For hvor ville det være dejligt, hvis vi kunne kompostere alle blomster
fra kirkegården og lade naturen gå i ring.
Husk at nyde vores smukke kirkegård og
park her i forårsmånederne. Oplev de flotte
magnolietræer blomstre, forårsløg der pibler
op alle vegne, det lysegrønne løv på bøg og
birk, røn og roser. Hør fuglene kvidre i flok
og se egernene lege kåde op og ned ad
træerne.
Parken vrimler med liv: i skovbunden arbejder insekterne, ræven har sin hule, mosegrisene graver gange, rovfuglene bygger
rede, skovskaden soler sig på en gren og
meget mere. Vi er en oase midt i Rødovre,
brug den!
Charlotte Nordman
Kirkegårdsleder
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NYT FRA PRÆSTERNE

vifte af gudstjenester, vi har i løbet af året:
spaghettigudstjenester, lysgudstjenester,
konfirmandgudstjenester mm.
Så velkommen til søndagsgudstjeneste, det
er samme indhold, men navnet siger måske
noget mere.

Høj-hvaffor-noget?!
Eller som konfirmanderne tit spørger: ”Hvad
er det der højmesse for noget?”
Ja, hvad er det? Højmessen er det fine navn
for gudstjenesten på søn- og helligdage,
hvor der er nadver. Høj hedder den for at signalere, at den er vigtig, og messe stammer
fra katolsk tid, hvor menigheden blev sendt
fra gudstjenesten af præsten med ordene:
Ite, missa est – Gå, menigheden er sendt
bort.
Det er ikke fordi, vi er trætte af at forklare,
eller fordi vi ikke kan lide ordet højmesse, men når nu vi gerne vil være åbne og
imødekommende som kirke, og byde folk
velkommen, så kan sproget nogle gange stå
i vejen.
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Med inspiration fra udlandet, hvor man for
eksempel i USA kalder det Sunday Service,
har menighedsrådet besluttet, at højmessen
fremover kaldes for søndagsgudstjenesten,
for det er jo det den er. Samtidig kan vi
fortælle, at den er den vigtig del af brede

andre muligheder, blandt andet for at synge
mange af de dejlige aftensalmer, som står i
salmebogen.
Første gang bliver søndag den 31. marts kl.
17.
Martin Holt Jensen
Sognepræst

A- ELLER B-MENNESKE?
Nyt gudstjenestetidspunkt
Jeg er udpræget B-menneske, jeg trives
allerbedst om aftenen, og, indrømmet, det
er også her, jeg ofte arbejder bedst. Derfor
har jeg også altid syntes, at søndag morgen
kl. 10 er frygteligt tidligt. Jeg er helt sikkert
ikke alene om at synes det, faktisk tyder
forskning på, at det mest almindelige er at
være B-menneske.
Og mens A-menneskerne her i Rødovre kan
vælge mellem hele fire gudstjenester hver
søndag, som alle afvikles inden for to timer
søndag formiddag (eller morgen!), så mangler der noget til os, der gerne vil sove længe.
For at imødekomme alle B-menneskerne og
selvfølgelig også alle andre, der måtte have
trang til at gå senere til gudstjeneste, så
har menighedsrådet besluttet, at søndagsgudstjenesten den sidste søndag i måneden skal ligge kl. 17. Det vil være samme
form som formiddagstjenesten, men giver

FASTELAVN
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 tønden. 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!
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PÅSKEN I GRØNDALSLUND
Påske kommer af det hebraiske ord peshach, som betyder ”forbigang”. Det er oprindeligt 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.
Selvom påsken oprindelig er en jødisk fest,
er den ikke just af ringere betydning for os
kristne. Mange af temaerne fra den jødiske
påske går igen, ikke mindst fordi vores påskeuge udspiller sig i lyset af den påskefejring og udfrielse for næsten 2.000 år siden,
som efterlod verden og menneskers liv helt
forandret.
Skærtorsdag
Jesus var jøde, og som sådan samles han
med sine disciple, for at mindes udfrielsen
fra Egypten. De spiser det traditionelle måltid sammen, lam med bitre urter, vin og
usyret brød. Med sit indtog i Jerusalem, og
kraftfulde handlinger derefter, har Jesus
gjort sig uvenner med mange af byens
spidser.
En af disciplene planlægger at forråde Jesus, og bag om hans ryg har han 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 dét, 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
man må meget gerne melde til, så vi ved,
hvor meget mad vi skal lave.

