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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Kirken og kirkens aktiviteter er og bliver godt
besøgt. Mange har deltaget i vores fælles
arrangementer i 2019, bl.a. heldagsturen til
Sverige, høstgudstjeneste, kvindeaften om
æblets historie, julefrokost og ikke mindst
julestuen. Denne gik rigtig godt, æbleskiverne kunne næsten ikke komme ud af ovnen,
før de var solgt, og det var dejligt med så
mange glade børn, unge og ældre. Det var
besluttet at rykke julestuen frem til en
uge før 1. søndag i advent, og dét blev en
succes.
Aktivitetsudvalget arbejder også med de
kommende måneders aktiviteter, og der
bliver en bred vifte af tilbud for børn og
voksne. Så glæd jer allerede.
Kontor- og køkkenrenoveringen er i fuld
gang. Som nogle nok har bemærket, er der i
øjeblikket ikke adgang til hverken køkken
eller store sal. Det giver nogle udfordringer
for vores medarbejdere, men de klarer det
flot. I uge 5 flyttede Kordegnekontoret og Kirke- og kulturmedarbejderens kontor tilbage.
Den 15. marts skal det nye køkken stå klar,
det bliver til gavn for os alle, men mest for
vores kirketjenere og frivillige, når der laves
arrangementer.
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Vi har ansat en ny 20 timers kirketjener:
Lisbet Hansen, pr. 1. marts 2020, i stedet
for Jakob Storm, som har valgt at søge nye

udfordringer. Lisbet kommer fra Rødovre
kirke, og vi ser frem til et godt samarbejde
med Lisbet. Man vil møde Lisbet allerede
inden 1. marts, da hun vil hjælpe os ind
imellem.
Der skal være menighedsrådsvalg i dette
år, og det er ændret meget fra de forrige år.
Det holdes næsten som et folketingsvalg og
starter med et orienteringsmøde allerede i
maj måned og kører frem til nydannet menighedsråd ved kirkeårets begyndelse 1. søndag
i advent. Det bliver spændende og nyt.
På vegne af menighedsrådet og alle medarbejderne ønskes alle i Grøndalslund sogn
velkommen til et nyt år samt velkommen
til vor kirke om søndagen og vores mange
aktiviteter.
Anette Munk
Menighedsrådsmedlem
VALG TIL MENIGHEDSRÅDET I 2020
Den 1. januar 2020 trådte en ny lov om valg
til menighedsråd i kraft. Lovforslaget blev
vedtaget i april 2018. Lovændringen indebærer, at medlemmer af et menighedsråd
ved menighedsrådsvalget i 2020 vælges på
en valgforsamling.
Den nye valgform kan overordnet beskrives
således:

1. Der afholdes et offentligt orienteringsmøde om valget i de enkelte sogne tirsdag
den 12. maj 2020. I Grøndalslund afholdes
orienteringsmødet i Grøndalslund Sognegård den 12. maj kl. 19. Orienteringsmødet
holdes sammen med det årlige menighedsmøde. På orienteringsmødet vil menighedsrådet blandt andet orientere om rådets
arbejde i den forløbne funktionsperiode, om
de kommende opgaver, samt om datoer og
regler for valgforsamlingen og om antallet af
kandidater og suppleanter, der skal vælges
til menighedsrådet.
2. Valgforsamling afholdes i Grøndalslund
Sogn tirsdag den 15. september 2020 kl.
19 i sognegården, hvor menighedsrådets
medlemmer vælges. På dette møde opstilles
kandidater. Kandidaterne præsenterer sig,
der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.
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Resultatet af afstemningen afgør, hvem der
bliver valgt til menighedsrådet.
Loven gør det dog muligt, at der eventuelt
kan udløses et afstemningsvalg ved, at
der indleveres en liste med kandidater og
stillere.
Det umiddelbare ansvar for afviklingen af
valget til det nye menighedsråd i Grøndalslund Sogn har den valgbestyrelse, som
blev nedsat på menighedsrådets konstituerende møde den 17. november 2016.
Valgbestyrelsen i Grøndalslund Sogn består
af menighedsrådsmedlemmerne Birthe Pedersen, Janne Christiansen og Jann Larsen,
sidstnævnte som formand.
Hvis man er interesseret i at stille op som
medlem af Grøndalslund Menighedsråd,
eller hvis man vil høre nærmere om det at
være menighedsrådsmedlem eller om de
nye valgregler, så kontakt kirkekoordinator
Bettina Pedersen på tlf. 36 70 74 00 eller
mail. bepe@km.dk.
Jann Larsen
Formand for valgbestyrelsen
NYT FRA KIRKEGÅRDEN
Endnu et år er gået, og vi er godt i gang med
et nyt spændende år. 2020 er året, hvor vi
for alvor vil kunne mærke gartnernes store
arbejde rundt omkring på kirkegården og i
parken.

