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personalefaciliteterne på kirkegården, har
anmodet om at afbryde samarbejdet.
Vi har efterkommet ønsket og har derfor indgået samarbejde med en ny bygningskyndig,
der kommer fra arkitektfirmaet Rønnov A/S.
Opgaven varetages fremover af Camilla Løntoft Nybye, der er en del af ejerkredsen.
Bygningsudvalget har allerede haft de første
møder med Camilla, der fuldt og helt har
overtaget renoveringsopgaverne omkring nyt
køkken i sognegården og personalefaciliteterne på kirkegården.
NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Vore dygtige medarbejdere har ”opfrisket”
hele kirkegården, og på den nylig afholdte kirkegårdsdvandring var der mange rosende ord til
vore gartnere fra de mange fremmødte.
I kirken har der også været stor travlhed
for vore præster, og der er ”udklækket” 62
konfirmander. Ændring af søndagsgudstjenesten til klokken 17 den sidste søndag i
måneden er inde i en prøveperiode, der ser
lovende ud.
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Fagforeningen 3F ringede og spurgte, om de
måtte komme på besøg med Ekstra Bladet.
Og først i april måned fik vi en fin og god
omtale på de to midtersider i Ekstra Bladet.
Vor bygningskyndige, der har ”opstartet”
vort køkkenprojekt og ombygningen af

De første udkast og tidsplaner for køkkenet
peger på en opstart januar i 2020. Ombygningen på kirkegården skal også gennem
provstiet, og prognosen peger på en opstart
sidst i 2020 eller i starten af 2021. Gerne
før, men det skal gøres rigtigt, og vi skal
gennem provsti, stift og kommune.
Vi arbejder i øjeblikket meget med budgettet
2020, og jeg har netop haft møder med
formændene for de øvrige kirker i Rødovre.
Vi har givet ”håndslag” på, at driftsrammen
skal udvides med mindst de ændringer, der
har været i den samlede lønsum.
Det ene ben i klokketårnet skal udskiftes
meget hurtigt, da der er gået råd i træet.
Vi har efterhånden udskiftet alle de gamle
pærer i kirken til de nye LED-pærer og dermed opnået en besparelse på den samlede

udgift til strøm, besparelser, der kan give
råderum i budgettet.
Her i maj måned kunne et enigt menighedsråd godkende den nye medarbejderhåndbog
for kirke og kirkegård. Personalehåndbogen
har været længe under udarbejdelse, men
den er blevet et rigtigt godt redskab for os
alle i Grøndalslund Kirke og Kirkegård.
En stor tak til AMU udvalget.
Alle vore udvalg arbejder rigtig meget med
forskellige opgaver, der skal løses.
Om det er personale eller medlemmer af
menighedsrådet, gør alle det rigtig godt, og
der bliver ydet langt mere, end man kan forvente. Derfor tog vi sammen med vore præster, personalet i kirken og på kirkegården
på ”skovtur” sidst i juni, hvor vi kom på havnerundfart med efterfølgende smørrebrød.
Vi takker alle for opbakningen i foråret, ikke
mindst de mange frivillige, der hjælper os,
når vi kalder. Derfor holdt vi Frivilligmiddag
den 14. juni, hvor vi fik sagt mange tak til
alle.
Menighedsrådet inviterer til menighedsmøde søndag den 22. september umiddelbart efter høstgudstjeneste og høstfrokost.
Aksel Mikkelsen
Formand
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NYT FRA KIRKEGÅRDEN
Vi er i fuld gang med en helhedsplan for
kirkegården, der strækker sig 30 år ud i
fremtiden. En forandring på en kirkegård
tager lang tid, da der er hensyn til gravsteder mm. Derfor skal planen strække sig over
så lang en periode. På vores visionsaften i
november 2018 fortalte jeg om vores meget
store fællesarealer, fordeling af gravsteder
mm. Der kom en masse gode ideer og input.
Mange ideer har jeg indarbejdet i vores
helhedsplan. Så er man interesseret i vores
udvikling, har flere ideer, eller måske lyst til
at deltage i noget frivilligt arbejde, så kom til
Visionsmøde torsdag den 15.8 2019 kl. 16.
Der vil komme mere info på hjemmesiden og Facebook.
Som jeg har nævnt før i kirkebladet og bl.a.
på vores sidste kirkegårdsvandring Store
Bededagsaften, er vi en del af konceptet
Grøn Kirke. Det betyder, at vi tager ansvar
for miljø og samfund. Det ligger meget naturligt for mig, da jeg har en fortid som miljøleder, men også for alle, der arbejder i både
kirke og på kirkegården og ikke mindst vores
Menighedsråd. Vi sorterer vores affald, og
køber overvejende økologisk, primært
planter, sæsonblomster og gran dyrket i
Danmark. Men vi kan gøre meget mere og
er på vej i den rigtige retning. Et af mine mål
er, at vi inden for 5 år er selvforsynende med
blomster til alterbuketter. Det vil betyde, at