Pris: Det er gratis at deltage, men der vil
være mulighed for at støtte vores indsamlingsprojekt, som er Blå Kors Pensionat
Taastrup.

Hvornår: Skærtorsdag den 18. april 2019
kl. 17
Hvor: Vi begynder i kirken
Tilmelding: Til kirkekontoret på telefon
3670 7400

Langfredag
Langfredag præges af mørket, og vi samles
for at mindes Jesu lidelse og død på korset.
Han der gav sig selv for vores synder, er centrum for en gudstjeneste uden prædiken.
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I stedet lader vi beretningen om hans lidelse
tale for sig selv i læsninger, salmer og
musik.
Langfredag er lang, og det er kirkens
allerhelligste dag. Det er en dag, hvor intet
er som det plejer i kirken: der er ingen pynt,
intet altersølv, ingen levende lys, og på alteret ligger der en sort dug. Vi sørger, for vores
Gud lider og dør for os.
De levende lys på alteret er altid symbolet
på den levende Guds nærvær i gudstjenesten, men netop langfredag råber vi med
Kristus: ”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du
forladt mig?” Og svaret kommer til os i et
svagt ekko, for vi kender historien, vi ved
hvordan det hele ender, og derfor slutter vi
også af med at tænde lysene på alteret og i
bænkerækkerne, og går stille ud af kirken,
med påskemorgens håb lysende imod os.

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
gik i sidste ende forbi, og aldrig mere skal
den vandre igen, for vi er for altid udfriet fra
dødens herredømme.

Hvornår: Langfredag den 19. april 2019
kl. 10
Hvor: I kirken

Hvornår: Påskedag den 20. april kl. 10
Hvor: Vi begynder i våbenhuset

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 først ikke turde sprede
budskabet. Men senere fortalte de det
forsigtigt til disciplene og efterhånden lød

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.

2. Påskedag
Da først kvinderne fik mod og fortalte om
underet, gik det stærkt. Han er opstanden! Men endnu havde ingen set ham, så
hvordan kunne man vide, at det var sandt,
og ikke bare tanker opstået i forstyrrede
kvindehjerner og sørgende efterladte?
Netop de spørgsmål fylder hos både de to
disciple, som er på vandring til nabobyen
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Emmaus, og hos den dybt ulykkelige Maria
Magdalene, som fyldt af sorg går omkring i
den have, hvor Jesus var blevet begravet.
Men spørgsmålene møder svar, for både de
to disciple og Maria Magdalene møder den
opstandne mester i live igen, og deres liv er
for altid forandret i genkendelsen. Hvordan
skulle de kunne gøre andet end at skynde
sig at vende tilbage til livet og fortælle om
deres møde: Herren er i sandhed opstanden! Det er budskabet 2. Påskedag og alle
de andre påskedage frem til pinse, og vi får
lov til at møde ham som dem.
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 kommende konfirmander, som endnu
ikke er døbt. Efter gudstjenesten holder
vi 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 22. april kl. 11
Hvor: I kirken

