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Når kirkebladet udkommer, er alt klart, og vi
kan gå vinteren i møde.
Snart starter gartnerne på pyntningen af de
mange gravsteder med gran og flotte dekorationer, og det store juletræ rejses sidst i
november måned.
Mange har sikkert bemærket den ekstra
lyskrans, der er opsat i kirken. Alle pærerne
i de andre lamper er udskiftet til led-pærer.
Dermed kan vi spare en del på el regningen.
I det nye år starter ombygningen og udvidelsen af vort køkken i Sognegården. Der er
derfor begrænset adgang til den store sal,
der holdes lukket i de tre første måneder
af 2020.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Vi har i sidste måned afholdt menighedsmøde i forbindelse med afholdelsen af høstgudstjenesten. Nu er vi gået ind i efteråret,
og pludselig er det Jul med julestue og ikke
mindst Julens mange gudstjenester.
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Men forinden har vi udskiftet det ene ben i
klokkestablen, et ikke helt lille projekt, som
det fremgår af billedet. Der var kommet råd
i den ene stolpe, og bygningsudvalget har
arbejdet hårdt for en løsning.

Der bliver også lagt rengøringsvenlig gulvbelægning på kontorerne, så der må påregnes
mindre gener i renoveringsperioden.
Vi håber, vi i ombygningsperioden alligevel
vil kunne opretholde vores sædvanlige
aktiviteter. Hvor de enkelte aktiviteter kommer til at foregå, vil løbende blive oplyst på
hjemmesiden, på opslagstavlen eller ved at
spørge på kirkekontoret.
På vegne af menighedsrådet og alle medarbejderne ønsker jeg alle i Grøndalslund Sogn
en glædelig Jul og et lykkebringende Nytår.
Aksel Mikkelsen, Formand

NYT FRA KIRKEGÅRDEN
Der hamres og bankes, skuffes og luges,
klippes og beskæres på livet løs på vores
kirkegård. Sommeren har været aktiv på
kirkegården, og resultaterne viser sig så
småt. Alléen fra kirken er blevet tyndet ud,
og det har givet lys og luft til de resterende
træer. Inden gransæsonen starter, vil de
tilbagestående stammer bliver taget op. De
fleste græsgravsteder er blevet renoveret.
Der er dog stadig nogle, som vil få en kærlig
hånd næste år. De nye staudebede ved parkeringspladsen har haft det godt og været
smukke at se på. Beplantningen langs yderhegn og hække er blevet løftet og udtyndet.
Drastisk ser der ud nede ved vores gamle
afdelinger E og F, men nogle gange kræver
det lidt voldsommere beskæringer, for at det
igen kan blive smukt.
Vi er godt i gang med at lave en helhedsplan for de næste 30 år. Hovedtrækkene
i planen er godkendt, og vi skal nu i gang
med at gå i detaljerne. Den 15. august
afholdt jeg et visionsmøde, hvor alle var
velkomne for at høre om helhedsplanen.
Det var en opfølgning af visionsaftenen i
november 2018, hvor interesserede kunne
komme med deres bud og ønsker til deres
kirkegård. 95% af forslagene er indarbejdet
i helhedsplanen. På kirkens opslagstavle vil
der hænge lidt info omkring helhedsplanen,
så alle kan følge med.
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Jeg benyttede også visionsmødet til at spørge, om nogen kunne har interesse i at være
med til at grave vores historie frem. En del
af helhedsplanen er jo også at dokumentere
fakta. Så tænker man, at det kunne man
godt have lyst til at være med til, er man meget velkommen til at kontakte undertegnede
på kirkegårdskontoret, Schweizerdalsvej 50,
mellem kl. 10 og kl. 12, eller skrive til mig
på mail: kontor@groendalslundkirkegaard.dk
Jeg måtte desværre aflyse vores æblepresserdag, da vi stort set ingen æbler fik i år.
Jeg håber næste år bliver et bedre frugtår,
så vi kan holde en hyggelig pressedag
sammen.
Medarbejderne på kirkegården har været på
inspirationstur til 2 kirkegårde i år: Snesere
og Herlufsholm kirkegårde. To meget forskellige, men spændende kirkegårde. Begge
kirkegårde står, som vi, med den udfordring,
at der gennem de sidste årtier er sket en