Granperioden 2019 gik rigtig godt. Der blev
udviklet nye pålægningsmetoder og nye
udtryk. Alle priser stiger i samfundet, også
kirkegårdenes priser stiger. Derfor prøver
vi at være innovative og tænke nye granpyntninger, hvor fokus går i retning af mere
bæredygtig brug af gran, samt en pris, der er
for alle. Fortsætter vi med de typer granpyntninger og –dækninger, vi har haft hidtil, ville
det være en meget dyr udskrivning for vores
kunder. Man kan derfor på vores hjemmeside se de nye typer med priser.
Vi har en klar vision om kirkegården, at det
skal være en oplevelse at komme på kirkegården. Et åndehul i hverdagens travlhed,
en sanseoplevelse, naturoplevelse, et sted
hvor sorgen rummes, et yndet sted at gå en
tur og meget mere. Derfor tænker vi ekstra
meget over, hvordan vi driver kirkegården.
Vi er nødt til at drive vores fællesarealer på
en langt mere effektiv måde, så vi kan bruge gartnertimerne på vores visioner. Vores
gravstedskunder kommer altid først, men
hvis ikke fællesarealerne fremstår plejede
og sunde, vil det smitte af på gravstederne.
Langsomt, men sikkert ændrer vi på flere
og flere områder på kirkegården. Det vil man
kunne se allerede i år, hvor der vil komme
endnu flere blomster frem for græs, og det
vil også kunne ses, at plejen er blevet løftet.
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Så det er en opgave, der tager tid, men det
er lovkrav, at vi bekæmper den. Har man
lyst til at være med til at bekæmpe den, er
man meget velkommen til at kontakte kirkegårdskontoret, så kan vi finde ud af, hvad
man kan være med til.

Gartnerne har arbejdet hårdt her i vinter.
Vores sø ved Sankt Hans pladsen har fået
udtyndet træerne, så søen igen kan ses. Det
er overvejende pil, og den er så grovillig, at
den allerede til Sankt Hans vil stå med nye
små træer og buske. Derfor bliver der ikke
plantet noget nyt.
Avnbøg-alléen fra kirken og ned gennem
kirkegården har også fået nyt udtryk. Der
bliver i marts plantet prydgræsser, stauder
og småbuske under træerne frem til thujaalléen. Det skal nok blive smukt og til stor
glæde for vores insekter. Diversiteten af
insekter er med til at sikre sunde planter.
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Der er pileurt i parken. Pileurt er invasiv og
skal derfor bekæmpes. Vi er grøn kirke, og
derfor undgår vi sprøjtemidler. Vi er nødt til
at bruge kræfter de næste par år for at gå
målrettet på at udrydde den. Den er drilsk,
da den er meget grovillig. Blot 0,7 gram af
roden er nok til at den laver en ny plante.

Mange af de gamle æbletræer er blevet
beskåret. Vi har en anlægsgartnerelev, som
skal lære en masse, bl.a. beskæring. Han
har derfor været i gang med at øve sig på
de gamle æbletræer.
Thuja-alléen er blevet rettet ud, så jorden
ikke ligger i pukler. I april vil der blive sået
rødkløver, de er lave og blomstrer en stor
del af sommeren. Også her bliver insekterne
glade. For at skåne vores nye træer i alléen
har vi sat fodhegn op. Desværre er hanhunde vældig begejstrede for at lette ben op ad
træerne, og det har givet grimme skader på
de nye. Der er derfor udskiftet en del, og for
at undgå ”strinte-skader” er hegnet sat op.
Derudover er der blevet nusset i mange
kroge af kirkegården.
En ny vækstsæson står for døren, og man
kan følge med i udviklingen blot ved at gå
en tur på kirkegården eller følge med på
vores hjemmeside: https://www.groendalslundkirke.dk/ eller på facebook.
Charlotte Nordman
Kirkegårdsleder