KIRKEGÅRDSVANDRING
Store Bededagsaften torsdag den 16. maj
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 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. 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, som bliver
sat ud på søen. Til sidst vil der blive serveret
varme hveder i sognegården.
Hvornår: Torsdag den 16. maj kl. 19:30
Hvor: Ved kirkens hovedindgang
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PINSEDAG
Pinse er fejringen af, at kirkens budskab er
for alle. Uanset hvem vi er, så vil Gud os, og
uanset hvor vi kommer fra, så er vi velkomne i kirkens fællesskab. I pinsen fejrer vi
nemlig den sidste del af trosbekendelsen,
altså den med ”den hellige, almindelige
kirke og de helliges samfund”.
Helligånden giver os mulighed for at mødes
med de liv, som nu engang er vores, og
mødes som ligeværdige på kirkebænkene.
Pinse er lidenskab, det er festen for det vi
brænder for, og det er festen, hvor vi minder
hinanden om, at vi skal elske hverandre,
ligesom vi hver især er elsket af Gud.
Det er festgudstjeneste og der vil være
hornmusik til salmesangen.
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Hvornår: Søndag den 9. juni kl. 10
Hvor: I kirken

2. pinsedag
”I al sin glans nu stråler solen.” Sådan lyder
første linje i Grundtvigs skønne pinsesalme,
og den indbyder jo i den grad til, at man går
udenfor. Så det vil vi gøre 2. pinsedag sammen med alle de øvrige kirker i Rødovre. I
år er det Islev Kirke, der er værter, og derfor
samles menighederne fra alle fire kirker
udenfor ved Islev Kirke.
Så mød op og føl Helligåndens susen i
sommervinden og oplev, hvordan kirken i
virkeligheden er forsamlingen af mennesker
og ikke huse af mure.
Hvornår: Mandag den 10. juni kl. 11
Hvor: Ved Islev Kirke

SOGNEINDSAMLING 10. MARTS
”Gå en tur for klimaet. For vores børn. For
verdens fattigste. For alt i verden.”
Søndag den 10. marts 2019 er der sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp. I
Grøndalslund starter vi med gudstjeneste kl.
10. Fra kl. 11 kan du hente dine indsamlingsmaterialer i sognegården, og når du har
gået din rute, vil der være lidt at spise, som
tak for indsatsen.
Du kan melde dig som indsamler på
kirkekontoret eller Folkekirkens Nødhjælps
hjemmeside: www.noedhjaelp.dk
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Påskedag

Søndag den 21. kl. 10

Langfredag
Martin Holt Jensen

Fredag den 19. kl. 10

Skærtorsdag
Martin Holt Jensen

Torsdag den 18. kl. 17

Palmesøndag
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 14. kl. 10

Mariæ bebudelse
Martin Holt Jensen

Onsdag den 24. kl. 10

Sorggruppe

Fredag den 12. kl. 13

Refleksionsvandring
v. Louise Marinus Kristensen

Torsdag den 11. kl. 19

Onsdagscafé
Oplæg v. Bjørn Christensen

Onsdag den 10. kl. 10

Matiné

Fredag den 5. kl. 11

APRIL
Søndag den 7. kl. 10

Spaghettigudstjeneste

Årsmøde i menighedsplejen

Søndag den 31. kl. 18

Sorggruppe

Fredag den 29. kl. 13

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 28. kl. 14

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 27. kl. 18

Onsdagscafé

Onsdag den 27. kl. 10

Foredrag: Pilgrimsvandring
– vejen til indre fred?
v. Marie-Louise Impgaard Sørensen

Torsdag den 21. kl. 19

Sorggruppe

Fredag den 15. kl. 13

Onsdagscafé
Oplæg v. Aksel Mikkelsen

Onsdag den 13. kl. 10

Sogneindsamling

Søndag den 10. kl. 11

Sorggruppe

Fredag den 1. kl. 13

Matiné

Fredag den 1. kl. 11

MARTS

KIRKEKALENDER

Onsdag den 3. kl. 17.30

APRIL

Midfaste søndag
Martin Holt Jensen

Søndag den 31. kl. 17

Lørdagsdåb

Lørdag den 30. kl. 11

3. søndag i fasten
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 24. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 20. kl. 11.30