kirkegården vil blive mere frodig og farverig størstedelen af året til glæde for vores
besøgende. Ved at skabe en frodig kirkegård
tiltrækker vi samtidig bier og insekter, som er
nyttige for naturen. Jeg vil løbende fortælle
om nye tiltag i den grønne retning så følg
med på hjemmesiden og Facebook.
Og hvad sker der så på kirkegården i denne
tid? Ved sæsonstart blev alle kræfter sat ind
på at løfte standarden på hele kirkegården.
Og med vores 74.000 m2 er der nok at tage
fat på. Stille og roligt bliver det mere og mere
synligt for alle. Men nogle gange skal det
være skidt, før det bliver godt. Det ses jo bl.a.,
når vi renoverer græsplæner. Kønt er det ikke
lige efter vi har rodet rundt, men med sol, varme, vand og et drys med kærlig tålmodighed,
ændrer det sig til nye pæne grønne plæner

og gravsteder i græs. Som mange sikkert
ved, har kirkegården en tilhørende park. Da
kirkegården blev anlagt i 1952, var den jord,
der blev opkøbt, gartnerijord. Vi drifter den
minimalt, da der ikke er økonomi tilknyttet.
Men det ændrer ikke på, at det er en skøn
oase midt i Rødovre, med hyggelige stier mm.
De gamle gartnerijorde ses i parken, hvor der
stadig står gamle æbletræer. Om det bliver et
æbleår i år, kan jeg ikke spå om, men æbler
skal der nok komme. Så lad os udnytte vores
æbler. Kirkegården inviterer derfor til ”presdin-egen-æblejuice-dag”. Det bliver mandag
den 9. september. Mere information kommer
på hjemmesiden og Facebook.
Jeg ønsker alle en dejlig sommer og efterår.
Kirkegårdsleder
Charlotte Nordman
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GRØNNE OG RØDE

KONFIRMATIONSKJOLER
INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER
Så er det allerede tid til at tænke på næste års konfirmander.
Indskrivningen af konfirmander til konfirmation i maj 2020 finder sted
på kirkens hjemmeside fra 1. juli og frem. Ved indskrivningen vil det
fremgå, hvornår der bliver udbudt undervisning.
Nyager Skoles 8.a og 8.b konfirmeres den 2. maj 2020 og 8.c og
konfirmander fra øvrige skoler den 9. maj 2020.
Onsdag den 4. september er der introaften i kirken. Vi begynder med
spaghettigudstjeneste kl. 17.30 og spiser sammen efterfølgende i
sognegården, og kl. 19 er der så intro i kirken for både konfirmander
og forældre.
Er konfirmanden ikke døbt endnu, gør vi det ved højmessen 2. påskedag, mandag den 13. april 2020.
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Vi glæder os til at se jer.
Hilsen præsterne Louise og Martin