ændring i begravelsesformen: fra mange kistenedsættelser til primært urnenedsættelser i
dag. I gennemsnit er kun 7 % af vores nedsættelser kister. Det giver overskydende
plads, og hvordan drifter man det bedst?
Snesere Kirkegård har et bud på, hvordan
man undgår, at kirkegården bliver til en park
uden gravsteder. De har valgt at lave nye
gravstedstyper: store arealer med smukke
blomster og gamle gravsten som kanter og
meget mere.
Herlufsholm Kirkegård har været gode til
at skabe nye gravstedstyper med genbrugsgravsten og tilplantede gravsteder,
færre perlestensstier og meget mere. To
kirkegårde, der er et besøg værd, hvis man
kommer på de kanter. Inspirationen fra de
to kirkegårde har vi brugt i arbejdet med
helhedsplanen.
I skrivende stund er efteråret så småt begyndt at banke på døren. Det betyder

blade, mange blade. Så der skal fejes og
rives, suges og blæses blade de næste 2
måneder. Snart begynder vi at lægge gran
på gravstederne. Igen i år udvikler vi metoder til, at mere af granarbejdet bliver udført
stående.
Det er en af de mere belastende opgaver
for gartnerne: 5 uger ligger de normalt i alt
slags vejr og klipper gran. Sidste år forsøgte
vi med en ny metode, hvor vi satte gran
på hegn, som derefter blev langt ud på
gravstederne. Ud af de ca. 150 gravsteder
var der kun én kunde, der bemærkede, at
de ikke helt var som før. Jeg ser det som en
klar succes. Målet er, at vi kommer op på
dobbelt så mange gravsteder, udført med
stående grandækning.
Jeg vil slutte med at ønske jer alle en rigtig
glædelig Jul og et godt Nytår.
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. Og der er allerede sket
mange ting i dit liv, siden du blev døbt. Det
kan være, at du er flyttet, eller at din familie
er blevet anderledes. Du er i hvert fald begyndt i skole, og har fået klassekammerater
og forhåbentligt også nogle gode venner.
ENGLETIME
Hvad er nu ”Engletime” for noget? Jo, det
er såmænd vores spaghettigudstjenester,
der bare har skiftet navn. For når vi nu lige
så gerne får alt muligt andet end spaghetti
at spise, så er det jo lidt fjollet at kalde dem
det. Og fordi Gud holder af alle børn, og ser
dem som engle, ja så synes vi, at det er et
rigtigt godt navn. Men det er også det eneste, vi har ændret på, så den ligger stadig
den første onsdag i måneden kl. 17.30.
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Her holder vi en kort gudstjeneste i kirken,
bagefter spiser vi sammen. Vi slutter med
en kreativ aktivitet for børnene og en rolig
kop kaffe til de voksne.
Det er gratis at deltage, og man skal ikke
melde sig til.

Men du har nok også opdaget, at der er nogen, som det er svært at være venner med.
Og du er i gang med at lære at tale et helt
andet sprog, end det du lærte først. 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.
Blev du døbt i 2009, vil vi gerne invitere
dig til 10 års dåbsjubilæum onsdag den 6.
november kl. 17.30.
Vi begynder med ”Engletime” i kirken, og
bagefter er der fællesspisning.

Du er meget velkommen til at tage din
familie, dine bedsteforældre og dine naboer
med.
Det er gratis, men du må meget gerne
melde dig til på kirkens kontor, så vi er sikre
på, at der er mad nok. Det kan du gøre
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
2014, 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?
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, at det kunne være
hyggeligt at se dig igen. Derfor vil vi gerne
invitere dig til dåbsjubilæum onsdag den
4. december kl. 17.30.
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Vi begynder inde i kirken med en kort børnegudstjeneste. Når vi er færdige i kirken, går
vi over i Sognegården og spiser risengrød.

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.