2. søndag i fasten
Anja Nadybal
Praktikant

Søndag den 17. kl. 10

1. søndag i fasten
Louise Marinus Kristensen
Martin Holt Jensen

Søndag den 10. kl. 10

Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 6. kl. 17.30

Fastelavnsgudstjeneste for børn
Martin Holt Jensen

Søndag den 3. kl. 14

Fastelavn
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 3. kl. 10

MARTS

GUDSTJENESTER
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Lørdagsdåb

Lørdag den 25. kl. 11

4. s. e. påske
Martin Holt Jensen

Søndag den 19. kl. 10

Store Bededag
Konfirmation v. Lene Skovmark

Fredag den 17. kl. 11

Frokostandagt

Onsdag den 15. kl. 11.30

3. s. e. påske
Martin Holt Jensen

Søndag den 12. kl. 10

Konfirmation
Louise Marinus Kristensen
Martin Holt Jensen

Lørdag den 11. kl. 12 og 14

2. s. e. påske
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 5. kl. 10

Konfirmation
Louise Marinus Kristensen
Martin Holt Jensen

Lørdag den 4. kl. 12 og 14

Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 1. kl. 17.30

MAJ

1. s. e. påske
Martin Holt Jensen

Søndag den 28. kl. 17

Lørdagsdåb

Lørdag den 27. kl. 11

2. Påskedag/Konfirmanddåb
Louise Marinus Kristensen
Martin Holt Jensen

Mandag den 22. kl. 11

Påskedag
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 21. kl. 10

Langfredag
Martin Holt Jensen

fortsætter på side 12

Fredag den 24. maj kl. 19

Sorggruppe

Fredag den 24. kl. 13

Mandeaften

Torsdag den 23. kl. 19

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 22. kl. 18

Onsdagscafé

Onsdag den 22. kl. 10

Kirkegårdsvandring

Torsdag den 16. kl. 19:30

Sorggruppe

Fredag den 10. kl. 13

Refleksionsvandring
v. Louise Marinus Kristensen

Torsdag den 9. kl. 19

Onsdagscafé
Oplæg v. Martin Holt Jensen

Onsdag den 8. kl. 10

Matiné

Fredag den 3. kl. 11

MAJ

Sorggruppe

Fredag den 26. kl. 13

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 25. kl. 14

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 24. kl. 18

Onsdagscafé

Onsdag den 24. kl. 10

Sorggruppe

Fredag den 12. kl. 13
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Lørdag den 8. kl. 15

Onsdag den 5. kl. 17.30

2. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 30. kl. 17

Lørdagsdåb

Lørdag den 29. kl. 11

1. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Søndag den 23. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 19. Kl. 11.30

Trinitatis søndag
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 16. kl. 10

2. pinsedag/Friluftsgudstjeneste
Sted: ved Islev Kirke

Mandag den 10. kl. 11

Pinsedag
Martin Holt Jensen

Søndag den 9. kl. 10

Studiekreds v. Martin Holt
Jensen

Torsdag den 27. kl. 14

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 26. kl. 18

Sankt Hans aften i
kirkegårdsparken

Søndag den 23 kl. 18

Sorggruppe

Fredag den 21. kl. 13

Aftentur

Onsdag den 19. kl. 18:30

Onsdagscafé

Onsdag den 19. kl. 10

Sommerkoncert

Sorggruppe

Spaghettigudstjeneste
5-års dåbsjubilæum og sommerfest

Fredag den 7. kl. 13

Matiné

Fredag den 7. kl. 11

Onsdagscafé
Oplæg v. Jakob Storm Mahler

Onsdag den 5. kl. 10

JUNI

Aftenkoncert med
Grøndalsundkoret

KIRKEKALENDER

6. s. e. Påske
Louise Marinus Kristensen

Søndag den 2. kl. 10

JUNI

Kristi Himmelfarts Dag
Martin Holt Jensen

Torsdag den 30. kl. 10

5. s. e. påske
Anja Nadybal
Praktikant

Søndag den 26. kl. 17

GUDSTJENESTER

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD
FOREDRAG: PILGRIMSVANDRING
– vejen til indre fred? v/Marie-Louise Impgaard Sørensen
Torsdag den 21. marts kl. 19

I forbindelse med foredraget indbydes der
til fællesspisning: Pris 50,-, som går til vores
indsamling til Blå kors Pensionat Taastrup.
Tilmelding og betaling senest 14. marts til
kirkekontoret 3670 7400 eller på groendalslund.sogn@km.dk
I marts måned træder foredraget i stedet for
refleksionsvandringen.