Nej, det er ikke selve kjolen,der
skal skifte farve, den forbliver hvid.
Men i Grøndalslund Sogns
Menighedspleje vil vi starte
et projekt med at indsamle brugte
konfirmationskjoler og låne dem ud
til kommende konfirmander.
Projektet har et grønt perspektiv, idet det er
genbrug, og et rødt perspektiv, idet konfirmationskjoler kan være dyre, og økonomisk trængte familier
kan spare denne udgift ved at låne kjolen i kirken.
Første del af projektet vil gå ud på at få indsamlet kjoler,
så har man selv eller kender man nogen, der har en
konfirmationskjole, som man gerne vil give til projektet,
er man meget velkommen til at aflevere den på kirkekontoret.
Anden del af projektet bliver at afholde en dag med
kjoleprøvning og tilretning.
Dagen kommer til at ligge i januar, og vi ved allerede nu,
at vi får brug for et hold frivillige hjælpere denne dag.
Kunne man tænke sig at være med, eller høre mere om projektet,
kan man kontakte kirke- og kulturmedarbejder
Signe på 2912 6616 eller sbha@km.dk.
Menighedsplejen
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personer, der har levet og virket på stedet.
Rundvisningen foregår på dansk.
Efter en hyggelig tur i det sydsvenske kommer vi tilbage til Grøndalslund Kirke senest
kl. 18.
Pris for hele dagen 200 kr. Tilmelding og
betaling til Kirkekontoret senest torsdag den
3. oktober.
BEMÆRK: DER SKAL MEDBRINGES GYLDIGT
PAS ELLER KØREKORT, da det skal forevises
for at komme ind i Sverige

NYT FRA AKTIVITETSUDVALGET
Heldagstur
I år har aktivitetsudvalget valgt at prøve noget
nyt, derfor går turen til Sverige.
Torsdag den 10. oktober 2019 inviterer Grøndalslund Kirke på heldagsudflugt til Bosjökloster i Höör, Skåne.
Vi mødes kl. 9.15 til morgensang i kirken.
Derefter stiger vi ombord i bussen og kører
mod Øresundsbroen og det skånske landskab. På vejen nyder vi en kop kaffe eller the.
Efter vi har nydt køreturen gennem Skåne,
ankommer vi til et af Skånes ældste slotte.
Her vil vi få serveret en middag. Efter middagen skal vi på guidet rundvisning med
historier om klostret, slottet og de farverige

Janne Christiansen
Formand for aktivitetsudvalget
STRIKKEMARATON
Strikkemaraton til fordel for Herberget
Himmelekspressen
Søndag den 25. august byder vi velkommen
til en hyggelig og produktiv dag, hvor flittige
hænder får de bedste betingelser. Der vil
være garn og strikkepinde til rådighed, men
du er også velkommen til at tage begge dele
med selv. Der vil også være lettilgængelige
opskrifter. Har du garn liggende, som du ved
du ikke får brugt, må du gerne medbringe det
til den fælles pulje.
Herberget Himmelekspressen, som Bjørn
Christensen fortalte om 10. april, ønsker sig
især sokker, så vi skal have gang i sokkepindene. Man må selvfølgelig også gerne lave

andre ting. Har du lyst til at gøre dagen hyggelig ved at læse højt for strikkerne, komme
forbi med en kage eller noget helt tredje,
så kontakt Sigen på 2912 6616 eller sbha@
km.dk.
Dagen begynder kl. 10. Kl. 17 er der gudstjeneste, hvorunder man gerne må strikke.
Vi slutter med aftensmad kl. 18. Undervejs
vil der være forplejning og underholdning,
men også tid til bare at tale sammen. Det er
muligt at dukke op, når som helst i løbet af
dagen. Det fulde program kommer til august.
Priser: Frokost 20 kr., aftensmad 25 kr. Hele
beløbet går til Herberget Himmelekspressen,
så man er derfor velkommen til at betale ”for
meget”.
Menighedsplejen
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KONCERT

DÅB OG NADVER
Over to aftner i efteråret vil sognepræst Martin Holt Jensen fortælle om folkekirkens to
sakramenter eller hellige handlinger: dåben
og nadveren. Hvorfor er de der? Og hvad
betyder de?
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Dåb
Hvorfor skal man have vand i håret? Bliver
der også læst om de små børn og Jesus,
når man døber voksne? Hvorfor bliver man
ikke dykket helt ned under vandet? Hvorfor
skal man have faddere? Er det noget særligt
vand, der bliver brugt? Disse og mange andre
spørgsmål vil blive besvaret, når vi denne
aften taler om kirkens indgangsritual, der
hvor man bliver optaget i menigheden, og får
syndernes forladelse og det evige liv. Så kom
og hør om, hvad der ligger bag de mange ord,