Det er ganske gratis, men det vil være
dejligt, hvis du kan få din mor eller din far
til at melde jer til, så vi kan være sikre på at
have mad nok. De skal ringe til kordegnen
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.
ALLEHELGENS LYSGUDSTJENESTE
– en mindegudstjeneste
Søndag den 3. november kl. 16
Allehelgen er fejringen af alle dem, vi har
mistet, både i årets løb og igennem livet
som sådan. Sorg og tab har ikke nogen
udløbsdato, og uanset hvad, så er der behov
for en stemningsfuld stund, hvor vi husker
på, at vedkommende var i live engang, og at
det liv blev levet sammen med os.
Uanset hvor vi tror, dem vi har mistet er, så
er mindegudstjenesten et rum, hvor vi kan
huske på dem. Hvor vi kan få læst navnet
op, og være sammen med andre, som også

tænker på dem, som ikke er mere.Ved gudstjenesten vil der være salmer, lystænding,
stemningsfuld musik og oplæsning af navne
på alle dem, som I måtte ønske at mindes.
Efter gudstjenesten vil der være tændt
levende lys på kirkegården.

1. SØNDAG I ADVENT
Søndag den 1. december kl. 10
Kirkeåret begynder med en fest. Vi synger
de elskede adventssalmer, Grøndalslundkoret medvirker, og vi skal høre om, hvordan
Jesu egne tog imod ham, da han prædikede
i synagogen i Nazaret.

ADVENT I GRØNDALSLUND
Advent er ventetid. For børn føles den
uendelig lang, for voksne alt for kort. Men
advent er også forberedelsestid, hvor vi forbereder os på julen, og at Jesus bliver født.
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,
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JULEFROKOST OG ADVENTSANDAGT
Onsdag den 11. december kl. 11.30
Julefrokost hænger uløseligt sammen med
advent og jul. At mødes med andre i hyggeligt samvær og spise godt, synge sammen
og more sig. Det er, hvad julefrokost i Grøndalslund Kirke handler om. Men advent
handler også om at finde tid til at forberede
sig på jul og på Kristi komme. Derfor begynder vi med en stemningsfuld andagt i kirken
ved en af sognets præster og organisten.
Her vil der være opbyggelige ord og dejlige
salmer, inden vi går ind og spiser en lækker
frokost, tilberedt af frivillige ved kirken.
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Julefrokosten er gratis, men af hensyn til
maden vil vi gerne have en tilmelding senest
onsdag den 4. december.

DE NI LÆSNINGER OG LUCIA
Søndag den 15. december kl. 10
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 fra menigheden og personalet. I
år er temaet for teksterne kærlighed.
Samme søndag har vi Luciaoptog. 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.

JULEN I GRØNDALSLUND
Glæden hun er født i dag,
Himmeriges glæde,
ved Gud Faders velbehag
fryde sig de spæde!
Han, som var frygtelig
og utilgængelig
i sin høje bolig,
han nu i barnedragt
har sig i krybben lagt,
med vort støv fortrolig.

Har du lyst til at være med, så mødes vi torsdag den 12. december kl. 16.30 i våbenhuset og øver og finder en dragt der passer.
Om søndagen den 15. mødes vi kl. 9.30 til
omklædning i sognegården.

Julen betyder, at vi er nødt til at se på Gud
på en anden måde. Julen handler om, at
Gud hele tiden åbenbarer sig som det, vi
kender, og i det, vi kender, i verden, og i
livet. Gud bliver med julen noget, vi kan
tale om med helt almindelige ord, fordi han
netop tog bolig iblandt os, som det mest
almindelige menneske. Julen er altså et
mødested mellem guddommelig almagt og
menneskelig almindelighed.

Sådan står der i vers 1 af salme 107 i
salmebogen.

Derfor har vi sammensat en række gudstjenester i hele julen, som alle har deres
særlige præg. Om du er til salmer, tradition,
fest, melankoli eller bare ægte juleromantik,
så kan du finde den eller de gudstjenester,
der passer bedst til dig.
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JULEAFTEN
Tirsdag den 24. december
Kl. 10.30:
Salmesangsgudstjeneste
v. Louise Marinus Mouritzen
Denne gudstjeneste er særlig god for dem,
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 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 Mouritzen
En smuk og klassisk julegudstjeneste
– ganske enkelt. Med levende lys på kirkegården og trompet til salmesangen.