Marie-Louise Impgaard Sørensen gik i sommeren 2014 fra Kruså til Rom på 70 dage.
Det var et feltstudium i pilgrimsvandringen,
som en form af sjælesorg. Hvad er det der
sker på en sådan vandring?

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.

Marie-Louise er præst og har indgående beskæftiget sig med pilgrimsvandringen under
hendes teologistudier. Foredraget har en fin
balance mellem den personlige oplevelse og
det videnskabelige aspekt. Gennem et diasshow og Marie-Louise’s levende fortælling,
er det næsten som selv at være med på
vandringen. Foredraget inspirerer og giver
den enkelte mulighed for at reflektere over
egen livsvej.

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 dagens tema, for derefter at gå
sammen, i stilhed eller samtale. Og til sidst
slutter vi af med kaffe og kage og fælles
samtale i sognegården.

Fra april måned nyder vi de lyse aftenener,
og refleksionsvandringerne finder derfor
sted i tidsrummet kl. 19-20:30:
11. april kl. 19-20.30: Refleksionsvandring
9. maj kl. 19-20.30: Refleksionsvandring
ÅRSMØDE I MENIGHEDSPLEJEN
Søndag den 31. marts kl. 18.00 (efter søndagsgudstjenesten) afholdes der årsmøde i
Grøndalslund Sogns Menighedspleje.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal
indgives skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før. Stemmeberettigede
er medlemmer af folkekirken bosat i sognet.
Menighedsplejen vil servere aftensmad for
de fremmødte.
Her i bladet vil jeg gerne benytte lejligheden
til at takke alle, der har bidraget til menighedsplejens arbejde, enten ved bidrag eller
det frivillige arbejde, både i bestyrelsen,
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onsdagscafëen og til julestuen. Og så vil
jeg også gerne rette en tak til de lokale
erhvervsdrivende, som bidrog med gevinster
til tombolaen 1. søndag i advent.
Martin Holt Jensen
Formand
MANDEAFTEN
For femte år i træk arrangerer aktivitetsudvalget en mandeaften for sognets mandlige
beboer.
Ved redaktionensafslutning var planlægningen ikke færdig endnu, men datoen ligger
fast.
Det bliver torsdag den 23. maj kl. 19 i
Sognegården.
Skulle du have et emne som du tænker
kunne være spændende, så skriv endelig til
sognepræst Martin Holt Jensen på mhje@
km.dk
Vi kan også allerede sige, at der af hensyn
til smagsprøverne er tilmelding senest den
16. maj. Kirkens kontor på 3670 7400 eller
på groendalslund.sogn@km.dk
Pris: gratis, men vi håber du vil give 50 kr.
til vores indsamling: Blå Kors Pensionat
Taastrup.
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GRØNDALSLUNDKORET

MØDER
MOZART
AFTENKONCERT MED GRØNDALSUNDKORET
FREDAG DEN 24. MAJ KL. 19
Ved denne koncert vil der blive lejlighed
til at høre Mozarts motet Ave verum
corpus. Den er skrevet i 1791, kun et års
tid før Mozart døde. Den er sandsynligvis
skrevet på nogle få timer, imens Mozart
besøgte sin kone, som var på kurophold
i den lille by Baden, hvor hun ventede
parrets sjette barn. Og så er den tilegnet
en af Mozarts venner, som havde et
kirkekor i byen.
Ved Grøndalslundkorets sommerkoncert
vil der også blive lejlighed til at høre
andre værker af Mozart og vi satser om
muligt også på et genhør med Palestrina
– manden som opfandt den velklingende flerstemmige musik for snart 500