der bliver sagt i dåben, og hvordan synet på
dåb og synd og tro har udviklet sig gennem
de 2000 år, kirken har eksisteret.
Tirsdag den 10. september kl. 19
Nadver
Omgivet af sine disciple delte Jesus et sidste
måltid med dem: et måltid som blev portrætteret i verdensberømte malerier, og som blev
genstand for både fællesskab og stridigheder
og et spørgsmål om borgerret. Velkendt trylleformular blev også til med baggrund i dette
mystiske, kristne ritual, hvor man spiser Jesu
krop og drikker hans blod… eller gør man?
Kom og hør med og få lejlighed til at stille
spørgsmål.
Tirsdag den 19. november kl. 19
Martin Holt Jensen
Sognepræst

Lørdag den 5. oktober kl. 16
Midt i efterårets blæst, hvor æbler lyser
rødt på træernes grene, inviterer kirkens
dygtige sangere Marie Dreisig og William
Jønch Pedersen til koncert med et efterårsprogram af sang og samklang. De
ledsages af kirkens organist Rune Skov
Thomassen på kirkens flygel. Dejlig musik
leveret i en vedkommende og uformel
ramme - og så er entréen gratis.
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KIRKEKALENDER & GUDSTJENESTER FOR JULI - AUGUST - SEPTEMBER- OKTOBER
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Onsdag den 31. kl. 10

Søndag den 14. kl. 10

Lørdagsdåb

Lørdag den 31. kl. 11

10. s. e. Trinitatis

Søndag den 25. kl. 17

Frokostandagt

Onsdag den 21. kl. 11.30

9. s. e. Trinitatis

Søndag den 18. kl. 10

8. s. e. Trinitatis

Søndag den 11. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 7. kl. 11.30

7. s. e. Trinitatis

Søndag den 4. kl. 10

AUGUST

6. s. e. Trinitatis

Søndag den 28. kl. 17

Frokostandagt

Onsdag den 24. kl. 11.30

5. s. e. Trinitatis
Henrik Jul Petersen

Søndag den 21. kl. 10

4. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Onsdag den 11. kl. 10

Temaaften om dåb

Tirsdag den 10. kl. 19

Pres-din-egen-æblejuice-dag

Mandag den 9.

Matiné

Fredag den 6. kl. 11

Informationsmøde for konfirmander
2020 efter Spaghettigudstjenesten

Onsdag den 4. kl. 19

SEPTEMBER

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 28. kl. 18

Onsdagscafé

Onsdag den 28. kl. 10

Strikkemaraton

Søndag den 25. kl. 10

Visionsmøde om kirkegården

Torsdag den 15. kl. 16

Onsdagscafé
Oplæg v. Martin Holt Jensen.

Onsdag den 14. kl. 10

Matiné

Fredag den 2. kl. 11

AUGUST

Onsdagscafé

Onsdagscafé
Oplæg v. Anja Nadybal

Frokostandagt

Onsdag den 10. kl. 11.30

Onsdag den 17. kl. 10

Onsdagscafé

Onsdag den 3. kl. 10

Søndag den 7. kl. 10
3. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

JULI

KIRKEKALENDER

JULI

GUDSTJENESTER
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15. s. e. Trinitatis

Søndag den 29. kl. 17

Lørdagsdåb

Lørdag den 28. kl. 11

14. s. e. Trinitatis
Høstgudstjeneste

Søndag den 22. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 18. kl. 11.30

13. s. e. Trinitatis

Søndag den 15. kl. 10

12. s. e. Trinitatis

Søndag den 8. kl. 10

Spaghettigudstjeneste

Onsdag den 4. kl. 17.30

11. s. e. Trinitatis

Søndag den 1. kl. 10

SEPTEMBER

fortsætter på side 10

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 26. kl. 14

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 25. kl. 18

Onsdagscafé

Onsdag den 25. kl. 10

Høstfrokost og Menighedsmøde

Søndag den 22. kl. 11

Onsdagscafé
Oplæg v. Ole Hjuler

Onsdag den 11. kl. 10

Temaaften om dåb

Tirsdag den 10. kl. 19
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Onsdag den 23. kl. 10
Torsdag den 24. kl. 14