PÅSKEN I GRØNDALSLUND
Påsken er kristendommens vigtigste højtid.
Alligevel er den kristne påske ikke lige så
synlig i vores samfund, som den kristne
jul. Men påskens budskab er også mere
komplekst, og selve påskefortællingen
strækker sig over flere dage og rummer
mange modsatrettede følelser. Vi mindes,
at Jesus først hyldes og kun et par dage
efter forrådes, dømmes, tortureres, hånes
og til sidst dør på korset. Og vi fejrer, at han
genopstår og overvinder døden. I løbet af
påskens forskellige gudstjenester gengives
forløbet i historien, og de forskellige elementer foldes ud.
Den kristne påske bygger på den jødiske
påskefest. Jøderne fejrer, hvordan Moses
udfriede israelitterne fra slaveriet i Egypten.
Ordet ”påske” kommer af det hebraiske peshach, der betyder ”forbigang”. Det henviser
til den sidste af de 10 plager, hvor dødseng-
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len gik forbi israelitternes døre, og dermed
kun gik ind i egypternes hjem og dræbte alle
deres førstefødte drenge, mens israelitterne
gik fri.
Jesus var jøde, og derfor tog han sammen
med sine disciple til Jerusalem for at fejre
peshach. Palmesøndag red Jesus på et
æsel ind i Jerusalem, og menneskemængden hilste ham med Hosianna-råb og viftende palmegrene.

gudstjenesten. 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 i tavshed 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 have.
Hvornår: Skærtorsdag den 9. april kl. 17
Hvor: Vi begynder i kirken

SKÆRTORSDAG
Selve det traditionelle påskemåltid af lam
med bitre urter, vin og usyret brød, fejrer
Jesus med sine disciple. Inden måltidet vasker
Jesus disciplenes fødder rene, og under
måltidet indstifter han nadveren, for at de
kan blive ved med at mindes ham. I dagene
op til påske har Jesus gjort sig uvenner med
mange af byens spidser ved både at handle
og tale med stor kraft. Derfor vil ypperstepræsterne gerne af med Jesus. Da Jesus og
hans følge tilbringer natten i Gethsemane
have, har disciplen Judas planlagt at forråde
Jesus og udlevere ham til ypperstepræsternes soldater.
Gudstjenesten
Vi gennemlever denne del af påskehistorien
ved en særlig skærtorsdagsgudstjeneste.
Vi begynder klokken 17 inde i kirken, og
første del er som vi kender den fra søndags-
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Tilmelding: Til kirkekontoret senest 2. april
på telefon 3670 7400
Pris: Det er gratis at deltage, men der vil
være mulighed for at støtte vores indsamlingsprojekt, som i foråret 2020 går til DSUK
Danske sømands og udenlandskirker.

ken, men hvor vi i stedet lader beretningen
om hans lidelse tale gennem læsninger,
salmer og musik.
Intet er som det plejer i kirken på denne dag.
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.

LANGFREDAG
Jesus blev efter sin tilfangetagelse ført til
ypperstepræsten Kajfas´ gård, og den lange
fredag begyndte. Jesus blev beskyldt for at
spotte Gud, og man satte sig for at få ham
henrettet. Selv hans discipel Peter fornægtede at kende ham, af frygt for at blive
dømt sammen med ham. Jesus blev ført fra
Herodes til Pilatus, som efter sædvane ville
frigive en fange i anledning af påsken. Folkemængden krævede dog at få morderen
Barabbas frigivet. Så Jesus dømmes, han
piskes og hånes og tvinges til selv at bære
sit kors til henrettelsespladsen Golgata, hvor
han korsfæstes sammen med to røvere.
Fra korset råber han: ”Min Gud, min Gud!
Hvorfor har du forladt mig?” Da Jesus er død
på korset, tages han ned og lægges i en lånt
grav, og en stor sten rulles for indgangen.

Vi slutter med at tænde lysene på alteret og
i bænkerækkerne og stille gå ud af kirken
– med påskemorgens håb lysende imod os.
Hvornår: Langfredag den 10. april kl. 10
Hvor: I kirken

Gudstjenesten
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 prædi-

PÅSKEDAG
Efter lørdagen – sabbatten, jødernes helligdag – går nogle kvinder ud til graven for at
salve Jesu døde krop med velduftende olie.
De opdager, at stenen er væltet fra graven,
og at graven er tom. En engel fortæller, at
Jesus er genopstået. Men kvinderne undres:
Kan det være sandt? De tør først ikke sprede budskabet, men fortæller det forsigtigt til
disciplene. Efterhånden lyder det mere og
mere sejrrigt og jublende: ”Herren er opstanden! Ja, han er sandelig opstanden”.