år siden og som lige siden har været et
must for alle kompositionsstuderende.
Men koncerten vil ikke kun bestå af
numre af de gamle drenge. Der vil traditionen tro blive præsenteret et bredt og
varieret program med alt fra Beatles over
Kaj Normann Andersen til Den gamle
Gartner og måske en dansk forårssang
af – Mozart. Alle er velkomne til at lytte
og synge med!
Foruden Grøndalslundkoret medvirker
Candlelight Strings.
Grøndalslundkorets
bestyrelse og dirigent.

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD

SOMMERKONCERT
LØRDAG DEN 8. JUNI KL. 15.

Marie Dreisig, sopran, og Jonatan Koppel, tenor, giver os en
festlig eftermiddag med operette, opera og lieder.
Oplev to af de mest markante profiler i den unge generation
af operasangere, som med stor indlevelse og scenisk nærvær tager
os gennem et spændende og blandet program.
Bag flyglet er kirkens organist Rune Skov Thomassen
Koncerten er gratis

AFTENTUR TIL ØRESTAD

Onsdag den 19. juni kl. 18:30
I et lejet forretningslokale i 8-tallet helt ud
mod Kalvebod Fælled holder man gudstjenester, aktiviteter, møder, foredrag, kirkelige
handlinger, og hvad der nu ellers hører sig
til, når man er kirke. Og netop der i udkanten af Københavns Kommune, hvor det på
en gang er meget urbant, og naturen er lige
udenfor døren, dér er man i gang med at
skabe kirke. Det er et yderst spændende
projekt, som vidner om, at kirke er noget
med levende stene og ikke kun en bygning,
og at man sagtens kan holde gudstjeneste i
et rum med rå betonvægge.
Onsdag den 19. juni kan du komme med
på aftentur ud til Kirken i Ørestad, her vil
sognepræst Rikke Weissfeld vise rundt og
fortælle om kirken, menigheden og planerne
for fremtiden. Bussen kører fra Rødovre kl.
18.30 og efter besøget i Kirken i Ørestad,
hvor der også bliver tid til at gå lidt rundt og
se på de mange forskellige bygninger, kører
vi tilbage til Grøndalslund, hvor vi får kaffe,
ost og rødvin i Sognegården.
Tilmelding og betaling senest 12. juni til
kirkekontoret 3670 7400 eller på groendalslund.sogn@km.dk
Pris: 50 kr.
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SANKT HANS I KIRKEGÅRDSPARKEN
Sankt Hans er en traditionsrig aften med
bål, sang og taler i den danske sommeraften. Siden 2005 har Grøndalslund fejret
midsommer og Sankt Hans i vores dejlige,
grønne kirkegårdspark. Der er plads til både
at holde skovtur med medbragte tæpper og
madkurve, og til at løbe omkring og lege.
FDF står for bål til snobrødsbagning og der
er skattejagt og båltaler for både børn og
voksne. Igen i år er der mulighed for at købe
pølser, brød, øl, vand og kaffe.

16

Alle indtægter går til vores indsamlingsprojekt, som i foråret 2019 er Blå Kors Pensionat Taastrup.
Som noget nyt kan alle, der har lyst, mødes
kl. 16 i sognegården og tilberede en fælles
madkurv, der efterfølgende skal nydes i

parken. Kirke- og kulturmedarbejder, Signe,
vil stå klar i køkkenet med råvarer og arbejdsopgaver. En skærer frisk salat, mens en
anden piller nye kartofler, eller hvad der nu
skal til, for tilsammen at skabe en lækker
skovturskurv. Naturligvis vil der være rigeligt
kaffe og the på kanderne, og tid til en hyggelig snak.

DROP IND DÅB I HVIDOVRE KIRKE
Fredag den 1. marts mellem kl. 15 og 20,
står folkekirkepræster klar til at modtage
alle, der har lyst til at blive døbt. Man skal
have billedlegitimation og sit CPR-nummer
med.
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 billed-ID 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 og ansatte i
kirken, som gerne er vidner.
Hvis man er under 18, skal man have en
forælder med.