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, for han mødte
sine bødler med tilgivelse.
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. Og selvfølgelig skal vi også
synge flere af julens salmer.
JULEDAG
Onsdag den 25. december kl. 10
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
Torsdag den 26. december kl. 16
Tango er passion og kærlighed.
2. juledag er også Sankt Stefans Dag, til
minde om den første kristne, som blev

JULESØNDAG
Søndag den 29. december kl. 17
Den sidste søndag i måneden og året, en
helt almindelig søndag i en særlig tid.
Vi skal synge julesalmer og fejre nadver
sammen, mens vi nyder julens stemning
og ro, og måske en stille insisteren på, at
julen slet ikke er slut, men kun godt og vel
halvvejs.
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NYTÅRSAFTEN
Tirsdag den 31. december kl. 15
Midt i julen bryder det verdslige ind i kirkeåret. Nytåret er i virkeligheden en borgerlig
helligdag, fordi kirken har sin egen gang
for året. Men alligevel vil vi også gerne i
kirken være med til at sige ordentligt farvel
til det gamle år og byde det nye hjerteligt
velkommen. Det er en selvfølge, at vi gør
det, for kirken er ikke et hus, der er lukket
om sig selv, men hele formålet med kirken
er at være åben mod den verden, som vi
alle lever vores hverdag i. Vi kommer i kirken
netop for at få ord, musik og fællesskab til
at bære os igennem verden.
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Så på årets sidste dag, som også er 7. Juledag, holder vi fest for kirken som en del af
verden og årets gang. Vi mødes til gudstjeneste i kirken kl. 15, og bagefter går vi ind
i sognegården og ønsker hinanden et godt
og velsignet nytår, med lidt godt til ganen,
inden vi tager videre.

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 søndag den 2. februar kl. 17.
FASTELAVN
På grund af ombygningen af køkkenet kan
vi desværre ikke holde fastelavn med tøndeslagning i 2020.
KVINDEAFTEN
Mandag den 11. november kl. 18.30
”Alle tiders æblesorter- æblets historie i
danske haver”
Æbler er ikke bare æbler, der er tusindvis
af forskellige sorter. Nogle har vi kendt i
århundreder, andre er næsten nyfødte.
Hør om de mange sorters historie og kvaliteter og om, hvordan en sort bliver født. Der

vil være smagsprøver på et udvalg af sorter
med stor diversitet i smag og udseende.
Oplæg ved æble-eksperten Maren Korsgaard, Akademisk medarb. på KU, Økologisk
frugtkonsulent i VKST, økologisk frugtavler
og forfatter. Foruden spændende viden og
hyggelig snak, byder aftenen også på en
menu sammensat af æbleretter.
Tilmelding senest den 6. november (af hensyn til mad og smagsprøverne) til 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 62191
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Onsdag den 6. kl. 10

Onsdag den 20. kl. 10
Søndag den 24. kl. 14-16.30
Onsdag den 27. kl. 18.30

Torsdag den 28. kl. 14

Søndag den 17. kl. 10
Onsdag den 20. kl. 11.30
Søndag den 24. kl. 17
Lørdag den 30. kl. 11

Onsdag den 11. kl. 11.30
Torsdag den 12. kl. 16.30

Onsdag den 11. kl. 11.30
Søndag den 15. kl. 10

Tirsdag den 24. kl. 10.30

4. søndag i advent

Søndag den 22. kl. 10

3. søndag i advent
De ni læsninger

Frokostandagt/julefrokost

Tirsdag den 31. kl. 15

Onsdagscafé

Onsdag den 18. kl. 10

Grøndalslundkorets julekoncert

Søndag den 15. kl. 15

Øve Luciaoptog

Frokostandagt/julefrokost

Matiné

Fredag den 6. kl. 11

Søndag den 8. kl. 10
2. søndag i advent

Onsdagscafé
Oplæg v. Anja Nadibal

Onsdag den 4. kl. 10

DECEMBER

En aften med Rødovre Udsatteråd

Torsdag den 28. kl. 19

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Offentligt menighedsrådsmøde