Søndag den 20. kl. 10
Lørdag den 26. kl. 11

19. s. e. Trinitatis
B.U.S.K

Søndag den 27. kl. 17

Lørdagsdåb

18. s. e. Trinitatis

Frokostandagt

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 30. kl. 18

Studiekreds v. Martin Holt
Jensen

Onsdagscafé

Heldagstur

Torsdag den 10. kl. 9.15-18

Onsdag den 16. kl. 11.30

17. s. e. Trinitatis

Onsdagscafé
Oplæg v. Anette Munk

Onsdag den 9. kl. 10

Koncert

Lørdag den 5. kl 16

Søndag den 13. kl. 10

16. s. e. Trinitatis

Søndag den 6. kl. 10

Matiné

Fredag den 4. kl. 11

Onsdag den 2. kl. 17.30
Spaghettigudstjeneste
Bedsteforældredag

OKTOBER

KIRKEKALENDER

OKTOBER

GUDSTJENESTER

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTFROKOST
Søndag den 22. september kl. 10
Bæredygtighed, klima og taksigelse er det
udtryk, som vore dages høstgudstjeneste har.
Vi oplever en overflod af mad og er gode til
at smide overskuddet ud, mens vi på tv ser
sultne mennesker. Derfor vil vi til høstgudstjenesten i Grøndalslund både takke for vores

egen høst og overflod og huske på, at vi skal
dele med dem, som ikke er så heldige. Det
handler ikke om at skabe dårlig stemning og
samvittighed, men om at takke Gud for livets
muligheder ved at dele med hinanden.
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 deres
arbejde, og hvordan det står til i kirken og
sognet.
Martin Holt Jensen
Sognepræst
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B.U.S.K.
En busk er vidt forgrenet og rummelig, den
er måske lille og ikke helt som et rigtigt træ,
men den hører alligevel til, for hvor mange
træer er ikke startet som en lille busk?
Som kirke skal vi også tage hånd om, at der
er kirke i fremtiden, og i fællesskab sørge for,
at de yngste medlemmer af menigheden får
et forhold til deres lokale kirke.
BUSK i kirken er en mangeårig tradition og
står for Børn, Unge, Sogn, Kirke, og er en
gudstjeneste med særligt fokus på netop
sognets og kirkens børn og unge.
Den ligger fast den sidste søndag i oktober,
og det er ikke helt ukendt i Grøndalslund,
men vi håber, at vi kan gøre det til en fast
tilbagevendende tradition.
Søndag den 27. oktober kl. 17 er alle velkomne til gudstjenesten, hvor årets konfirmander,
minikonfirmanderne og FDF’erne medvirker.
Martin Holt Jensen
Sognepræst
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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, 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 også ved
flere lejligheder.
Minikonfirmand mødes torsdage kl. 14-16.
Første gang den 19. september.
Spørgsmål og tilmelding på 2912 6616 eller
sbha@km.dk
Signe Bang Hansen
Kirke- og kulturmedarbejder
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PLANTEDAG I LEGESTUEN
Mandag den 6. maj såede legestuens børn
ærter og andre frø i æggebakker. 14 dage senere plantede børnene de små spirer udenfor
i to plantekasser, som Grøndalslunds Kirkes
menighedsråd har givet til Legestuen.
Plantekasserne står på græsplænen ud mod
kirkegården. Her vil legestuens børn og alle
andre interesserede kunne følge med i planternes liv de kommende måneder.
Vi skal som kirke formidle evangeliet, men
også menneskers ansvar for Guds skaberværk. Et af de budskaber vi gerne vil dele er:
Husk at nyde naturen - for det man elsker og
nyder, husker man også at passe på.
Når børnene i legestuen holder plantedag,
får de en god oplevelse med naturen. En oplevelse, der forhåbentlig skal være med til at
give den kommende generation en kærlighed
til og en forståelse for, at naturen er en gave,
som vi skal nyde og passe godt på.
Signe Bang Hansen
Kirke- og kulturmedarbejder
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Måske er det kkert. Vi slutter med en
noget andet læt for børnene og en rolig
kreativ aktiviteffe til de voksne.
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Det er gratis melde sig til.
ikke
Datoer:
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dsteforæ
2. oktober: Be ttigudstjeneste
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Legestue for de 3-6 årig
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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
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Kontakt: Signe på
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6616
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Derefter ha flyglet og vælger de kens organist
rm
førs
med ønskeran mulighed for selv te sange.
.
D
er
se
rv
eres en ko at komme
og en oste
p
m
fredag i månad. Vi mødes den fø kaffe
rste
eden fra kl
. 11- 12.30
.
Datoer:
2. august 6. septembe
Ingen matin r - 4. oktober
é i juli
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Babysalmesang