Tilmelding til den fælles madkurv mandag
den 17. juni.
Aftenens program:
Kl. 16 Tilberedning af fælles madkurv.
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.

MINIKONFIRMAND I GRØNDALSLUND
Til Minikonfirmand er der masser af tid! Tid
til at snakke om alt mellem himmel og jord.
Tid til at høre bibelhistorien. Tid til at lege,

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD
synge, spille teater, være kreative. Tid til at
gå på opdagelse i kirken og på kirkegården.
Minikonfirmand er et gratis tilbud fra Grøndalslund Kirke til børn, der går i 3. klasse.
Alle er velkomne, man behøver ikke at være
døbt eller være kristen for at gå til minikonfirmand.
Kirke- & kulturmedarbejder Signe står for
forløbet, men præsterne medvirker ved flere
lejligheder.
Minikonfirmand mødes torsdage kl. 14-16.
Første gang den 7. marts.
Spørgsmål og tilmelding på 2912 6616 eller
sbha@km.dk
Signe Bang Hansen
Kirke- og kulturmedarbejder

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 her gang er der nogle frivillige,
som har sørget, for at grillen er startet, og at
der er godt med pølser, kød og tilbehør.
Det er ganske gratis, men det vil være dejligt, hvis du kan få din mor eller din far til at
melde jer til, hvis I kommer. Så kan vi være
sikre på at have mad nok. De skal ringe til
kordegnen på 36 70 74 00 eller skrive en
mail til groendalslund.sogn@km.dk. Du må
gerne tage dine søskende, dine bedsteforældre og dine naboer med.

er det overbevisningen, at alle mennesker
har nye muligheder, som kan sætte dem
fri af misbrug, skyld og skam, og dermed
indgyde kvalificeret håb.
Ved at hjælpe beboerne til selv at tage
ansvar for eget liv og handlinger får de mulighed for en ny begyndelse –fysisk, psykisk,
socialt og åndeligt. Pengene går til at forsøde beboernes hverdag på pensionatet.

Vi glæder os til at se dig.

5 ÅRS DÅBSJUBILÆUM
Det er ikke sikkert, at du selv kan huske det.
Men hvis du blev døbt i løbet første halvår
af 2014, så er det faktisk 5 år siden, du blev
døbt.

KOLLEKTEN FOR FØRSTE HALVÅR 2019
Hvad der lægges i kirkens indsamlingsbøsser, eller overføres på MobilePay 62191, går
i første halvdel af 2019 til Blå Kors Pensionat Taastrup.

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?
Vi synes i hvert fald at det kunne være
hyggeligt at se dig igen. Derfor vil vi gerne
invitere dig til dåbsjubilæum onsdag den 5.
juni kl. 17.30

Blå Kors Pensionat Taastrup er et bosted for mennesker med alkohol og/eller
hashafhængighed, samt mere eller mindre
veldiagnosticerede psykiske problemer. Her
tilbydes de visitation, husly og mad og modtager struktureret støtte og efterværn. Målet
er at hjælpe beboerne til at blive herre i eget
liv. Med en kristen og næstekærlig baggrund
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OPSLAGSTAVLEN
stjenester
Spaghettigud kl. 17.30 indby-

i måneden
e
Første onsdagrt børnevenlig gudstjenest n.
ko
en
gnegårde
so
i
der vi til
g
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sn
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lless
, men så
efterfuldt af fæ
ikke spaghetti
Måske er det kkert. Vi slutter med en
noget andet læt for børnene og en rolig
kreativ aktiviteffe til de voksne.
kop ka
man skal
at deltage, og
Det er gratis melde sig til.
ikke
Datoer:
ril - 1. maj
6. marts - 3. apbsjubilæum
då
s
år
5ni
6. ju
st
og sommerfettiIngen spaghe nuar
i ja
gudstjeneste