Julestue

Onsdagscafé

Engletime
5-års dåbsjubilæum og julefest

Onsdag den 4. kl. 17.30

1. søndag i advent

Søndag den 1. kl. 10

DECEMBER

Lørdagsdåb

Sidste søndag i kirkeåret

Frokostandagt

25. s. e. Trinitatis

Foredrag om nadver

Tirsdag den 19. kl. 19

Søndag den 10. kl. 10
24. s. e. Trinitatis

Kvindeaften

Mandag den 11. kl. 19

Onsdagscafé
Oplæg v. Ole Mathiasen og Ulf Taube

Engletime
10-års dåbsjubilæum

Onsdag den 6. kl. 17.30

Lysgudstjeneste

Matiné

Søndag den 3. kl. 16

Alle Helgens dag

Fredag den 1. kl. 11

NOVEMBER

KIRKEKALENDER

Søndag den 3. kl. 10

NOVEMBER

GUDSTJENESTER
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Lørdagsdåb

Lørdag den 25. kl. 11

2 s. e. Helligtrekonger

Søndag den 19. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 15. kl. 11.30

1. s. e. Helligtrekonger

Søndag den 12. kl. 10

Helligtrekongers søndag
Gudstjeneste med skriftemål

Søndag den 5. kl. 10

JANUAR

Nytårsaften

Tirsdag den 31. kl. 15

Julesøndag

Søndag den 29. kl. 17

2. Juledag
Tangogudstjeneste
Martin Holt Jensen

Torsdag den 26. kl. 16

Onsdagscafé

Onsdag den 29. kl. 10

fortsætter på side 12

Nytårskoncert med Familien Dreisig

Søndag den 26. kl. 14.30

Konfirmationskjoleprøvning

Torsdag den 23. kl. 16

Onsdag den 25. kl. 10
Juledag
Louise Marinus Mouritzen

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 23. kl. 14

Frokostandagt

Onsdag den 16. kl. 11.30

Onsdagscafé

Onsdag den 16. kl. 10

Ingen matiné

Fredag den 3.

JANUAR

Nytårsgudstjeneste med Nytårsskål

Tirsdag den 31. kl. 15

Klassisk Julegudstjeneste
Louise Marinus Mouritzen

Tirsdag den 24. kl. 15.30

Børnegudstjeneste
Martin Holt Jensen

Tirsdag den 24. kl. 14

Børnegudstjeneste
Martin Holt Jensen

Tirsdag den 24. kl. 12

Juleaften
Salmesangsgudstjeneste
Louise Marinus Mouritzen

Tirsdag den 24. kl. 10.30
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Fastelavn

Søndag den 23. kl. 17

Lørdagsdåb

Lørdag den 22. kl. 11

Frokostandagt

Onsdag den 19. kl. 11.30

Søndag seksagesima

Søndag den 16. kl. 10

Diakoniens dag
Søndag septuagesima

Søndag den 9. kl. 10

Engletime

Onsdag den 5. kl. 17.30

Kyndelmisse

Søndag den 2. kl. 17

Sidste s. e. Helligtrekonger

Søndag den 2. kl. 10

FEBRUAR

3 s. e. Helligtrekonger

Søndag den 26. kl. 17

GUDSTJENESTER

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

Onsdagscafé

Onsdag den 26. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 19. kl. 11.30

Onsdagscafé

Onsdag den 12. kl. 10

Matiné

Fredag den 7. kl. 11

FEBRUAR

KIRKEKALENDER

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD
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.
Martin Holt Jensen, Sognepræst

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?
Temaaftnen om dåb blev afholdt den 10.
september, og tirsdag den 19. november kl.
19 handler det om nadver.
Omgivet af sine disciple delte Jesus et sidste
måltid med dem: et måltid som er blevet
portrætteret i verdensberømte malerier, og
som blev genstand for både fællesskab og
stridigheder og et spørgsmål om borgerret.