sang,
En rolig stund, hvor vi gennem
, sanglege
bevægelser, gestik, berøring es sanser.
og salmer stimulerer babyern 0 mdr.)
Det er for de helt små børn (2-1
og deres forældre.
-10.30 i
Vi mødes onsdag fra kl. 9.45 og Marie
kirkerummet, hvor sangpædag
e for programVestergaard Lauritsen vil sørg eligt samvær
met. Efterfølgende er der hygg ården.
og en kop kaffe i sogneg
koster 200 kr.
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.

Bibelstudiekreds om
Johannesevangelie
Johannesevangeliet
t
er svært, og

nogle gange kan
nemmere at læse
1-2 kapitler, og hø det svære sammen. Derfor læser det være
ster sammen ”læse
vi
frugter”. Alle ser lidhver gang
på verden, og derfo
t forskelligt
opfatter vi det som r også på det, de læser, og i studiekre
så vi får udvidet voen gave at kunne dele vores betragtn dsen
res forståelse for eva
inger,
ngeliet, for
og tvivl
Martin Holt Jensen og for vores forståelse af hinanden.vores tro
led
noget om baggrun er studiekredsen og forbereder til
hver
den,
Man kan sagtens debibel- og kirkehistorien for det, vi læ gang
ser.
ltage som ny, eller
sp
rin
eller to over. Vi mø
des torsdage kl. 14ge en gang
-16.
26. september - 24
. oktober

andagt
Frokostken kl. 11.30,

,
s i kir
somhed
Vi mødem til eftertænkvær.
r ru
am
og der elhed, sang og s s Gerninger,
sti
tlene
s
i
o
p
A
a
fr
r fortalt
Vi læser n som de blive Testamente
såda ale: Det nye gten er
Aft
nda
Den nye dansk. Efter a gnegården.
på nu t frokost i so ing.
ld
der en ler er ingen tilme
De
Datoer: . august
4. juli - 7 ptember
2
li
ju
10.
t - 18. se
s
u
g
u
21. a 16. oktober

Onsdagscafé

Menighedsplejens
ulige uger kl. 10-12 Onsdagscafé holder åbent onsdage i
i sog
kan hygge med andre negården. Det er stedet, hvor man
Nogle gange er der et, nyde en kop kaffe og en bid brød.
alt fra anderledes oplille oplæg, som kan omhandle
Alle har en historie at levelser til særlige interesser.
for
din historie, så kontaktælle. Har du lyst til at dele
t Signe på 2912 6616
.
Da
17. juli kommer Anja toer med oplæg:
Na
byb
al,
som
var praktikant hos
os i foråret, og fortæ
pædagog har arbejd ller om, hvordan hun som socialet med hjemløse og
misbr
og hvorfor hun nu ud
danner sig til præst.ugere,
14. august kommer
vores sog
og fortæller om koncenepræst Martin Holt Jensen
ptet ”Drop ind Dåb”
11. september får vi
be
søg
af Ole Hju
forstander på Blå Ko
rs Pensionat Taastr ler, der er
up. Her hjælpes
hjemløse og misbrug
ere videre i livet.
9. oktober fortæller
igen om sin usædva Anette Munk på opfordring
nlige
gode oplevelser fra barndom, blandt andet
sin tid på børnehjem.
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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 2020

Nyager Skoles 8.x og 8.y konfirmeres
2. maj 2020. Nyager Skoles 8.z
og konfirmander fra øvrige skoler
konfirmeres 9. maj 2020.

Næste nummer

Bidrag til næste nummer af kirkebladet, som udkommer til november,
skal være redaktionen i hænde
senest tirsdag den 24. september.