Gudstjenesten
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
gemmes i vore hjerter til tro og tvivl. Det er
budskabet om, hvordan døden ikke længere
er død, men har mistet sin brod.
Gudstjenesten påskemorgen begynder i
våbenhuset. 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.
Hvornår: Påskedag den 12. april kl. 10
Hvor: Vi begynder i våbenhuset.
2. PÅSKEDAG
Stemningen blandt disciplene er blandet.
Tør de tro på, at Jesus er genopstået?
Den dybt ulykkelige Maria Magdalene går
omkring i den have, hvor Jesus var blevet
begravet. Med ét møder hun den opstandne
mester i live. Han kalder hende ved navn, og
dá genkender hun ham. Herren er i sandhed
opstanden! Det er budskabet 2. påskedag
og alle de andre påskedage frem til pinse.
Gudstjenesten
Ved gudstjenesten medvirker en jazzsaxofonist, som lader os møde påskens budskab
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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 med brunch i sognegården, hvor alle er
velkomne til at ønske de unge mennesker
tillykke med deres dåb.
Hvornår: 2. Påskedag den 13. april kl. 11
Hvor: I kirken
KIRKEGÅRDSVANDRING
Store Bededagsaften torsdag den 7. maj afholder vi traditionen tro Bededagsvandring.
Vi mødes foran kirken og følges rundt på
kirkegården for at nyde aftenlyset, stemningen og foråret.
Alt efter hvor mange vi er, vil der være
to guidede ture, den ene rundt på selve
kirkegården og den anden rundt i kirkegårdsparken. 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. Her holder vi en
kort andagt med 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 7. maj kl. 19.30
Hvor: Ved kirkens hovedindgang

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.
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Det er en festgudstjeneste, og der vil være
hornmusik til salmesangen.
Hvornår: Søndag den 31. maj 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 de øvrige kirker i Rødovre.
I år er det Rødovre Kirke, der er værter, og
derfor samles menighederne fra de fire
kirker udenfor ved Rødovre Kirke.
Så mød op og føl Helligåndens susen i
sommervinden og oplev, hvordan Kirken i
virkeligheden er forsamlingen af mennesker
og ikke et hus af mure.
Hvornår: Mandag den 1. juni kl. 11
Hvor: Ved Rødovre Kirke
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SOGNEINDSAMLING 8. MARTS
” Gå for dem, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.”
Søndag den 8. marts er der sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp. I Grøndalslund starter vi med gudstjeneste kl. 10.
Fra kl. 11 kan du hente dine indsamlingsmaterialer.
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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Onsdag den 25. kl. 18

Søndag den 15. kl. 10

Matiné

Onsdag den 6. kl. 10

Torsdag den 7. kl. 19.30

Søndag den 12. kl. 10

Mandag den 13. kl. 11

Onsdagscafé

Matiné
Påskedag
Martin Holt Jensen

Fredag den 1. kl. 11

MAJ
Fredag den 10. kl. 10

Langfredag
Louise Marinus Mouritzen

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 29. kl. 18

Kirkebanko

Søndag den 26. kl. 13

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 23. kl. 14

Onsdagscafé
Oplæg v. Solvejg Larsen
(Demenskoordinator)

Onsdag den 22. kl. 10

Onsdagscafé

Onsdag den 8. kl. 10

Skærtorsdag
Louise Marinus Mouritzen

Torsdag den 9. kl. 17

Palmesøndag
Martin Holt Jensen

Søndag den 5. kl. 10

Engletime

Onsdag den 1. kl. 17.30

APRIL

Mariæ bebudelse
Martin Holt Jensen

Søndag den 29. kl. 17

Lørdagsdåb

Lørdag den 28. kl. 11

Fredag den 3. kl. 11

APRIL

Årsmøde i menighedsplejen

Søndag den 29. kl. 18

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 26. kl. 14

Midfaste søndag
Martin Holt Jensen

Søndag den 22. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 18. kl. 11.30

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdagscafé

3. søndag i fasten
Martin Holt Jensen

Onsdag den 25. kl. 10

Onsdagscafé

Onsdag den 11. kl. 10

Sogneindsamling

Søndag den 8. kl. 11

Matiné

Fredag den 6. kl. 11

MARTS

KIRKEKALENDER

2. søndag i fasten
Louise Marinus Mouritzen
Martin Holt Jensen

Søndag den 8. kl. 10

Engletime

Onsdag den 4. kl. 17.30

1. søndag i fasten
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 1. kl. 10