GRØNDALSLUNDKORETS JULEKONCERT
Søndag den 15. december kl. 15
I år er det lykkedes Grøndalslundkoret at
etablere et samarbejde med kgl. operasanger, sopranen Djina Mai-Mai.
Det glæder vi os meget til. Vi skal synge to
sange, hvor vi i koret skal forsøge at matche
en af landets helt store stemmer. Djina MaiMai debuterede i 1984 på Den kongelige
Opera i Figaros Bryllup af Mozart og sang
allerede året efter det berømte parti som
Nattens Dronning i Tryllefløjten. Til koncerten den 15.decmber kan man bl.a. høre
hende i Lehars sigøjnernummer Lied und
Czardas sammen med Grøndalslundkoret.

Foruden disse highlights vil der selvfølgelig
blive lejlighed til at høre en masse forskellig
julemusik fra ind-og udland. Desuden medvirker Candlelight Strings, Blokfløjtegruppen
Chr.d. IV og selvfølgelig den suveræne
pianist Tormod Vinsand.
Der er gratis adgang, og dørene åbnes kl.
14.45.
Dirigent Tommy Østerlind
Grøndalslundkoret

På harpe medvirker tidligere kgl. soloharpenist Vibeke Franck. Hun skal akkompagnere i efterårets store korsatsning
Angels Carol af den engelske og meget
aktuelle korkomponist John Rutter (han var
fornylig dommer i Internationalt Korgrandprix, hvor Danmark vandt).
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GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD

NYTÅRSKONCERT
Søndag den 26. januar kl. 14.30
Traditionen tro skal vi 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.
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NYT FRA MENIGHEDSPLEJEN
Menighedsplejens formål er at varetage
diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for
sognets beboere, enkeltpersoner såvel som
grupper. Det gør vi ved at medvirke til at skabe
gode vilkår for sognets beboere. Vi foretager
uddelinger, bl.a. julehjælp, og vi søger at
skabe inkluderende fællesskaber, hvor alle
mødes åbent og fordomsfrit. Nogle aktiviteter gennemføres i samarbejde med andre
menighedsplejer i kommunen. Samarbejdet
medfører også en aftale om, at vi fortæller om
hinandens tilbud, der hvor det giver mening.

TELEFONKÆDEN
Rødovre Sogns Menighedspleje har en
telefonkæde, som har til formål at skabe
tryghed i hverdagen for mennesker, som bor
alene. Ikke mindst ældre mennesker kan
føle sig usikre ved tanken om at komme til
at ligge hjælpeløse, hvis de falder eller bliver
syge. Når man er med på telefonlisten, får
man dagligt et opkald og skal selv ringe
videre til den næste i kæden.
Bliver telefonen ikke svaret, skal lederen af
kæden have besked, så hun kan kontakte
de pårørende.
Er du interesseret i Telefonkæden, kan du
hente en folder i Grøndalslund Kirke eller
tage direkte kontakt til de frivillige ledere af
kæden på 2872 5448 eller 2872 5463.

EN AFTEN MED RØDOVRE UDSATTERÅD
I 2016 fik Rødovre et ”Udsatteråd”, der
arbejder for at forbedre socialt udsatte
borgeres vilkår og tilværelse i Rødovre.
Socialt udsatte defineres som personer, der
har udfordringer som misbrug, sindslidelse,
kriminalitet, fattigdom, ledighed, ensomhed
eller hjemløshed.
Udsatterådets formål er at give socialt
udsatte en stemme, og derfor har rådet
medlemmer, der selv har erfaringer med
at være udsat. Gennem rådet får udsatte
mulighed for at rådgive Kommunalbestyrelsen om særlige udfordringer og igangsætte
aktiviteter, der kan gøre en forskel.
Dette arbejde vil menighedsplejen gerne
støtte op om.
Derfor arrangerer vi ”En aften med Rødovre
Udsatteråd” torsdag den 28. november
kl. 19 i Sorgnegården. Vi får besøg at to af
Udsatterådets medlemmer, som vil fortælle
om deres arbejde og give alle mulighed for
at stille spørgsmål.

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD
HJEMMEBAG TIL JULESTUEN
Skulle du elske 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.
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 af menighedsplejen skal du have bopæl i Grøndalslund Sogn.
Du skal sende os en ansøgning med din
adresse, dine kontaktoplysninger og oplyse
antallet af hjemmeboende børn under 18 år.