Legestue for de 3-6 årig
e

Hver mandag fra kl. 1013 mødes en
gruppe 3-6årige og deres
søskende til Legestue i forældre og
Gruppen mødes om leg Sognegården.
teter og samvær. Legest , kreative aktiviældrene, derfor giver alleuen drives af forforskellige arbejdsopgav en hånd med de
er, at børn og forældre er. Vores ønsker
godt at kende, derfor krælærer hinanden
skab at komme i gruppe ver det medlemn.
til te og kaffe, og muligh Der er adgang
ed for at
medbragte madpakker. spise
Kontakt: Signe på
sbha@km.dk eller 2912
6616

Matiné

Matiné er for alle sang- og
sange fra Højskolesangbogemusikglade. Vi synger fællesn og oplever
mange smukke årstidssangåret gennem de
e.
Kirkens organist sidder bag
flyglet og
vælger de første sange. Der
mulighed for selv at kom efter har man
Der serveres en kop kaffeme med ønsker.
og
Vi mødes den første fredag en ostemad.
i måneden
fra kl. 11- 12.30.
Datoer:
1. marts - 5. april - 3. maj
- 7. juni
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Babysalmesang

En rolig stund, hvor vi gennem sang,
bevægelser, gestik, berøring, sanglege
og salmer stimulerer babyernes sanser.
Det er for de helt små børn (2-10 mdr.)
og deres forældre.
Vi mødes onsdag fra kl. 9.45-10:30 i
kirkerummet, hvor sangpædagog Marie
Vestergaard Lauritsen vil sørge for programmet. Efterfølgende er der hyggeligt samvær
og en kop kaffe i sognegården.
Et forløb er på 10 gange, og koster 200 kr.
Tilmelding undervejs i et forløb er muligt,
såfremt der er pladser på holdet.
Tilmelding til kirkekontoret
på 3670 7400.

agt
Frokostand. 11.30,

kirken kl
Vi mødes i eftertænksomhed,
til
m
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og samvær.
stilhed, sang stlenes Gerninger,
fra Apo
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i Den nye A ente på
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n
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Bibelstudiekreds om
Johannesevangelie
t

Johannesevangeli
læse det svære sa et er svært, og nogle gange kan det
mm
være nemmere at
hver gang 1-2 kapit en. I studiekredsen om Johannese
forskelligt på verdeler, og vi mødes for at høste ”læsefru vangeliet læser vi
ser vi det som en ston, og derfor også på det de læser, gter”. Alle ser lidt
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forberedelse,
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kl. 14.
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Sorggruppe
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Onsdagscafé

Menighedsplejens On
sda
i ulige uger kl. 10-12 gscaféen holder åbent onsdage
hvor man kan hygge i sognegården. Det er stedet,
og en bid brød. Nogle med andre, nyde en kop kaffe
kan omhandle alt fra gange er der et lille oplæg, som
interesser. Alle har anderledes oplevelser til særlige
en
at dele din historie, historie at fortælle. Har du lyst til
så ko
Programmet for op ntakt Signe på 2912 6616.
læ
hjemmesiden eller ggene kan også ses på
fås på kirkekontoret
.
Da
13. marts kommer toer med oplæg:
vores formand Aksel
Mikkelsen og
fortæller om
børne- & ungeudval sit arbejde som formand for
get og de årlige anbri
ngelser og de
menneskelige omko
stningerne.
10. april får vi besøg
af Bjørn Christensen
fortæller om herberge
, som
t Himme
der blev grundlagt i lekspressen,
19
52
.
8. maj kommer vor
es sognepræst Martin
Holt Jen
og fortæller om konce
ptet ”Drop ind Dåb”. sen
5. juni vil vores kirke
tjener Jakob
Storm Mahler
interesse for musik fortælle om sin
og hvilken betydnin
g
det har haft i hans liv.
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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: sbha@km.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: sbha@km.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 28. maj.