MARTS

GUDSTJENESTER
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Frokostandagt

Onsdag den 20. kl. 11.30

5. s. e. påske
Martin Holt Jensen

Søndag den 17. kl. 10

4. s. e. påske
Martin Holt Jensen

Søndag den 10. kl. 10

Konfirmation
Louise Marinus Mouritzen
Martin Holt Jensen

Lørdag den 9. kl. 12 og 14

Store Bededag
Praktikant: Wamwati Karuri

Fredag den 8. kl. 11

Matiné

fortsætter på side 12

Fredag den 5. kl. 11

Onsdag den 6. kl. 17.30
Engletime

Onsdagscafé
Oplæg v. Rødovre Lokalhistorisk Samling

Onsdag den 3. kl. 10

JUNI

Sommerkoncert

Søndag den 31. kl. 16

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 28. kl. 14

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 27. kl. 18

”Et lille lys i et stort mørke - Armenien
og Karen Jeppe”
Musikforedrag v. Helle og Amalie Asmild

Mandag den 25. kl. 18

Onsdagscafé

Onsdag den 20. kl. 10

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg og Menighedsmøde

Tirsdag den 12. kl. 19

Kirkegårdsvandring

Torsdag den 7. kl. 19.30

3. s. e. påske
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 3. kl. 10

Konfirmation
Louise Marinus Mouritzen
Martin Holt Jensen

Lørdag den 2. kl. 12 og 14

MAJ

2. s. e. påske
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 26. kl. 17

Lørdagsdåb

Lørdag den 25. kl. 11

1. s. e. påske
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 19. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 15. kl. 11.30

2. Påskedag/Konfirmanddåb
Louise Marinus Mouritzen
Martin Holt Jensen

Mandag den 13. kl. 11

Martin Holt Jensen
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3. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 28. kl. 17

Lørdagsdåb

Lørdag den 27. kl. 11

2. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Søndag den 21. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 17. kl. 11.30

1. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 14. kl. 10

Trinitatis søndag
Martin Holt Jensen

Søndag den 7. kl. 10

Engletime
5-års dåbsjubilæum og sommerfest

Onsdag den 3. kl. 17.30

2. pinsedag/Friluftsgudstjeneste
Sted: ved Rødovre Kirke

Mandag den 1. kl. 11

JUNI

Pinsedag
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 31. kl. 10

Lørdagsdåb

Lørdag den 30. kl. 11

6. s. e. påske
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 24. kl. 10

Kristi Himmelfarts Dag
Martin Holt Jensen

Torsdag den 21. kl. 10

GUDSTJENESTER

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 25. kl. 14

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 24. kl. 18

Sankt Hans aften i Kirkegårdsparken

Tirsdag den 23. kl. 18

Aftentur til Københavns Sydhavn

Onsdag den 17. kl. 18.30

Onsdagscafé

Onsdag den 17. kl. 10

Koncert med Grøndalslundkoret

Søndag den 14. kl. 15

KIRKEKALENDER

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD
ÅRSMØDE I MENIGHEDSPLEJEN
Søndag den 29. marts kl. 18 (efter søndagsgudstjenesten kl. 17) 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,
onsdagscaféen og til julestuen. Og så vil
jeg også gerne rette en tak til de lokale
erhvervsdrivende, som bidrog med gevinster
til tombolaen den 24. november 2019.
Martin Holt Jensen
Formand
KIRKEBANKO
Vi har i aktivitetsudvalget besluttet at
afholde en bankoeftermiddag. Denne eftermiddag vil byde på hyggeligt samvær for
alle aldre og gammeldags banko med gode
præmier og sidegevinster. Vi spiller 10 spil.
Den første plade er gratis og rimelige priser
på de efterfølgende bankoplader.
Der vil være mulighed for at købe lidt godt til
ganen før spillet og i pausen.