Effekter til julestuen kan løbende afleveres
på kirkekontoret, dog senest torsdag den
21. 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.

JULESTUE
Søndag den 24. november holder Menighedsplejen julestue, hvor alle indtægter går
til vores julehjælp.
Julestuen varer fra kl. 14-16.30. Undervejs
vil der være mulighed for at købe gløgg og
æbleskiver, forskellige hjemmelavede ting
som kager, marmelader og håndarbejde.
Der vil også i år være en tombola med lækre
gevinster, doneret af lokale erhvervsdrivende.

Ansøgningen kan sendes til sognepræst
Martin Holt Jensen på mhje@km.dk, afleveres i kirkens postkasse, på kirkekontoret
eller på mail til groendalslund.sogn@km.dk
Hjælpen gives i form af gavekort til Føtex.
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KONFIRMATIONSKJOLER
I Grøndalslund Sogns
Menighedspleje indsamler
vi brugte konfirmationskjoler og låner dem ud til
kommende konfirmander.
Projektet har et bæredygtigt
perspektiv, idet det er genbrug, og et
socialt perspektiv, idet konfirmationskjoler
kan være dyre, og økonomisk trængte
familier kan spare denne udgift ved at låne
kjolen i kirken.
Vi har allerede modtaget en del kjoler, men vi vil gerne
have flere, 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.
Torsdag den 23. januar kl. 16 inviteres alle kommende
konfirmander fra hele Rødovre til kjoleprøvning og
tilretning i kirken.
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Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Signe på 2912 6616
eller sbha@km.dk.

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 2020 vil Grøndalslund Kirke og menighedsplejen igen
fejre denne dag sammen med de øvrige kirker og menighedsplejer i
Rødovre.
Det sker søndag den 9. februar ved gudstjenesten kl. 10. Efter gudstjenesten mødes de medvirkende kirker til et fælles arrangement med
oplæg og frokost. Nærmere information følger.

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD

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 vores onsdagscafé, hvor man kan være sammen med
andre. Der vil være kaffe og brød, og hver
anden gang et oplæg ved en fra menigheden eller en gæst.
Ved gudstjenesten nytårsaften den 31. december samler vi ind til Bibelselskabet.
Fra 2. januar samler vi ind til DSUK –
Danske Sømands- og Udlandskirker. DSUK
er folkekirke i udlandet. Menighederne og
præsterne bidrager til at vedligeholde en

dansk identitet, kultur og forkyndelse af
evangeliet for både fastboende og midlertidigt udsendte danskere og dansksindede
uden for Danmarks grænser.
Grøndalslund er allerede engageret gennem
flere af vore frivillige, som tidligere har
benyttet kirken i udlandet, og gennem vores
medlemskab af DSUK.
Med indsamlingsprojektet vil vi kunne
bidrage yderligere til DSUKs vigtige arbejde
for, at der kan tilbydes kirkelig og pastoral
betjening af danskere, når de flytter ud.
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OPSLAGSTAVLEN
Engletime

. 17.30
i måneden kl
Første onsdag en kort børnevenlig
indbyder vi til rfulgt af fællesspisning.
efte
gudstjeneste, med en kreativ aktivitet
ffe til
Vi slutter
en rolig kop ka
for børnene og voksne.
de
man skal
at deltage, og
Det er gratis melde sig til.
ikke
Datoer:
bilæum
10-års dåbsju
6. november 5-års dåbsjubilæum
r
be
m
4. dece
5. februar
ar
gletime i janu
En
n
Inge

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.
, kreativ
og samvær. Legestuen e aktiviteter
forældrene, derfor giver drives af
med de forskellige arb alle en hånd
Vores ønsker er, at børn ejdsopgaver.
hinanden godt at kende, og forældre lærer
der
medlemskab at komme for kræver det
i gruppen.
Der er adgang til te og kaf
fe,
for at spise medbragte maog mulighed
dpakker.
Kontakt: Signe på
sbha@km.dk eller 2912
6616

Tilmelding til kirkekontoret
på 3670 7400.