Det bliver søndag den 26. april, og spillet
starter kl. 13.30. Dørene åbnes kl. 12.30.
Eftermiddagen afsluttes med gudstjeneste
kl. 17.
Aktivitetsudvalget
”ET LILLE LYS I ET STORT MØRKE
- Armenien og Karen Jeppe”
Mandag den 25. maj kl. 18 inviteres til
fællesspisning og musikforedrag v. Helle og
Amalie Asmild.
Helle Asmild beskriver selv foredraget således: Armenien er verdens ældste kristne
land, og hymner fra 400-tallet bliver sunget
i Armeniens klostre den dag i dag. Helle
Asmild vil sammen med sin datter Amalie
Asmild væve den armenske musik ind i fortællingen om det armenske folks historie og

ind i fortællingen om Karen Jeppe - denne
lille, danske kvinde, der reddede mere end
1700 armeniere fra fangeskab og slaveri,

og som den dag i dag bliver hyldet for sin
dåd langt fra Danmarks grænser.
Helle og Amalie Asmild spiller og synger
både kirkemusik, folkemusik og klassisk
armensk musik som en del af beretningen
om dette folks utrolige historie og skæbne
- et stolt folk, hvis lidelseshistorie er ubeskrivelig: Undertrykkelse, forfølgelse og
folkemord. Midt i det står beretningen om
hjælpearbejderen Karen Jeppe. Armenierne kalder hende for ”Armeniernes Moder
Theresa,” og hendes liv og gerning bør være
til inspiration og eftertanke for os alle.
Aftenen slutter ca. kl. 21.
Pris 50 kr. pr. person. Tilmelding og betaling
senest 18.maj til Grøndalslund kirkekontor
3670 7400 eller på groendalslund.sogn@
km.dk
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GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD

Sommerkoncert
Lørdag den 31. maj kl. 16
Man kan opleve Marie Dreisig, sopran, Bue Skov Thomassen på klarinet og
Rune Skov Thomassen (kirkens organist) på flygel.
Sommeren står for døren, så Rune, Bue og Marie byder den velkommen
med en sommerkoncert fyldt med god musik.
Marie vil blandt andet synge arier af Donizetti og Haydn, Bue spiller
Nordentoft og Brahms, og Rune lader fingrene danse hen over tangenterne
i Liszts Liebestraum nr 3.
Mon ikke de også mødes på scenen alle tre?
Måske i Schuberts skønne Hirt auf dem Felsen, for netop sopran, klarinet og klaver?
Kom og vær med til at fejre sommeren.
Efter koncerten vil der være en forfriskning.
FRI ENTRE
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SOMMERKONCERT

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD
VI MANGLER

BLADUDDELERE

Med Grøndalslundkoret søndag den 14.
juni kl. 15
Oven på en vellykket og velbesøgt julekoncert satser vi på at lave en lige så god og
alsidig sommerkoncert. Der vil blive lejlighed
til et genhør med kgl. operasanger Djina
Mai-Mai. I skrivende stund forhandles der
med divaen om, hvad hun skal synge – måske bliver det noget dansk. Og hun skal da
også synge noget sammen med koret
- vi glæder os allerede.
I koret har vi tre kraft- og talentfulde tenorer.
De vil fremføre den uovertrufne Kai Normann Andersen -klassiker Jeg løfter min hat
og svinger min stok. Og fra samme periode
synger vi Karen Jønsons Månestrålen. Af lidt
nyere ting kommer Beatlessucceen fra

1964 Cant Buy Me Love og den lidt yngre
Otto Brandenburg-ørehænger Alle sømænd
er glade for piger.
I den mere åndfulde afdeling byder koncerten på et genhør med gospel-nummeret
You Raise Me Up og en helt ny ting: et stort
symfonisk arrangement af Dvoraks Goin’
Home. Selvfølgelig kommer Candlelight
Strings og forgylder korklangen.

Kirkebladet udkommer tre gange årligt og
uddeles af et korps af frivillige.
På den måde sparer vi penge på porto,
og bruger dem på at lave spændende
gudstjenester og aktiviteter i stedet.
Hver uddeler har en rute på mellem 150250 husstande alt efter om det er villaer
eller etageejendomme. Bladet udkommer
1. marts, 1. juli og 1. november. Som
uddeler har man typisk adgang til bladet
ca. 4 dage før, så det er muligt at passe
uddelingen ind i sine andre planer.
Hvert år holder vi en frivilligfest og siger
tak for den indsats, bladuddelere og øvrige
frivillige ved kirken yder.
Har du lyst til at give en hånd med, så
kontakt Signe på Sbha@km.dk

Når de så alligevel er her, vil de – sammen
med nogle af Rødovre Musikskoles bedste
violinelever – fremføre Telemanns berømte
Concerto Grosso i g-dur. Men danske sommersange vil man heller ikke skulle savne.
Alt i alt bliver det en varieret koncert med
sjov, alvor, perspektiv og udfordring.
Der er gratis adgang
Grøndalslundkoret
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GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD
5 ÅRS DÅBSJUBILÆUM
Hvis du blev døbt i første halvår af 2015, så
er det faktisk 5 år siden nu, og det vil vi gerne fejre. Derfor inviteres du til dåbsjubilæum
onsdag den 3. juni kl. 17.30.
Der er sket rigtig 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.
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AFTENTUR TIL SYDHAVN
Onsdag den 17. juni kl. 18.30
I vandkanten i de nybyggede kvarterer i
Københavns Sydhavn, flyder en af Danmarks
nyeste kirker rundt. Mens de venter på
deres helt nye kirke, har Kirkefondet nemlig
bygget en husbådskirke, som sognet låner
midlertidigt. Det er et yderst spændende
projekt, som bringer minder om de midlertidige barakkirker, Kirkefondet etablerede
der, hvor der senere skulle komme helt nye
kirker.
Onsdag den 17. juni kan du komme med på
aftentur ud til husbådskirken i Københavns

Sydhavn, her vil vi få en rundvisning og
fortælling om kirken, sognet og planerne for
fremtiden.
Bussen kører fra Rødovre kl. 18.30, og efter
besøget i Københavns Sydhavn, 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 10. juni til
kirkekontoret 3670 7400 eller på groendalslund.sogn@km.dk
Pris: 50 kr.

Vi begynder inde i kirken med en kort børnegudstjeneste, som vi kalder Engletime.
Når vi er færdige i kirken, går vi over i sognegården, hvor nogle frivillige 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. De skal ringe til kirkekontoret
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.
Vi glæder os til at se dig.

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD

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. Alle indtægter går til vores indsamlingsprojekt,
som i foråret 2020 går til DSUK Danske sømands- og udlandskirker.

FÆLLES MADKURV TIL SANKT HANS

Er det ikke så spændende at gå til Sankt Hans alene, så kan du møde op kl. 16 i sognegården
og være med til at tilberede en fælles madkurv. Den skal efterfølgende nydes i parken ved
kirkens borde og stole.
Signe vil indkøbe råvarer og fordele arbejdsopgaver.
Der vil være rigeligt kaffe og the på kanderne, og tid til en hyggelig snak.
Tilmelding til den fælles madkurv fredag den 19. juni.

AFTENENS PROGRAM:

Kl. 16 Tilberedning af fælles madkurv.
Kl. 18 Spisning og skattejagt.
Kl. 19 Snobrødsbagning ved FDF.
Kl. 20 Bålet tændes, og der vil være fællessang og båltaler.
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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:
april - 6. maj
4. marts - 1.dåbsjubilæum
s
år
5ni
3. ju
st
og sommerfe

Legestue for de 3-6 årig
e

Hver mandag fra kl. 1013 mødes en
gruppe 3-6 årige 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

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.

Matiné

Frokostandagt

En gang om måneden
en andagt i kirken. Der er mødes vi kl. 11.30 til
læsning
refleksion, og vi lytter til mu fra Bibelen med
sik og synger
smukke salmer.
Således mættet på musik
spiser vi frokost sammen. og ord om Gud,
Der
at snakke om og nogen at er altid noget
snakke med,
når vi mødes til frokostanda
gt.
Datoer:
18. marts - 15. april
20. maj - 17. juni
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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:
3. april
6. marts - . juni
1. maj - 5

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:
26. marts - 23. ap
28. maj - 25. jun ril
i

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
og en bid brød.
Nogle gange er der
et
alt fra anderledes lille oplæg, som kan omhandle
Alle har en historie oplevelser til særlige interesser.
at for
din historie, så konta tælle. Har du lyst til at dele
kt Signe på 2912 66
16.
Datoer med oplæg:
22. april får vi besøg
menskoordinator. Hu af Solvejg Larsen, der er dedemenssygdom på n vil give os et indblik i, hvordan en
virker mennesk
kan være demensv et, og hvordan man
enlig.
3. juni skal vi høre om
Rø
historie, når vi får be dovres og Grøndalslund Sogns
søg fra Rødovre Loka
lhistorisk
Samling.
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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/Lisbet Hansen
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 juli,
skal være redaktionen i hænde
senest tirsdag den 26. maj 2020.