Matiné

Frokostandagt

En gang om måneden mø
des vi kl. 11.30 til en and
i kirken, hvor en af præster
agt
til musik ved organisten og ne siger nogle ord. Vi lytter
syn
ger
sm
ukk
e
salm
er. Og
således mættet på musik
og ord om Gud, spiser vi
frokost sammen. Det er en
gan
ske
sær
lig
stund,
og der er altid noget at sna
snakke med, når vi mødeskke om og nogen at
til frokostandagt.
Datoer:
20. november, 11. decem
ber
derfor tilmelding senest 4. : Julefrokost,
december
15. januar, 19. februar
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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.

ade.
og musikgl angr alle sanges
Matiné er fo llessange fra Højskol mange
Vi synger fælever året gennem de ganist
bogen og opstidssange. Kirkens orførste
smukke år flyglet og vælger de d for
sidder bag ter har man mulighe rveres
sange. Derefe med ønsker. Der se es den
m
ød
selv at kom og en ostemad. Vi m - 12.30.
1
e
en kop kaffag i måneden fra kl. 1
første fred
Datoer:
mber
ber, 6. dece
m
ve
1. no
r
ua
7. febr
é i januar
Ingen matin

Bibelstudiekreds om
Johannesevangelie
t

Johannesevangeliet
at læse det svære er svært, og nogle gange kan det væ
og høster sammensammen. Derfor læser vi hver gang re nemmere
1-2 kapitler,
”læsefrugter”. All
og derfor også på
det, de læser, og i e ser lidt forskelligt på verden,
studiekredsen opfat
en gave at kunne de
ter vi
le
forståelse for evangvores betragtninger, så vi får udvidet det som
vores
eliet, for vores tro og
tvi
vl og for vores
Martin Holt Jensen forståelse af hinanden.
led
noget om baggrun er studiekredsen og forbereder
Man kan sagtens de den, bibel- og kirkehistorien for detil hver gang
t, vi læser.
ltage som ny, eller
Vi mødes torsdage springe en gang eller to over.
kl. 14-16.
Datoer:
28. november og
23. januar

ret
Grøndalslundkoed i Grøndalslundkoret.

og vær m
ge
synge- så kom
an møder man
Har du lyst til at optimistisk stemning, og m e, men vi har det sjovt,
ng
en
Her er der
kus er på at sy
mennesker. Foiver grinet meget.
søde og positive
og der bl
d kirke.
r i Grøndalslun
oret to koncertesynger på plejehjem i
dk
un
lsl
da
øn
r,
er Gr
Hvert år afhold virker koret ved gudstjenestengsarrangementer.
Desuden med det og medvirker ved foreni dalslund Sognegård
lokalområ
21.30 i Grøn .
ag fra 18.45 til
aj
Vi øver hver tirsd fra september til og med m
85 eller
terlind 2183 821069.
der Tommy Øs
Kontakt: Korle edlem Karin Hansen 4221
bestyrelsesm

Onsdagscafé

Menighedsplejens On
i ulige uger kl. 10-12sdagscafé holder åbent onsdage
hvor man kan hygge i sognegården. Det er stedet,
med andre, nyde en
kop kaffe
Nogle gange er der og en bid brød.
et
alt fra anderledes oplille oplæg, som kan omhandle
Alle har en historie levelser til særlige interesser.
at for
din historie, så konta tælle. Har du lyst til at dele
kt Signe på 2912 66
16.
Da
toe
r med oplæg:
6. november får vi be
som fortæller om desøg af Ole Mathiasen og Ulf Taube,
kratiradioen og Rø to lokalradioer i Rødovre - Demoogså sin guitar med,dovreKanalen 105,9 MHz. Ulf har
så vi kan synge et pa
r populære
danske sange samme
n.
4. december komm
er
hos os i foråret, og Anja Nabybal, som var praktikant
socialpædagog har fortæller om, hvordan hun som
brugere, og hvorfor arbejdet med hjemløse og mishun nu uddanner sig
til præst.
På grund af ombygnin
oplæg i onsdagscafég af køkkenet er der ikke
en i januar og februa
r.
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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 Mouritzen
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 marts,
skal være redaktionen i hænde
senest tirsdag den 28. januar 2020.

